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R E S U M O 

Foram analisadas todas as ausências e acidentes 

de trabalho ocorridos entre 1354 trabalhadores das seçoes de 

prensas pesadas de indfistrias automobilísti~as da região da 

Grande São Paulo. 

- O -trabàlho era organizado em quatro sis temas de 

turnos semi-contínuos: 3 turnos fixos, 1 turno vespertino-no

turno fixo, 2 turnos rodiziantes mensais e' 3 turnos rodiziàn

tes quinzenais. 

As análises das características dos trabalhado -

res envolvidos em episódios de faltas e acidentes evidenciou 

que o tempo de empresa é uma importante variável, e se relacio 

na de forma inversamente proporcional à frequência dos episó

dios. 

Quanto aos sistemas de turnos, foram observados 

maiores coeficientes de frequência de faltas por doença nos 

sistemas de 3 turnos fixos. Os períodos da manhã e da tarde ~ 

presentaram maiores valores nos coeficientes de ausências por 

doença que o período vespertino-noturno e noturno. 

Em relação às faltas injustificadas, o turno fi

xo vespertino-noturno teve valores mais elevados que os ou

tros sistemas de turnos e o período vespertino-noturno apre -

sentou maiores ausências que à tarde e à noite. 

Não houve diferenças quanto à frequência, gravi-

dade e duração de acidentes e os períodos de trabalho em 3 

sistemas de turnos. 
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Somente no esquema de 3 turnos fixos, a frequência 

de acidentes foi maior a tarde que i noite. 

O'sistema de 3 turnos fixos teve coeficientes de 

frequência, gravidade e duração dos acidentes semelhantes a dos 

turnos rodiziantes quinzenais. A única diferença foi observada 

entre os turnos rodiziantes mensais e quinzenais. Os primeiros 

apresentaram maior frequência de episódios. 

O estudo do não absentismo em trabalhadores que 

permaneceram 24 meses nos sistemas de turnos, mostrou que a pr~ 

porção do não absentismo injustificado é inferior ao não absen

tismo doença, em 3 'sistemas de turnos. A proporção dos não aci 

dentados é menor que a das faltas por doença em 2 sistemas de 

turnos (rodiziantes mensais·e fixos vespertinos-noturnos) e equ! 

valente a dos episódios injustificados no sistema de 3 turnos 

fixos. As faltas injustificadas representaram um problema mais 

sériO que as ausências por doença, nas indústrias estudadas. 
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S U M M A R Y 

The variables associated to the occurrence of 

absenteeism spel~sickness absence, unjustified absence and 

accidents at work among shift workers were studied, in four 

types of semic.on'tinuous shiftwork ( 3 fixed shifts, 1 late. 

afternoon shift, 2 monthly rotating shifts, 3 fortnightly 

rotating shifts ). 

The research was conducted among 1,354 workers 

in heavy sheet metal stamping sections of automotive plants 

located in the Gteater São Paulo area. 

In any type of shift-schedule the time on the 

job appeared as an important variable inversely proportional 

to the frequency of the spells. The 3 fixed shifts schedule 

presented the highest sickness absence ratio. 

The sickness ab~ence ratioswere higher during 

the late afternoon and night shifts and on morning and even 

ing working hours than in late-afternoon and night periods. 

The unjustified absences rati~were higher dur 

ing the late afternoon shifts. This work period showed a 

higher absences than evening and night. 

No significant differences were found regard -

ing the frequency, severity and length rati050f the accidents 

at work during the periods (morning, evening and night) in 

neither of the 3 shift systems. The 3 fixed shifts showed 

a higher accident frequency at evening than at noon. 
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The ratios of the frequency, severity and 

accident length, respectively of the 3 fixed shifts system, 

were of the same values as those of the fortnightly rotating 

shifts system. 

A difference was observed between the monthly 

and fortnightly rotating shifts. The former presented a 

higher frequency of the accidents. 

The survey of the shift workers who worked 24 

months on the job showed that the unjustified non-absenteeism 

ratio is lower than the sickness non-absenteeism ratio, for 

the three shifts systems. The_non-accident absenteeism ratio 

is lower than the sickness non-absenteeism ratioS" in two 

shifts systems (monthly rotating and fixed late afternoon) 

and it is equal to the ratio of unjustified absence for the 

3 fixed shifts. 

Unjustified absences represented more serious 

problems than sickness absenées in studied industries. 



"Quem nao experimentou os efeitos de anos de confinamento en

tre as paredes da produção em massa, sem meios aparentes de 

escape, não pode compreender o efeito debilitante na mente,no 

vocabulirio, na capacidade espiritual da resistincia humana. 

Ninguim, sem essa experiincia, pode realmente. compreender por 

que o homem larga as ferramentas, quando superficialmente is

to parece apenas um pretexto para escapar momentaneamente da 

monotonia de uma existincia não-natural .•. " 

85 

KEARNS, J.L. 
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1. INTRODUÇÃO 

A aceitação tácita de crescentes e graves embara

ços no trabalho, através da presença de agentes estressan 

tes ocupacionais, tanto na sua duração, impacto e univer

salidade, tem sido um preço que a sociedade impôs para. o 
'1-8, 92. 

desenvolvimento tecno16gico e industrial . 
• 

A rápida industrialização e as crescentes inovações 

tecno16gicas nos países do Terceiro' Mundo com ousadas me

tas de produtividade, introduziram técnicas e esqúemas de 

org~nização de trabalho até então pouco utilizados nestes 
10 3 

locais. Tornou-se necessário às populações trabalhadoras 

a adaptação rápida a um ambiente que se caracterizava por 

acelerada mudança nos padrões tradicionais. Estas modifi

cações ocorridas nos modos de operar das organizações têm 

reflexos sobre os indivíduos que deverão suportá-las co-
97,100 

mo uma. c;;trga adicional aos seus problemas diários. Não 

houve tempo suficiente pará que os trabalhadores fossem 

conscientizados e educados formalmente, a fim de se ajus-

tarem às novas condições de trabalho. A escolha do empre-
85 

go era e continua sendo restrita 
52 

DUBOS declara que "o custo ·da adaptação do Homem 

aos ambientes de trabalho criados pela moderna tecnologia, 

seria alcançado às custas dos prejuízos de sua saúde". 

"A tolerância teriaconseqUências indiretas que seriampr~ 

judiciais a longo prazo,mesm0!l0r que os fatores deletérios 

nem sempr~ são reconhecidos desde o início da exposição. 

Os efeitos iriam ~esde distúrbios crônicos até problemas 

de ordem psico16gica". 
70 

GARDELL ao 'comentar os efeitos advers os de condi 

- çoes de trabalho inadequadas, analisa os diversos tipos 

de comportamento que podem surgir nos trabalhadores: 
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a) "Os sentimentos experimentados pelos indivíduos, como 

a apatia, a monotonia, as tensões, a sensação de isola 

mento social". 

b) "Os comportamentos ativos, tais como as queixas, as su 

gestões para que ocorram modificações no trabalho, a 

rotatividade e, em alguns casos as ações de diminuição 

e paTada no trabalho". 

c) "Os comportamentos passivos, como a resignação, a fal-

ta de interesse, a indi ferença em produzi r produtos com 

qualidade, o absentismo". 

d) "Os efei tos na. saúde, a baixa qualidade de vida, prcbl~ 

mas familiares e pequena participação na vida comunitá 

ria e política". 

Um fator estressante freqUente nas linhas de monta 

gem industrial é a falta de autonomia dos trabalhadores • . 
Os efeitos imediatos do "stress" ocupacional podem ser me 

didos em termos de 'produtividade, ausincias, conflitos in 
31 

ternos, greves etc. 

A sociedade moderna, ávida por possuir bens e serviços a 

sua disposição durante as 24 horas do dia, necessita cada 

vez mais de indivíduos que estejam dispostos a trabalhar em 

horários vespertinos, noturnos e durante as tradicionais 

horas de lazer e descanso. 
193 

l'/EBB propoe a existência de múlti;llos fatores capazes de 

trazer ins tabi lida de aos indivíduos submetidos ao traba 

lho em turnos. Haveria as causas diretamente identificá-

veis - infecções e anomalias nos diversos sistemas funcio 

nais causadas por agentes físicos, químicos e biológicos, 

e aquelas que estariam ligadas aos desajustes emocionais, 

ao aparecimento do stress, de hábitos e atitudes. Estas 
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causas aumentariam a suscetibilidade e poderiam resultar 

num maior "desgaste" com todas as conseqUências possiVeis 

nestes trabalhadores. 

:-.Ia -análise das causas intervenientes do processo 

saúde-doença torna-se importante o estudo das variáveis 

independentes e dependentes que possam interagir durante 

a vida dos trabalhadores em turnos. 

1.1 Resenha histórica 

_o trabalho em turnos vem sendo utilizado des-

de a época dos romanos, usado para manter a vigilãn-

cia entre as tropas e a- guarda do fogo sagrado pelas 
158 

vestais . Parteiras, padeiros, ,estão entre as profissões 
, 143 

mais antigas'do mundo, já citadas por RAMAZZINI co 
. I 

mo aqueles que trabalhavam ã noite enquanto os demais 

dormiam. 

Foi a partir da Revolução Industrial ocorrida 

na Europa entre 1770 é 1850, que o trabalho em turncs 

expandiu-se rapidamente. Iniciou-se nas fábricas têx 

teis e fundições. O dia de trabalho se estendia por 

14, 16 horas, até que surgiram as primeiras leis re

gulamentando a permanência de crianças apenas duran

te o dia e instituindo o descanso semanal. Também p~ 

ra os artesãos que realizavam o trabalho em casa, a 

jornada diária era longa (14 a 16 horas por dia) 
158 

SCHERRER comenta que es.tes trabalhadores já 

sofriam provavelmente de déficits crõnicos de sono. 

No fim do século XIX e início deste, dezenas de mi

lhares de trabalhadores trabalhavam ã noite, princi-

palmente, na França e na Inglaterra. 

Durante o e~forço de guerra, entre 1914 e19l~ 
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o dia de trabalho estendia-se por 14 - 15 horas, du-

rante 6 a 7 ,dias por semana, com um aumento alarman

te' dos índices de fal tas e ,acidentes do trabalho. 

Os e'studos realizados pelo "Health of Munition Wor

kers Commi ttee- Interin and Final Report", em 1917 .e, 

1918, recomendavam o rodízio das horas de trabalho e 
77 

a redução das 60 horas semanais de trabalho 

Em 1920 foi realizado um amplo estudo na mai

or parte das indústrias nos Estados Unidos, com o fim 

de analisar as possibilidades de serem instituídos 

turnos, de 8 horas de trabalho ao lado da prática de 

12 horas diárias, corrente naipoca. O presidente da 

quele país, l'larren G.Hàrding, comentou no prefácio 

do livro: " ..• A antiga no.rma de 12 horas por dia de 

ve dar lugar a uma melhor e mais criteriosa forma de 

organização das forças produtoras desta nação, a fim 

de que uma adequada vida familiar e a cidadania pos

sam ser desfrutadas adequadamente por todo nosso po

vo". As conclusões déste estudo indicam que já se co.!! 

s ideravam as "razões humanitárias ", ao lado da demanda 

econõmica, para a modificação dos sistemas de traba-
ss 

lho 
55 

Neste mesmo estudo já é mostrada a tendên-

cia das fábricas de automóveis de Detroit operar 

em 2 turnos de 8 horas cada. 

Nos Estados Unidos estimava-se em 1975 que 

19' da, força de trabalho estava,empregada em siste-
34 

mas de turnos . Em 1977, as estatísticas do"Bureau 

oi Labor" dos Estados Unidos indicavam que um numero 

superior a 13,5 milhões de pessoas (18\ da força de 

trabalho) estavam trabalhando em períodos parciais e 

integrais, nos tutnos vespertinos e noturnos. Em 3 anos 
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(1974 a 1977) aumentou 13% o numero de trabalhado-
81 

res dos turnos noturnos 

Em 1978, havia na França um contingente próxi-
158 

mo a.2 milh6es de pessbas trabalhando i noite 

Calcula-se que haja nos países industrializa

dos, entre 8 a 15% da população ativa trabalhando 
36 , 

em turnos , enquanto que nos palses em desenvolvi-

mento a taxa tende a ser menor 
53 

36 
CARPENTIER e CAZAMIAN ressaltam que, fre-

qUentemente,não se encontram nas empresas, postos de 

'trabalho diurnos com remuneraçao equivalente i do 

trabalho noturno, para as pessoas que devem deixar 
~ 

de trabalhar i noite por ~otivos de não-adaptação. 

Desconhece-se no Brasil a-população que trab~ 

lha em turnos, mas, nas grandes áreas industriaisbr~ 

sileiras' deve haver centenas .de milhares 'de pessoas, 

já que ai seutilizam de processos tecnológicos e pres

tação de serviços semelhantes is dos países industria 

rizados. 

* A convençao da O.I.T. n 9 90 disp6e sobre a 

proibição do trabalho noturno para menores de 18 anos. 

No Brasil, os menores e as mulheres são· proibidos de 

trabalhar i noite (das 22:00 is 05.:00 horas). Apenas 

em algumas ocupaç6es (saúde, educação, telecomunica

ç6es, serviços de computação eletr6nica, locais de 

diversão, em algumas indústrias de exportação e em 

casos de força maior, é permitido o trabalho noturno 
35 

das mulheres . Há muita controvérsia entre legis-

ladores e movimentos feministas, sobre a possível li 

beração em ser permitido i mulher, trabalhar i noi-

te. 

* Organização Internacional do Trabalho. 
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1. 2 Conceituação de trabalho em turnos . Definições de ex

pressoes utilizadas ~a literatura 

o termo "trabalho em turnos" abrange uma gra!l 

de variedade de arranjos na organização do trabalho 

e possui muitos significados. 
171. 

TAYLOR o define como sendo "todos os arranjos de 

horas de trabalho além do estrito horário diurno ou 

em substituição a este. 
9 

RKERSTEDT e GILLBERG referem-se ao trabalho 

em turnos como sendo aquele em que trabalha mais de 

uma equipe na produção de bens ou prestação de servi 

ços, e o tempo total excede ao dia das horas de tra

balho normais. 
109 

Já MAURICE distingue o trabalho em turnos do tra-

balho diurno. Este último e realizado durante o dia, 
~. 

geralmente em dois per10dos - matutino e vespertino, 

com intervalo para uma refeição e cada trabalhador 

interrompe no fim do dia, uma tarefa que só é reini-

ciada no dia seguinte. 

No trabalho em turnos há uma continuidade na produção 

ou na prestação de serviços e uma descontinuidade na 

tarefa executada por cada trabalhador, pois outros 

trabalhadores do 2 9 ou 39 turno continuam o trabalho 

executado durante o 1 9 turno. 

Na legislação. brasileira, trabalho noturno é aquele 

realizado entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte 

(art. 73 § 2 da Lei 5452 de 1 9 de maio de 1943 - Con 
35 

solidação das Leis do Trabalho) 

A padronização dos termos que freqUentemente 

sao utilizados na descrição dos estudos sobre traba

lho em turnos é de. fundamental importãncia. Na pre-
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sente pesquisa, sao adotados os conceitos propostos 
128,130 

pela Organização Internacional do Trabalho: 

Trabalho em turnos: e o modo de organização do tra-

balho no qual grupos ou equipes de trabalhadores se 

sucedem no mesmo local de trabalho, cumprindo cada 

um, horário ou turno, o que permite à empresa funci~ 

nar mais tempo que a duração legal. No caso brasilei 

ro, 48 horas/semana. 

Trabalho em turnos descontínuos: a atividade de tra 

balho nas empresas é menor que 24 horas, havendo uma 

interrupção diária e_também, geralmente, nos fins

-de-semana (sábado e/ou domingo) e feriados. 

Trabalho em turnos semi-contínuos: as atividades de 

trabalho nas empresas ocorrem durante 24 horas por 

dia, isto é, sem interrupção diária, mas com suspe~ 

são do trabalho nos fins-de-semana (sábado e/ou do

mingo) e feriados .• 

Trabalho em turnos contínuos: o trabalho é desenvol 

vido durante 24 horas por dia, inclusive fins-de

-semana e feriados. 

Turmas: grupos de trabalhadores que operam em reve

zamento no mesmo horário e local de trabalho. 

Turno: um dado numero de horas trabalhadas pelas tU! 

mas. 

Turno fixo: os trabalhadores permanecem sempre no 

mesmo turno, isto é, trabalham sempre ã mesma hora 

ou período. 

Turno alternante (ou rodiziante): os trabalhadores 
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passam de, um turno a óutro; seu horário de trabalho 

se altera periodicamente de acordo com o ciclo de 

rotação estabelecido. 

Ciclo de rotação: é o intervalo de tempo compreen

dido entre duas designações do trabalhador pa~a o 

mesmo turno. Tome-se como exemplo, um turno rodizi

ante semanal em que as turmas operem em três horá

rios distintos - 6:00, 14:00 e 22:00 horas. O Cl

cIo de rotação será de 21 dias. 

Pode-se definir a direção da rotação como: 

a) r~gular: os trabalhadores que estão no turno ma

tutino passam ao vespertino; os do turno vesper-

tino ao noturno; 

no matutino. 

os do noturno retornam ao tur 

b) inversa: os trabalhadores do turno matutino pas-

sam ao turno noturno e deste ao turno vespertino. 
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2. CONSIDERAÇOES GERAIS SOBRE O TRABALHO EM TURNOS 

2.1 Motivos de sua implantação~ 

AS razoes da adoção do trabalho em turnos po-

dem ser de ordem técnica, social, econômica ou or-
36 109 129 159 

gan'zacional 

Os motivos técnicos advêm do caráter contínuo 

de operações industriais de indústrias químicas, pe

troquímicas, siderúrgicas, fabricação de vidro, pa-

pel, cimento, fertilizantes, usinas açucareiras, moi 
20 36 38 159 

nhos etc. 

Pode ocorrer também a necessidade de transfor 

mações ou transporte de materiais que se constituem 

em matérias-primas para indústrias de operação contí 

nua. Um exemplo é o transporte de madeira que abast~ 

ce as fábricas de papel e celulose; este e realizado 

durante aproximadamente 350 dias por ano e nas gran

des indústrias brasileiras há centenas de motoristas, 

trabalhando dia e noite, em variados turnos de traba 

lho, com rodízios semanais, quinzenais, a cada 3 e 4 

d f · se ias, lXOS / * 

O corte, transporte e transformações da cana

-de-açúcar também se processam em regimes contínuos 

e sazonais. 

Os trabalhadores de muitas usinas de açúcar trabalham 

em regime de 12 horas de trabalho ,diárias, com reve

zamento semanal; a cada 15 dias dobram o turno de tra 

balho, para "cobrir" o período de 24 horas de folga 

da outra turma. 

Alguns ramos industriais pela sua complexida

de de produção ou para atender aos funcionários que 

* Observação pessoal da autora 
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trabalham nos divesos períodos, mantêm equipes de 

plantiQ a fim de prestar assistência midica, prover 

alimentaçio e conservar em segurança seus equipamen-

tos e instalações. FreqUentemente encontra-se o pes

soal da manutençio trabalhando em turnos contínuos e, 

principalmente~ no período noturno. Em períodos de 

firias coletivas,as turmas que executam reparos e re 
58 

formas, trabalham intensamente 

Deve ser ainda lembrado· que os prêmios ou adi 

cionais pagos aos trabalhadores representam um ince~ 

tivo para a manutençio das turmas que trabalham no 

período noturno, fins-de-semana e .fe.riados. 
200 

ZALUSKY descreve em s.eu relatório publicado pela 

A FL-CIO Americana, sobre _pesquisa efetuada em 1975, 

que de 1514 acordos do setor privado realizados com 

trabalhadores em turnos, havia 1214 (80%) do total, 

que pagavam diferenciadamente·a estes trabalhadores. 
56 

FINN lembra a necessidade de complementar o orça-

menta domistico com o' segundo emprego. 
116 

MOTT e cal. ,ao pesquisarem esta situaçio, encontra-

ram 23\ dos trabalhadores noturnos e 19% dos vesper-

tinos com uma segunda ocupaçao, quando comparados com 

11% dos trabalhadores diurnos. 

Constatou-se em·Sio Paulo que telefonistas e 

pessoal envolvido em serviços de .computaçio possuem 

com freqUência 2 empregos, pois a lei estipula 6 ho

ras diirias de trabalho, o que lhes permite manter o 

esquema de trabalho em 2 turnos. Junto às telefonis-

tas observou-se que estas fazem arranjos internos com 

suas colegas e realizam rodíziosde horirio para man 
_ 58 

te.r a segunda ocupaçao 

A existênci4 de 2 empregos pode levar os tra-



-11-

balhadores a enfrentarem dificuldades na aceitação 

de novos esquemas de trabalho em turnos, sem conside 

rar a~~da os problemas de saúde resultantes do ex-
159 

cessivo número de horas de trabalho 
53 

DUMONT a partir de dados obtidos de levanta 

mentos realizados em 9 países em desenvolvimento,se~ 

do 7 deles na América Latina, ressalta que não se p~ 

de ignorar a segunda atividade remunerada levada a 

cabo pelos trabalhadores em turnos, principalmente 

por aqueles que. estão trabalhando no período vesper-

tino. 

Não se deve esquecer que a escolha para trab~ 

lhar em turnos, especialmente à noite, recai num fa-
. 161 

tor de importante peso: os- adicionais ao salário . 

No Brasil, por todo o trabalho efetuado entre 22:00 

e. 05:00 horas recebe-se 25' a mais que o equivalente 

diurno; também a hora noturna de trabalho é de 52 mi 

nutos e 30 segundos, isto é, a cada 7 horas trabalha 
3S 

das, recebem-se 8 horas 

As razões econômicas da instalação dos turnos 

de trabalhoderi vam de vários fatores, entre os quais 

pode-se citar a necessidade da amortização rápida de 

máquinas e outros equipamentos, as. elevadas taxas de 

capi talização de uma produção, a obsolescência técnica 

de materiais em constante evolução devido às inova

ções tecnológicas e às exigências de produção, a pe

quena margem de lucro do produto,o que demanda maior 
105 109 12l 159 

uso do equipamento 
109 

MAURICE estima que na indústria automobilís 

tica,601 a 701 das máquinas tornam-se obsoletas an-

tes que estejam desgastadas fisicamente. Uma das cau 

sas seria a pequena" "vida" comercial de determinado 

""'10 •• llbliot" •• oo,U!",.talao 
fACULDADE DE SAÚDE PUIlIU 
.IYHSIIIADf Df 510 PAutO 
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modelo. 

Pode-se deduzir do Imposto de Renda das empr~ 

sas a depreciação dos equipamentos e ins tal ações , o que 

vem a favorecer aqueles que possuem vários turnos 

de trabalho, pois o fator de multiplicação para cál-
_ _ 14" 

culo da depreciaçao aumenta com o numero de turnos . 

O aumento do capital tem importante papel na 

aceleração do crescimento econômico, ao mesmo tempo 
84 96 109 

que contribui para aumentar as ofertas de emprego 

O pleno uso das máquinas depende da sua u

tilização por mais pessoal em diversos turnos di á-
84 96 13" 

rios A utilização do trabalho em turnos nos 

países em desenvolvimento, principalmente naqueles 

de rápida industrialização, tem sido uma boa opção 

econõmi~a, dada a existência de abundante mão-de~ra 
25 8" 164 

e ~scasso capital 
36 

CARPENTIER e CAZAMIAN sao contrários a im-

plantação dos turnos, se introduzidos apenas por mo-

tivos econômicos. 

Têm-se noticiado recentemente, os níveis ele-

vados da capacidade ociosa industrial brasileira,com 

possíveis conseqUências desastrosas para a indústria, 

atraso tecnológico, perda de "know-how" pela demissão 

de pessoal qualificado, aumento da ineficiência e re 

dução na competitividade 1 • 

Em épocas com grande potencial de vendas, ce! 

tos produtos sao manufaturados err, granée escala havencio 

freqUentemente a necessidade de instalarem.,. se 2 ou 3 tur 

nos diários, a fim de completar a demanda. Por outro 

lado, deixando de existir saída para os produtos,não 

dispensadas as novas turmas admitidas*. 

Hoje existem acordos coletivos realizados entre va-

*Observação pessoal em indústrias metalúrgicas 
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rios sindicatos de trabalhadores e empresas, que re-

gulamentam a estabilidade dos empregados durante cer 
~ 57 

to per~odo 

Com a desaceleração do crescimento econômico 

brasileiro, ocorrida principalmente a partir de 1980, 

previu-se uma sensível queda no número de trabalhado 
57 

res em turnos e o aumento acentuado dos níveis de 
~ 2 

desemprego em nosso Pa~s . 

O levantamento efetuado pela Federação das In 

dústrias do Estado de São Paulo dá conta da redução 

do núme<ro de empregos desde dezembro de 1980. Havia 

naquela época um número aproximado de 2 milhôes de 

empregos registrados na indústria do Estado de São 

Paulo; atualmente restam cerca de L.554.850. Houve 

uma redução de 22,13\ na oferta de empregos, com con 

seqüente diminuição dos turnos de trabalho 51 

As razôes que favorecem a manutenção do traba 

lho em turnos ã noite, em fins-de-semana e feriados, 

baseiam-se nas exigências das sociedades que recla

mam da continuidade da prestação de serviços, dia e 

noite. Em alguns casos parece justificar-se tal .ne

cessidade, como o· funcionamento de hospitais, bombei 

ros, polícia, transportes etc. Em outros, como: la

zer e comércio, poder-se-mm levantar sérias dúvidas 

quanto ã validade dessa medida, devido aos problemas 

que acarreta .os trabalhadores. 

2.2 Problemas mais freqUentes entre os trabalhadores em 

turnos 

O trabalho em turnos tem sido considerado co-

mo uma das causas que originam, e, ou , agravam vários 
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problemas psicossomáticos 
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Concentram~se as pe~quisas dos ritmos biológico~ em 

dezenas de investigações realizadas 

já que muitos problemas resultam da desin 

cronização de. padrões temporais, em resposta a con

flitos entre ritmos biológicos endógenos e exigências 
10 

ambientais 

o termo "ritmo circadiano" tem sido aplicado 

às flutuações orgânicas que ocorrem no espaço aproxi 

mado de 24 horas 

o mundo biológico está sincronizado em perío

dos regulares, quando se realizam as atividades diá

rias ligadas à sobrevivência, à vida social, traba-

lho, lazer. Nos seres vivos-·estas atividades depen

dem de mecanismos auto-reguladores, endógenos e exó-

genos. 

Os fatores exogenos também chamados de "zeitgebers" 

são importantes sincronizadores das funções biológi

cas, especialmente os'ligados à vida social e profis 
17 

sional 

As flutuações na produção e liberação de sub~ 

tâncias hormonais, de eletrólitos, da excreção de me 

tabólitos, nas funções respiratórias e cardiocircula 

tórias etc. mant~m padrões rítmicos intimamente as-
64046137 

sociados com certas atividades dos indivíduos 

Entre estas, pode-se citar o ciclo s6no-vi

gília, como um dos elementos mais importantes na ma
" nutenção do equilíbrio e responsável em grande par-

te pela adaptação dos trabalhadores aos seus horários 
,~ 

10 30 36 95 149 196 
de atividade 

ASCHOFF 
18 

ressalta a influência do ciclo sono 

-vigília e das ref~ições, na atividade de várias fun 
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ções rítmicas, como o ritmo da temperatura corporal, 

a excreção urinária das catecolaminas, os níveis de 

cortisol plasmático, de sódio, potássio, cálcio, do 

desempenho em testes experimentais. 

Em grande número de esquemas de turnos, o te~ 

po de sono é deslocado para períodos diurnos; isto 

significa que "o trabalho em turnos deve ser o que 

causa maiores perturbações nos padrões de sono e vigi 
9 

lia, nas sociedades industrializadas • KNAUTH e 

RUTENFRANZ 
88 

relatam qu~ pelos dados da literatura, 

as queixas concernentes às dificuldades de sono sur 

gem em 90\ ou mais das pesquisas, entre os trabalha-

dores dos turnos noturnos, e mais raramente entre os 

turnos diurnos (de 5 a 20\). 

Fatores externos podem aI terar a qualidade 9 97 112 

179 184 9 87 184 e a duração do sono Este 
3 7 150 é influenciado pelas condições de habitação 

d 
. 9 22 88 92 179 pela hora de ir orml.r , pela id~ 

de 
7 12 6 1 1 O 9 1 12 1 4 l' ~ 81 1 o 9 1 4 1 1 5 o 

, pelo rUl.do , es tado 
12 150 1 87 109 1" 150 

civil idade das crianças , locali-
_ 1<7 9 22 

zaçao da residencia ,ciclo de trabalho adotado 
88 90 92 109 120 147 179 191 182 • regularida-

de do sistema de turnos 88 92 109 112 compromissos 

domésticos e sociais17
', número de horas de trabalho 

d · ~. 86 d 92 - 98 1ar1as , tempo e transporte , ocupaçao ,tem-

po de trabalho em.turnos 7 

Fatores endógenos podem estar não-sincroniza-

dos com a hora de ir dormir, perturbando os ritmos 

de excreção hormonais (como a adrenalina, a melatoni 

na, o cortisol), o volume urinário e a temperatura 
9 

corporal 
53 .' 

DUMONT lembra que, as elevadas temperaturas 
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diurnas presentes em grande parte do ano em muitos 

países, além do grande número de pessoas que moram 

nas modestas residências dos t-rabalhadores e sua 10-

calização inadequada em- áreas ruidosas, fazem com que 

o sono diurno seja mais difícil, entre ~s trabalhad2 

res em turnos dos países em desenvolvimento. Isto se 

ria um dos fatores que tornaria o trabalho em turnos 

"mais árduo" nestes países, do que nas nações indus-

trializadas. 
66 

FORET lembra que,freqtientement~ encontram~ 

-se associadas as dificuldades de sono e a incapaci

dade de continuar trabalhando em turnos. 
179 ". 

TEPAS esquematiza os crescentes problemas 

do sono dos trabalhadores-em turnos: 

Perda aguda de sono 

Oéficits crônicos do sono 

Cochilos 

Lapsos de vigilância 

Desempenho prejudicado 
179 

O autor chama a atenção para resultados de pesqui-

sas que resultam exclusivamente de relatos dos trab~ 

lhadores. Estes podem não se dar conta do que real

mente lhes es tá acon tencendo, como nas si tuaçõ-es de 

lapsos de vigilância e cochilos ("micro-sleeps' em lín 

gua inglesa). 

As tendências atuais recomendam a introdução de co

chilos i noite, para evitar déficits crônicos de so-
10e 117 

no, assim como para melhorar os sintomas de fadiga 

91 
KOGI apresenta um resumo (tabela 1) dos pri!! 

cipais esquemas de trabalho em turnos e os problemas 

que estes apresentam em relaçâo aos distúrbi~ de so-
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no. Este autor baseou-se nos resultados da pesquisa 

realizada em 1979, pelo "Shift Work Committee, Japan 

Association of Industrial Health." 

A utilização do trabalho em turnos está asso

ciada a problemas digestivos, principalmente verifi

cada entre os trabalhadores não adaptados aos siste-

mas noturnos e rodiziantes. 
3 182 

As pesquisas de AANONSE~ e TP~lS-EVENSEN e mais 
16 

recentemente a de ANGERSBACH e colo mostraram que 

a incidência de ausências é mais elevada entre aque-

les indivíduos que se transferiram para os turnos di 

urnos por razões médicas. 
92 

KOLLER e colo 'ao estudarem os problemas de 

saúde e os inconvenientes relativos às famílias de 

trabalhadores em turnos. de uma refinaria de petró-

1eo observaram que aqueles que "abandonaram" os tur 

nos pelo trabalho diurno não se encontravam tão ada~ 

tados quanto seus colegas diurnos. Entretanto, os 

mais graves problemas" gastrintestinais e cardiovas 

culares foram observados entre os que permaneceram 

sempre nos turnos. 
16 e 

TASTO e colo em estudo efetuado entre en-

fermeiras e processadores de alimentos que trabalha-

vam em diversos esquemas de turnos, verificaram que 

os problemas de saúde (fadiga, distúrbios gastrin-

testinais, ingestão de bebidas alcoólicas, satisfa-

çao familiar) eram mais sérios entre os trabalhado-

res dos turnos rodiziantes. 
29 

BRANDT ao analisar a freqUência de, doenças 

entre trabalhadores de fábricas de automóvel, fundi-

çao e têxtil, encontrou maior morbidade entre os tra 

balhadores mais jovens (até 30 anos) de 3 turnos. 
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Tabela 1 

Esquemas de turnos e "seus possíveis efeitos no sono 

Sistema de Ciclo rota 
turno ção - diaS 

I Dias duplos 

descontínuos 14 

II Sistema des 

contínuo diu-no 

turno 14 

III Três turnos 

semi-contínuos 21 

IV Dois turnos 

contínuos 3-4 

Três turnos 

contínuos 

a) três equipes 9-21 

b) quatro equipes 8-20 

V Dias alterna 

dos 2 

Número de noi 
tes consecutI" 
vas 

-

5-6 

5-6 

1-2 

3-7 

2-5 

1 

VI Irregulares irregular variado 

VII Turno notur-

no pennanente 7 3-6 

Condições que le-
vam à acumulação 
de défici ts de sono 

1, 2 

1, 2,3, 4 

2, 3 

1, 4, 7 

1,2,3,5,6 

2, 3, 6 

1,4,6,7 

2,3,4,6 

1,2,3,4,7 

1) Longas horas de trabalho ou trabalhar 2 turnos juntos 
2) Deslocamento da fase do sono por turno noturno di-

reto ou matutino . 
3) Curto período entre turnos 
4) Elevada freqUência mensal de turnos noturnos 
5) Longo intervalo entre folgas 
6) Pouco tempo livre após turno noturno 
7) Má distribuição do tempo livre 

Fonte: KOGI 
91 
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o 
Em estudos de revisão bibliografica AKERSIEUf e 

13 15 109 36 
colo , ANDLAUER , MAURICE , CARPENTIER 

AGERVOLD 
5 

, RUTENFRANZ e colo 
152 197 

, WINGET ,HADENGUE 
75 

e col. afirmam que o trabalho em turnos causaria 

direta ou indiretamente problemas digestivos e psí-

147 
RUTENFRANZ ressalta que os problemas digestivos e~ 

tariam ligados basicamente ã ingestão irregular dos 

alimentos, associados a outras fontes de stress que 

potencializariam os efeitos do trabalho em turnos. 

O hábito de fumare a ingestão de bebidas alcoólicas 

influenciam na incidência dos distúrbios gastrintes 

tinais e são importantes para serem pesquisados. 
1'5 

REINBERG e col. .discutem a "tolerabilida-

de"do trabalho em turnos baseando-se em três pontos: 

os problemas digestivos (dispepsia, gastrite, úlcera 

péptica, colite), os psíquicos (irritabilidade e fa

diga persistente que não melhora após o repouso) e 

os de sono (ter insõ~ia e ou, acordar freqUentemente 

durante o sono). 

COLQUHOLN e RUTENFRANZ·
3 

analisam as relações 

entre as situações de stress, resultantes das ruptu

ras dos ritmos fisiológicos causados pelo trabalho 

em turnos e a demorada volta ã condição de normalid~ 

de destes ritmos C"re-entrainment" em língua inglesa) 

no alterado ciclo da vigília e do sono. Esta situaçoo 

induziria a um esforço excessivo nos trabalhadores, 

que poderia afetar sua eficiência no trabalho, sua 

saúde e sua vida, nos planos familiar e social. 

Um certo número de "variáveis intervenientes" agiriam 

separadamente ou combinados, durante este processo. 

(Figura 1) 
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Figura 1 - Interelações entre stress e esforço, e as influências das 

variáveis intervientes. 

I S~res! I Esforço excessivo 

, 
Mudança de fases / Potencial: 

ineficiência 
saúde prejudicada 
relações perturb~ 

nas horas de tra 
balho e de sono 

Variáveis in-

tervienentes 

- Características 

individuais 

das 

{

idade 
personalidade 
adaptabilidade 
fisiológica 

Fatores relacionados~ 

- Trabalho (carga física e 
mental das tarefas, esqu~ 
ma de trabalho) 

- Condições ambientais 

- Ci rcuns tãnciaS{ es tado c i vi 1 
·número de crianças 

domésticas na casa 
'c9ndições de habita 

çao 

FONTE: COLQUHOUN & RUTENFRANZ~3 

A utilização do tempo pode vir a comprometer 

f 
.. l7 68 115 127 128 151 189 

interesses pessoais e am1l1ares 

Os efeitos do trabalho em turnos dependem dos esque

mas de turnos adotados assim como da personalidade 

do trabalhador 

BROWN 3l 
27 

e BLAKELOCK discutem os problemas 

ligados ã sincronização das atividades culturais, fa 

miliares e de trabalbo, nos sistemas de turnos, e a 
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participação dos trabalhadores nestas. 

S~gundo estes autores, o trabalho em turnos torna 

problemitica a integração social do trabalhador, no 

momento em que a sociedade estabelece horários infle 

xíveis para certas atividades. 

BLAKELOCK 
12 172 

e TAYLOR comentam a preferên-

cia dos trabalhadores em turnos para atividades mais 

soli tirias, tais como "hobbies" domésticos, pescarias, 

viagens em horirios com pouco movimento. 

KHALEQUE e RAHMfu~ 
86 

em recente estudo entre 

trabalhadores de 3 turnos fixos e com rodízio sema-

nal, encontraram elevadas procentagens de trabalhad~ 

res dos turnos fixos-vespertinos e noturnos - que re

clamaram da interferência.do trabalho em sua vida do 

méstica e soci~l. 
so 

CZEISLER e colo ressal taram que, a ausen-

cia do rodízio resulta para os trabalhadores num am 

biente com "sincronizadores" conflitantes e estes a-

dotam as atividades diurnas durante os dias de folg~ 
• 

Por outr,o lado, estes autores propõem rodízios a ca

da 21 dias, com a mudança de horários obedecendo a 

seguinte seqUência: manhã ---. tarde---. noite-

---~ manhã, em vez dos tradicionais rodízios sema-

nais. 

ASCHOFF la ao avaliar a direção da mudança nos 

rodízios, verificou que se torna mais ripido o reto! 

no à normalidade da temperatura corporal, quando o 

rodízio é feito respeitando-se a ~equência de horá

rios que são posteriores àqueles em que o indivíduo 

se encontrava trabalhando. Por exemplo, se o turno 

vai das 15:00 às 23:00 horas, no próximo rodízio o 

horário de trabalho deveria ser das 23:00 às 7:00 ho 
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raso Isto seria especialmente válido nos indivíduos 

que apresentam períodos rítmicos mais longos. 
194 191 

WEDDERBU~~ e WALKER são contra os esqu~ 

mas de turnos com longo rodízio (acima de 6 dias). 

Segundo pesquisas por eles realizadas, o rodízio rá

pido (2 x 2 x 3) produziu resultados satisfatórios 

em termos de fadiga e monotonia quando comparado com 

o sistema ( 6 x 2). Muitos homens casados passaram a 

preferir tais sistemas de rotação rápida, pois que 

consideravam como uma das características indesejá': 

veis do 'rodízio semanal, o fato de deixarem as espo

sas sozinhas ã noite, quando realizavam o turno ves-

pertino e noturno. 
2 I 

BANKS também notou insatisfação entre as 

esposas dos trabalhadores de uma fundição, que reali 

zavam rodízio mais longos que 7 dias 
29 

BRANDT recomenda turnos com rápido rodízio, 

para impedir "uma somação dos danos noturnos". 
156 

SAlTO estudou a distribuição do tempo de 

trabalhadores em sistema de turnos fixos noturnos no 

seguinte esquema: 3 noites com 12 horas de trabalho, 

seguidas de 4 noites de folga. À primeira vista, o 

fato de ter tantos dias de folga permitiria aos tra

balhadores realizar um grande número de atividades 

de lazer com a família e amigos. Mas foi observado 

que devido aos débitos de sono acumulados durante as 

3 noites de trabalho, grande parcela de tempo de fol 

ga do 1 9 dia era destinado a equilibrar este déficit. 

"Sincronizadores" - fatos e situações de caráter do
méstico, social e biológico, que atuando simultânea 
ou alternadámente, 'facilitam aos indivíduos que tra
balham em turnos, re~ntegrar-se nos cursos normais de 
seus ritmos biológicos: 
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No 49 dia, as atividades ficavam restritas, e os tra 

balhadores dormiam mais, preparando-se para as próxi 

mas noites de trabalho. Isto reforça a tese de RU-
151 

TEKFRANZ e colo de que, as possibilidades de par-

ticipação do trabalhador em turnos,em atividades !?~ 

ciais e familiares ficam bastante limitadas se a du-

raçao do trabalho se ~rolongar além das 8 horas diá 

rias. 

Em 75\ das 150 entrevistas realizadas por 

CONROY e MILLS 46 , foi manifestada a preferência. pe

lo trabalho em turnos com a alegação de que há menor 

necessidade de fazer horas extras. 

ADLER e ROLL 4 

tribuição do tempo 

chamam a atenção para. a dis

<ie folga nos vários esquemas de 

turnos. Este pode ser "um fator crucial na aceitação 

dos diversos arranjos de trabalho." 

A crescente divergência entre os elementos temporais 

que delimitam as horas de trabalho e as de folga,com 

os ritmos biológicos e, psicológicos 81 145 leva a 

uma preocupação imediata, qual seja, a influência do 

trabalho em turnos na saúde dos trabalhadores. 
153 

RUTENFRk~Z e colo discutem que, nem todas 

as 'formas de trabalho em turnos seriam problemáticas 

e haveria um fator de risco nos tipos de turnos que 

abrangem o trabalho noturno . }.Iais ainda: " se os 

distúrbios provocados pelas modificações dos ritmos 

biológicos são aumentados por fatores situacionais 

ou pessoais, ao se ultrapassar os limites de adapta-

bilidade do organismo humano, isto poderia provocar 

aumento nas faixas de mortalidade e na freqUência de 

doenças". 

Estudos de coortes. envolvendo periodo de tempo re-
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la ti vamente longo, poderiam de.tectar os ass im chama-
_ 16 

dos "efeitos alongo prazo" do trabalho em turnos 
175 

TAYLOR e POCOCK realizaram um estudo sobre 

a mortalidade entre trabalhadores de 10 empresas, cQ 

brindo um período de 13 anos. Não encontraram dife

renças significativas nas taxas de mortalidade de tra 

balhadores diurnos e de turnos; mas entre aqueles 

que desistiram do trabalho em turnos, a taxa foi sis.

nificantemente mais elevada que seus colegas diurnos. 
93 

KUNDI e col. analisaram a natureza multifatQ 

rial dos problemas dos trabalhadores em turnos. Eles 

sugerem que "a satisfação no trabalho e as atitudes 

frente ao trabalho em turnos tem papel central no me 

canismo de formação dos problemas de saúde nos traba 

lhadores. A instabilidade das relações entre a vida 

familiar. a situação de trabalho e os hábitos de so-

no afetarão a saúde diretamente ou aumentarão os fa-

tores de risco." 
93 

Num estudo realizado ~or estes autores • entre in 

divíduos que trabalhavam numa refinaria de petróleo 

em 3 esquemas de turnos com rápido rodízio. e seus co 

legas diurnos, foram pesquisadas 6 variáveis passí

veis de influir na saúde dos trabalhadores. 

Os resultados mostravam que existem razoáveis dife

renças entre as estruturas causais na formação de 

problemas de saúde entre os trabalhadores em turnos. 

quando comparados com seus colegas diurnos (figura2}. 
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Figura 2 

Estruturas causais na formação de problemas de saúde enTre' os 
trabalhadores em turnos (A) e diurnos (B) 

-
( . 39) 

A 
( . 56) ( . 25) 

J 

( . 31) 
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F R H 

(.20) 
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( . 24) 
(.30) 

( . 45) 
J 

( . 37) 

( . 1) 
R H 
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(.25) 

FONTE: KUNDI, KOLLER, CERVINKA & HAIDER (93 ) 

As variáveis incluídas nas análises foram: situação da família (F), 
atitudes frente ao trabalho em turnos (A); situação de trabalho, 
problemas de sono (5), satisfação no trabalho (J), fatores de risco 
(R) e estado de saúde (H). 

Entre parenteses encontram-se os coeficientes de correlação das di 
versas variáveis estudadas. 
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76 
HAIDER e colo expressam na figura 3 , a CO!!! 

plexa interação dos efeitos do trabalho em turnos e 

dos numerosos fatores que seriam importantes para a 

adaptação dos indivídios. Devem ser notadas as posi-

ções centrais que os problemas do sono, a situação 

familiar e as atitudes frente ao trabalho, assumem 

nos fatOres de risco e no conseqUente estado de saG-

de dos trabalhadores. 

Tem-se a impressão ao ver um modelomultifato 

rial, que as diversas variáveis influenciam sempre 

com a mesma intensidade os trabalhadores envolvidos. 
76 

Entretanto, HAIDER e colo ao analisarem dados de 

sua pesquisa verificaram que o "peso" destes fat~ 

res varia com o tempo de exposi,ção aos turnos (figu

ra 4). Daí a necessidade de serem cuidadosamente pes 

quisadas as coortes de trabalhadores levando em cotta 

esta variável. 



Figura 3 
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Figura 4 

Pesos para diferentes grupos de variiveis caracterizando 

sua capacidade" de modificara estado de saúde, segundo di

ferentes graus de exposição ao trabalho em turnos 

Peso 

.5 

.....L 
1-3 

-L 
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1- 12. 

Comportamento do sono 

Fatores de risco 
Atitude face trabalho em turnos 

_--r-r. Tipo matutino/vespertino 

-L.. 
13 -.22. 

Tensão no trabalho 

Atividades sociais 
Sat1sfaçao no trabalho 

-L.. 
23-40 

Tempo de trabalho em turnos 

76 
FONTE: HAIDER e cal. 
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2.3 Critérios de seleção e organização dos turnos 

A adoção de critérios na seleção dos trabalha 
32 

dores ·em turnos e recomendada. BRUSGAARD 
151 147 

RUTENFRANZ e colo e RUTENFRANZ discutem 

os problemas de saúde como um dos critérios na esco

lha de trabalhadores. Não devem preferencialmente t~ 

balhar ã noite ou em horários que lhes tragam hábi-

tos irregulares de sono, e ou, das refeições, os in

divíduos que apresentam histórias pregressas de dis

túrbios digestivos, diabetes. doenças cardíacas, tu

berculose, epilepsia, problemas mentais envolvendo 

estados depressivos e aqueles que sofrem de crônicas 

dificuldades para dormir. _ 

Por outro lado, critérios para a seleção dos 

trabalhadores em turnos têm sido cada vez mais utili 
" 1 3 1 

zados. Estudos realizados por OSTBERG FOLKARD e 
63 o 185 

colo • TORSVALL e AKERSTEDT ,COLQUHOUN e 
42 

FOLKARD permitem separar os indivíduos em tipos 

"matutinos" e "vespertinos" de acordo com suas cu r-

vas de temperatura corporal, hábitos de sono, distri 

buição de horári~de atividade (horários habituais 

de despertar e ir dormir e alimentação). Os indiví-

duos "matutinos" apresentariam melhor desempenho em 

turnos que se iniciam pela manhã, mas maior dificul-

dade em se adaptarem aos turnos noturnos. pelo fato 

de se levantarem normalmente mais cedo que os "ves
! 3 1 

pertinos". 
6 3 

Um questionário elaborado por FOLKARD e 
ISS 

TORSVALL avalia a capacidade que tem o indiví-

duo de se ajustar a diferentes ritmos de trabalho, ã fle 

xibilidade nos hábitos do sono, às preferências pelo 
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horário de atividade. Entretanto,não devem ser esqu~ 

cidos outros componentes objetivos, tais como: análi 

ses dos ritmos circadianos, a avaliação médica dos 

candidatos ao~ turnos, a aplicação de testes de per

sonalidade para detectar eventuais dificuldades .. para 

o futuro trabalhador em turnos e os problemas situa

cionais (ou sdja, os fatores ligados ~ vida do ~raba 

lhador: habi tação, acei taçã·o da família dos horários 

de trabalho 
s, 

etc.) . 

KNAUTH e RUTENFRANZ 89 baseando-se em crité-

rios fisiológicos, psicológicos e sociais, propõenas 

seguintes recom~ndações para o estabelecimentd de es 

quemas de turnos·: 

a) Organizar períodos de t ·raba1ho curtos e flexíveis, 

a fim de reduzir os débitos acumulados de sono , 

após várias noites de trabalho. 

b) Um sistema de turnos 

secutivas de traballio. 

deve ter poucas noi tes con 

c) Os turnos matutinos nao devem ser iniciados muito 

cedo. 

d) Evitar pequenos intervalos de tempo entre o fim 

de um turno de serviço e seu reinício no dia se-

guinte. 

e) Os esquemas de turnos devem ser regulares com ci-

cIo de rotação nao muito longo e rodízio direto 

(manhã ----") tarde ----> noite ----) manhã). 

f) Compor os esquemas de turnos com o maior número 

possível de fins-de-semana livres, com pelo menos 

dois dias de folga . 
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g) Estabelecer a duração do trabalho em função do e~ 

forço físico e mental necessários i realização da 

tarefas. 

Observa-se nestas propostas, uma constante e 

crescente preocupação em proporcionar ao trabalhador 

uma vida com padrões próximos aos diurnos. O aspecto 

organizacional ê, portanto, de fundamental importân

c~a para a manutenção de vários turnos de trabalho, 

com um mínimo de queixas e de problemas de saúde. 
35 

A legislação brasileira preve períodos de 

descanso entre 2 turnos não inferiores a 11 horas. 

Nos casos onde houver necessidade de continuidade do 

trabalho, deverá ser estabelecida escala de reveza

mento, de maneira que num período máximo de 7 sema

nas o empregado tenha (apenas!) pelos menos 1 domin

go de folga. As demais folgas recairão sobre outros 

dias quaisquer. 

O projeto de lei n 9 2190, acrescenta disposi

tivo ao artigo 58 da C~nsolidação das Leis do Traba

lho, de 1/5/43, fixando em 6 horas, a jornada de tra 

balho dos que exercem suas atividades em regime de 

turnos rodiziantes 
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3. ABSENTISMO NO TRABALHO EM TU~~OS 

3.1 Definições de conceitos 

A ausência no trabalho, qualquer que seja o 
a 3 

motivo, representa um fator de baixa prodútividade. 

'+5 
O Sub Comitê de Absentismo, pertencente a Co-

missão Permanentes e Associação Internacional em Saú 

de Ocupacional, estabeleceu as seguintes definições: 

a) Absentismo: "são as ausências dos trabalhadores 

ao trabalho, naquelas ocasiões em que seria de es 

perar sua presença, por razoes de ordem médica ou 

quaisquer outras". 

b) Absentismo-doença: " a ausência ao trabalho atri

buída à doença ou lesão acidental, e como tal, a

ceita pela entidade empregadora ou pelo sistema 

de previdência social". 

3.2 Morb idade 

Estudos de absentismo envolvendo grande nume

ro de trabalhadores em turnos mostraram taxas de fre 

qUência e duração de ausências por doença e por ou-

tros motivos, mais baixas entre estes trabalhadores 

quando comparados com seus colegas diurnos. Pesqui-
169 171 

sas neste sent.ido foram realizadas por TAYLOR 
177 3 136 

TAYLOR e colo , AANONSEN , POCOCK e colo 
182 l..6 38 

THII5-EVENSEN Al\GERSBACHe coJ. ,CHEVROLLE , den-

tre outros. 
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182 3 
TIlIIS-EVENSEN e AANONSB! preocuparam-se em 

separar dentre os trabalhadores estudados, aqueles 

que deixaram o trabalho em turnos por razões médi-

cas, _e lou sociais, transferindo-se para horirios 

permanentemente diurnos. A incidência de faltas por 

doenças, com predominância de distúrbios nervosos ou 

digestivos neste grupo de ex-trabalhadores em turnos, 

foi superior a dos trabalhadores diurnos, e destes, 

maior que dos trabalhadores em turnos que nao se 

transferiram. 

16 
col. 

Semelhante situação encontrou ~~GERSBACH e 

ao levar adiante recentemente, um estudo re-

trospectivo numa indústria química. As observações 

levaram a concluir que os-ex-trabalhadores em turnos 

apresentaram quase o dobro do absentismo-doença, que 

seus colegas diurnos e de turnos. 
169 

TAYLOR analisou trabalhadores de uma indús 

tria petroquímica entre 1962 e 1965 e verificou que 

os trabalhadores em turnos rodiziantes semanais apr~ 

sentaram menor número de faltas por homem-ano, e du

ração também menor destas que seus colegas diurnos. 
177 

Uma outra investigação de TAYLOR e colo ,realizada 

entre 1968 e 1969, incluiu vinte e nove empresas, com 

965 trabalhadores empregados em diversos tipos de 

turnos (três turnos descontínuos, três turnos contí-

nuos com ripido rodízio, dias e noites alternados e 

turnos permanentemente noturnos) e 965 trabalhadores 

diurnos. 

Foi usada a técnica de duplas comparaçoes por idade, 

trabalho e tempo de serviço. O arranjo de trabalho 

que apresentou as menores ausências, para faltas de 

curta duração (até -três dias) foi o de ripido rodí-

5.,.1\0 d. Ilbli."ca • Doc.m .... \i1 
UCUlOIOI OI SIÚOI PÓIUO 
IJIIIVU(:lnUI= ns: <.In PllUQ 
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zio (a cada dois ou três dias os trabalhadores troca 

vam o horário de trabalho). 

Entre as causas que provocaram os afastamentos, to

das (com exceçao da úlcera péptica) tiveram incidên

cia ligeiramente superior entre os trabalhadores diur 
111 

nos. Segundo os autores, é possível que antes 

da realização desta investigação, alguns indivíduos 

tenham deixado o trabalho em turnos transferindo -se 

para o serviço diurnb. mas, aque les que o fi zeram por 

motivos de saúde foram excluídos da pesquisa. Levan 

tam a hipótese de que o "absentismo-doença não seja 
176 

sintoma de morbidade" Esta afirmação está 
In 

de 

acordo com o comentário de MONIZ pois segundo 

este ..... a penalização disciplinar e a inferioriza

ção moral, foram influenciando o trabalhador que fa! 

ta ao serviço, na maior parte dos casos, a invocar a 

doença como motivo. até por lei de menor esforço". 
133 

OWEN também afirma que ..... a penalização , 

do empregado que se ausenta pode reduzir o absentis-

mo". Estes pontos de vista geralmente não são acei-

tos pelos sindicatos e trabalhadores que veem nas au 

sências, motivos bastante justificáveis. 

H 
COLLIGAN é de opinião que o absentismo p~ 

de estar mais em função da motivação do trabalhador 

do que representar um problema de saúde. 
65 

FONTES ao tecer considerações sobre a pr~ 

dutividade do trabalhador brasileiro ressalta a im-

portância das relações de trabalho. do empobrecimen

to das tarefas. das ocupações. do ambiente e condi -

ções de trabalho. entre outros, no absentismo dos !Ta 

balhadores. 
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Considerando-se o trabalho de um prensista, 

com suas características monótonas e as condições do 

ambiente de trabalho, nada deveria impedir as ausên -

cias, exceto a perda salarial! 

122 _ 
NICHOLSON e colo chamam a atenção para a 

necessária distin~ão entre a "motivação de compareci

mento" e o "comportamento que leva o indivíduo a se 

ausentar". Para o primeiro, haveria a identificação 

com interdependência física e psicológica entre o tr~ 

balhador e a empresa. As ausências seriam as respos

tas ao desconforto, a fatores intrínsecos do trabalho; 

representariam comportamentos adaptativos frente a si 
-

tuações, hábitos, normas, problemas situacionais. 

176 111 
TAYLOR e colo comentam que, o simples fa-

to de encontrar menor número de episódios entre os tra 

balhadores em turnos, não justifica a sua implantação. 

Segundo esses autores, ..... os resultados podem ser 

consequência de uma au\o-seleção dos próprios traba -

lhadores em turnos aos altos níveis de satisfação no 

trabalho, ao senso de responsabilidade destes traba -

lhadores, culminando em maior motivação para compar~ 

cer ao trabalho". 

Admite-se também que, aqueles empregados que tendem 

a adoecer freqUentemente, evitam realizar trabalho em 

turnos, ou que os administradores selecionem os traba 

lhadores especificamente, para os sistemas de trabalho 
8 133 16S 173 116 177 

existentes nas empresas. 

o processo de seleção de muitos grupos ocupa

cionais os torna bastante distintos da população como 
18 

um todo. ~ão seria conselhável transpor resultados 
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observados numa população específica de trabalhdores 

em turnos, por exemplo metalúrgicos, para trabalhado

res da construção civil ou de indústrias eletrônicas 
. * (TEPAS, 1982) . 

Em épocas de desemprego acentuado, os indivíduos mais 

saudáveis e com melhor capacidade de adaptação pode -

rão ocupar postos de trabalho antes destinados ou ocu 
18 

pados por outros tipos de indivíduos. 

Em pesquisa realizada em nove empresas da Re

gião Metropolitana de São Paulo, não se encontrou uma 

exigência específica que co~stasse do e~ame pré - ad-

missional e contra indicasse o trabalho em turnos. 

Aqueles indivíduos que apresentavam boa saúde física 

e mental não eram realmente admitidos, nem ao traba -
58 

lho em turnos', nem ao diurno 

3.3 Aspectos organizacionais 

I 3 3 
OWEN destaca também a natureza do trabalho 

influindo sobre o comportamento do empregado: "Quan

do o trabalho é desagradável, pesado, de baixo "sta -

tus" , não oferece treinamento ou oportunidade de pr~ 

moção, deve-se esperar que produza maior absentismo, 

* Comunicação pessoal 
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que em outras atividades." Também sao variáveis im-

portantes no estudo das ausências, o horário de iní-
.• 159 178 

C10 e termino dos turnos , freqUência e direção 

do rOdízio, continuidade e descontinuidade do siste-
178 

ma de trabalho 
125 

NOGUEIRA ao estudar o absentismo-doença, 

entre trabalhadores' em turnos e diurnos, de ambos os 

sexos, em uma indústria têxtil da Capital de São Pa~ 

lo, encontrou maior número de episódios no turno m~ 

tutino (06:00 as 14:00 horas), seguido pelos traba

lhadores diurnos (07:00 às 17:00 horas), e em tercei 

ro lugar, os engajados no trabalho noturno fixo (so

mente homens, das 22:00 às 06:00 horas). 

o menor absentismo ocorrera entre os trabalhadores do 

turno vespertino (14:00 às 22:00 horas). 

Os turnos matutinos e vespertinos eram organizados 

em regime. de alternância semanal. t possível que os 

resultados possam ser explicados em parte, pelas di-

ficuldades em acordar muito cedo, o que reduziria o 

tempo de sono noturno. 
71 

GARDNER e DAGNALL constataram nao haver e-

vidências que mostrem tendências para modificação do 

absentismo por doença, ao ocorrer uma mudança de tur 

nos. de 8 para 12 horas por dia, em traba-lhadores de 

uma refinaria e petroquímica. 

WALKER 191 estudou as ausências de um grupo de 

trabalhadores em turnos que modificaram seu esquema 

de trabalho, substituindo o rodízio semanal, pelo sis 

tema de rotação rápida (2 x 2 x 3) e (2 x 2 x 2) e 

verificou que os novos sistemas tiveram maior aceita 

ção, principalmente pelos efeitos positivos na esfe

ra doméstica e social. 
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o absentismo-doença e o injustificado também tiveram 

redução sensível após a implantação dec novos siste-

mas. 
o 11 

AKERSTEDT & TORSVALL observaram os efeitos 

sobre a saúde após modificações nos esquemas de tur

nos de trabalhadores de uma aciaria sueca. A introdu 

çao de 3 turnos com rodízio semanal causou perturba

çõesna saúde, contrastando com o esquema anterior 

de revezamento a cada 2 dias. O absentismo cdos traba 

lhadores em 3 turnos que foram transferidos para o 

horário c diurno diminuiu significativamente. Os auto-
11 16 

res comentam que um indicador decisivo dos efei 

tos do trabalho em turnos. pode ser a extensão do ab 

sentismo-doença. 
u 186 

VACEVA estudou a variação da morbidade en-

tre 3325 trabalhadores têxteis. organizados em um 

turno diurno, dois e três turn6s rodiziantes semanais. 

O turno da tarde (das 13:00 às 22:00 horas) apresen

tou maior número de di'as perdidos e duração média 

das ausências ligeiramente superior a dos turnos no

turnos e matutinos. O número dos casos de ausência 

no início da semana de trabalho (primeiros dois dias) 

mostrou-se mais elevado que no decorrer da semana. 

Trinta por cento dos trabalhadores sofreram proble

mas de"infecção das vias respiratórias superiores, 

sendo que aqueles que trabalhavam à noite apresenta

ram maior morbidade que seus colegas diurnos. 
u 186 

VACEVA enumera os fatores meteorológicos (mudan-

ças bruscas de temperatura, principalmente) como uma 
~12S u 186 

das causas. Tanto NOGUEIRA como VACEVA encon-

tratam resultados semelhantes, seja na prevalência 

de doenças do aparelho respiratório. como cno dia em 
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que se iniciam as licenças (segundas-feiras). 
u 

VACEVA atribui à fadiga, como um dos fatores predis-

ponentes das ausincias dos trabalhadores em turnos, 

embora não haja efetuado testes que comprovem esta

dos debilitantes ou de baixo desempenho entre estes 

trab alhadores. 

o D~partamento de Emprego e Produtividade(DEP) 

da Grã-Bretanha realizou em 1968, pesquisa em 2.000 

empresas para avaliar a extensão do trabalho em tur

nos e horas de trabalho (inclusive horas extras), 
118 

além de outros aspectos referentes aos turnos 

o absentismo entre trabalhadores em turnos e diurnos 

apresentou-se em níveis "bastante próximos. As dife

renças mais acentuadas foram notadas nas ausincias 

voluntárias dos homens que trabalhavam em mineração 

(5,1% para trabalhadores em turnos e 3,8% para trab~ 

lha dores diurnos). Computadas todas as causas de ab-

sentismo, os trabalhadores em turnos apresentaram me 
_ o 118 

nos ausenClas que os d1urnos~. 

168 - dO f d TASTO nao encontrou 1 erenças nas taxas e 

ausincias de trabalhadores noturnos fixos e rodizian 

teso Entretanto, foram comparados enfermeiros com 

grupos de trabalhadores de indústrias processadoras 

de alimentos, o que torna difícil a comparação pura 

e simples! 
" 68 FROBERG relata sobre um amplo estudo efe-

28 S4 

tuado na Suécia por BOSTRAND e ERIKSEN sobre ab 

sentismo e suas causas, quando foram comparados os 

trabalhadores pertencentes a dois, tris turnos, dias 

duplos, somente noturnos e diurnos. As taxas mais e

levadas de ausências por doenças de longa duração 

pertenceram aos trabalhadores de dois turnos . Não 
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foi possível tirar conclusões definitivas acercad::s tra

balhadores de três turnos. 

As ausências por outras razões que nao doenças, fo-

ram mais freqUentes entre as pessoas que trabalhavam 

em horários irregulares. 
1'>2 

QUAAS e TUNSGl estudaram 1577 casos de do-

enças entre 1968 e 1969. Verificaram que o maior- nú

mero de ausências por doença ocorria no turno notur

no e no início da semana, quando havia mudança dos 

horários de trabalho. Gradativamente os casos iam di 

minuindo-, até novamente ocorrer o aumento no dia da 

troca dos turnos. Os autores consideram que estes re 

sultados não correspondem a um real estado de saúde 

dos trabalhadores, mas às 'suas dificuldades em se des 

ligarem do seu meio social para irem trabalhar. 

A fim de verificarem qual a repercussão sobre 

as ausências causadas por urna mudança na organização 
136 

de trabalho em turnos de urna empresa, POCOCK e colo 
• 

compararam os registros de absentismo de 782 traba-

lhadores, 12 meses antes e 12 meses depois da modifi 

cação de seu sistema de trabalho, do rodízio semanal 

para o rodízio rápido (continental). As ausências mé 

dicas aumentaram 36~, as injustificadas 29\. Houve 

queda de apenas 2\ nos demais motivos de faltas. Su-
136 

gerem os autores que, a aceitação social não deve 

ser o único fator a se considerar, quando a adminis

tração da empresa resolve modificar o sistema de tur 

nos. Recomendam o estudo em sistemas de rápida rota

çao, cuj os turnos noturnos _não s ej am os úl timos an

tes da folga, ou naqueles em que não Inja um prêmio para 

a presença no trabalho. 
169 

TAYLOR também encontrou maiores ausências 
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de trabalhadores em turnos nos _dias que coincidiam 

com a troca dos turnos, porém, para os trabalhadores 

diurnos, a segunda-feira foi o dia que apresentou 

mais -indícios de faltas por doença. 
198 

WYATT e MARRIOTT encontraram pequenas dif~ 

renças entre as taxas de ausência dos turnos notur-

nos e diurnos, mas, quando os ciclos de rotação eram 

superiores a uma semana, o absentismo começava a se 

elevar na segunda e subseqüentes semanas de trabalho 

noturno. A mesma constatação foi feita por NICHOL~~ 
123 

e Colo - que apontaram a importância de fatores so-

ciais (comunitários e famili~res) nas causas das au-
-

sências injustificadas mais elevadas no fim dos ci-

clos de rotação, que no seu princípio (notadamente 

antes dos fins-de-semana) ... "O elevado absentismo 

dos turnos da manhã -e da noite pode ser devido à i

nércia dos trabalhadores para se decidirem a ir tra-
_ _ 123 

balhar em horarios nao-sociais" 

3.4 Horas-extras 

192 _ 

WALKER e DE LA MARE estudaram a incidencia 

e a duração de ausências entre trabalhadores diurnos 

e noturnos fixos. As ausências de longa duração(qua

tro dias a mais) foram superiores entre os trabalha

dores noturnos. Não houve diferença quanto às ausên-

cias de curta duração entre os diversos turnos de 
192 

trabalho. Os autores admitem que pode ter havido 

uma auto-seleção entre os trabalhadores que preferem 

um ritmo de trabalho menos árduo, e uma atmosfera 

mais tmnqUilai noite. Não foram constatada~ maiores 

ausências nos períodos de trabalho com horas-extras, 
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159 
apesar de que muitos administradores queiram re-

lacionar o absentismo com este fato. Os resultados 

foram justificados devido às horas extras terem sido 

realiz·adas voluntariamente, possibilitando aos fun

cionários ajustarem suas horas de trabalho as suas 

necessidades financeiras. 

Outra evidência que comprova este comportame!! 

t6 frente às horas-extras, g a pesquisa do Departa-
119 

mento de Emprego e Produtividade da Grã-Bretanha 

Esta mostrou menores ausências por todas as causas, 

entre os trabalhadores em turnos que realizaram gra!! 

de quantidade de horas extras, quando comparados com 

seus colegas diurnos e com-os trabalhadores em tur-

nos que nao as faziam. 
160 

SERGEAN e BRIERLEY em estudo realizado numa 

indGstria metalGrgica, encontraram menor absentismo 

no turno matutino. Entretanto, chamam a atenção para 

o fato que neste período ocorrera o maior nGmero de 

horas extras. Não ~altár no turno diurno pode ser 

uma conseqUência do atrativo representado pelas ho-

ras extras, enquanto que no turno noturno tal esfor

ço nao seria tão compensador. 

Em pesquisa realizada entre nove empresas da 
58 

região metropolitana de São Paulo em 1981 , cons-

tatou-se a existência de prêmios de assiduidade a 

trabalhadores em turnos. Não faltar e/ou não se atra 

sar, representava para o trabalhador em uma das em

presas, atg 15% a mais de gratificação sobre o salá

rio-base. Em outra, o prêmio àqueles que não tinham 

nais que cinco atrasos ou saídas antecipadas, era o 

ie receber refeições gratuitas durante um mês, acom 
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panhada de carta defelici tações. Para evitar o ab-

sentismo em feriados, tais como Natal, Ano Novo ,uma 

empresa pagara 200' a ma1S nestes dias, que o sali

rio normal. 
17 a __ 

TAYLOR. e colo conclu1ram que o pagamento e 

um importante fator a influenciar o absentismo-doen

ça: " ... Os trabalhadores em turnos que têm como pri!! 
3 

cipal motivação para ir trabalhar, o fato de ganha-

rem mais, podem ser menos satisfatórios no comparec! 

mento ao trabalho que aqueles atraídos por outros in 

centivos não-financeiros." 

Quando as horas-extras sao compulsórias, o ab 

sentismo pode tornar-se um problema e vir a ser uti-

lizado pelo trabalhador como um instrumento para ob-
178 192 

ter maior controle sobre seu tempo 
195 

WEDDERBURN ressalta que, não deve ser per-

mitido aos trabalhadores em turnos fazer horas-extras 

ou pedir que "dobrem" seu período de trabalho para 
• 

"cobrir" a ausência de um colega. 

3.5 Outros resultados e fatores que influenciam a fre

qUência ao trabalho 

Alguns estudos conduzidos sobre absentismo en 

tre trabalhadores em turnos, mostraram ser estes, me-

nos freqUentes ao trabalho, que seus colegas diurnos. 
1 39 

Estudo realizado por PRADHA~ estudando en-

tre 735 trabalhadores de uma indústria na índia, de 

1960 a 1964, mostrou a ocorrência de maiores ausên-

cias, por todas as causas, para os trabalhadores do 

turno noturno (12%), quando comparados com seus cole 

gas diurnos (8%) e vespertinos (6%). 
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29 
BRANDT comparou ausências por doença e aci-

dentes de trabalho em três indústrias (montadora de 

veículos, têxtil e fundição) entre os trabalhadores 

diurnos e de dois e três 'turnos. Os resul tadosmais 

desfavoráveis foram encontrad'os nos sistemas de três 

turnos, embora tais conclusões sejam discutíveis fa

ce a ausência de testes estatísticos. 

REVERENTE e ARIOSA 146 analisaram os registros 

de 12 meses de consultas de 100 trabalhadores em tur 

nos e o mesmo número de empregados diurnos, numa in

dústria.de detergente e sabões. A mesma pesquisa se 

estendeu para 50 trabalhadores em turnos e diurnos 

de um hotel em Manila. Observou taxas de ausências 

distintas entre os trabalhadores da indústria de sa-

bões e do hotel. Os primeiros apresentaram taxas de 

ausências por doença mais elevadas que os empregados 

do hotel. Os trabalhadores em turnos de ambas as em-

presas faltaram mais por motivos de doença que seus 

colegas diurnos. 

DUMONT 53 ao reunir os dados de nove monogra

fias realizadas em países em desenvolvimento, obser-

vou não ser possível concluir,que trabalhadores em 

turnos tenham taxas de ausência superiores a daque-

les empregados em esquemas de trabalho diurnos, ou 

que o absentismo seja maior no turno noturno do que 

no vespertino ou matutino. Parece haver maiores au

sências entre indivíduos jovens que devem trabalhar 

em turnos que 'coincidem com sábado, domingo, 'e manhã 

de segunda-feira. 

DU~10NT53 também relatou a existência de absentismo 

deliberado, isto é, empregados que faltaram aotra-

balho para que seus 'colegas dos turnos anteriores~ 



-45-

dessem dobrar o turno, e com isso receber pagamentos 

elevados das horas-extras, principamente i noite e 

nos fins-de-semana. 

No Brasil, não temos notícia que este fato ocorra. 

O que se tem visto, são arranjos temporários entre 

os trabalhadores, por motivos de saúde e de estudoS! 58 

MARKHAM e col. 104 notaram, a influência de 

certos fatores, tais como, dia da semana, estações 

do ano e ano de observação ,nas tendências do absen

tismo entre trabalhadores em três turnos. Também as de 

missões ~e trabalhadores de um dado turno causadas 

por uma nova supervisão, poderiam prejudicar a aná

lise dos resultados. 

Outros fatores seletivos que podem influen

ciar nas ausências são: a estrutura social dos traba 

lhadores, a idade, o sexo, número de dependentes, o 

grau de envolvimento pessoal no trabaUi6.133 
169 170 174 176 192 

TAYLOR 17
' em trabalho realizado em refinaria 

de petróleo, durante 20 anos de s~uimento, encontrou 

maior número de episódios de ausêncla por doença en

tre os trabalhadores mais idosos. O fato é explica

do pela tendência de aumento das ausências, naquele 

país (Inglaterra) e pela elevada rotatividade entre 

trabalhadores mais jovens com episódios freqUentes 

de ausências. Em outra investigação realizada na me! 

ma refinaria, TAYLOR 170 comparou ,trabalhadores que 

haviam incidido em freqUentes episódios de faltas 

por doença, com colegas que não haviam tido nenhuma 

ausência. Foi verificado que os indivíduos mais jo

vens sofreram o maior número de episódios; os traba

lhadores sem ausênciàs eram mais velhos e a maioria 
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se encontrava tio trabalho em turnos. O autor conside 

rou a atitude dos homens frente a seu trabalho de 

grande impbrtincia para evitar o absentismo. 
125 

NOGUEIRA também observou a maior tendência 

de faltas entre os mais jovens (de 14 a 20 anos). 

Outros fatores que influem nas ausências são: 

a experiência no trabalho, escolaridade, salários, 
133 

raça 

Há necessidade de certos cuidados ao se ten-

tar comparar o absentismo entre trabalhadores em tur 

nos que têm funções e salários diferentes, e que as 

vezes nem trabalham na mesma empresa. Corre-se o ris 

co de atribuir ã organização do sistema de turnos,c~ 

mo sendo a única responsável pelo comportamento do 

absentismo, quando dezenas de outras variáveis podem 

estar direta ou indiretamente exercendo pressoes so-

bre o comportamento dos empregados. 

Trabalhadores em turnos, expostos a certos fa 

tores de risco, como condições de trabalho e ambien-

te social adverso, podem alcançar um estágio de 
13 

sintomas, que o levem ao absentismo . SHEPHERD & 
162 

WALKER investigaram os efeitos da' temperatura, 

poluição atmosférica, carga das tarefas, pausas,en-

tre trabalhadores em turnos, com menos de 45 anos e 

acima desta idade. Verificaram que a continuidade 

do trabalho pesado, com poucas pausas aumenta o ab

sentismo nos 2 grupos de idade, independente do horá 

rio de trabalho. 

Nas comparações do absentismo-doença em re-

giões com elevada morbidade, devido a fatores de na

tureza ambiental, a identificação das causas ocupa

cionais que perturbam a saúde dos trabalhadores em 
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turnos, pode-se tornar uma difícil tarefa, pela du

pla exposição dos indivíduos aos agentes agressivos. 

A investigação de "ex" e atuais trabalhadores em tur 

nos forneceria dados importantes sobre as relações 

causais que se estabelecem entre o agente (no caso, 

os turnos) e os hospedeiros suscetíveis, como demons 
182 

traram AANONSEN , THIIS-EVENSEN , ANGERSBACH e 
16 

col. . Poderia também esclarecer os processos 

que leva~ is doenças crõnicas e o retorno i normali

dade do estado de saúde, que nos indivíduos mais sus 

cetíveis. viria com a sua saída ou transferência do 

trabalho. 
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4. ACIDENTES NO TAABALHO H! TUR:-iOS 

4.1. Consideraçõe5 gerai5 

A prevençao dos acidentes do trabalho em nosso 

meio e o principal fator que leva as empresas a ins

tituirem programas de Saúde Ocupacional. 

Do ponto de vista legal, o ácidente do traba

lho é: "aquele que ocorrer pelo exercício do traba -

lho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, 

perturbação funcional ou doença que cause a morte, ou 

perda, ou a redução permanente ou temporária da cap~ 

cidade para o trabalho" 15 ~ • Pode-se deduzir deste 

conceito, que, apenas os episódios que ocasionarem 

afastamento de trabalhadores são considerados 

acidentes. Tal conceito, entretanto, oculta 

como 

todos 

os incidentes que não evoluíram em episódios mais 

graves, ou que, por terem causado lesões leves, nao 

levaram ao afastamento qo trabalho. Entretanto, con 

duzir ou não, a uma gr,ave lesão, depende de fatores 

circunstanciais, ligados ao hospedeiro, meio ambien 
74 9 s--' te e agente 

Para fins de um efetivo programa de prevençao 

de acidentes, é conveniente a aplicação de medidas 

preventivas a níveis de promoção de saúde, e, ou, pr~ 

teção específica, pois que as conseqUências dos aci -

dentes são geralmente imediatas e imprevisíveis qua~ 

to aos danos que deles podem resultar, tanto para os 

trabalhadores como para as empresas. Devem ser ana

lisadas, portanto, todas as ocorrências que interfe

rem no andamento normal do trabalho, e como tal, de

finidas como acidente' do trabalho, sob o ângulo pr~ 
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vencionista. 

4.2. Fatores desencadeantes dos episódios 

·Dentre os fatores intervenientes que podem 
. d 155 provocar os acl. entes, SAARJ. ressalta a capacid~ 

de de percepção e controle dos riscos presentes, a 

fim de se evitar uma sucessão de eventos que levariam 

aos "incidentes" ou episódios não desejáveis. Osris 

cos aumentam de forma acentuada, nas situações de re 

cuperaçao após um incidente perturbador 72 ,pe lo que 

devem ser mantidos sob grande controle, caso ocorram 

episódios não-esperados. 

Figura ·S 

Fatores relacionados com os acidentes ocupacionais 

. 

RISCOS PRESENfES NO CCMPLEXIDADE DE INFORMA -
1.00\1 DE TRABAlliO ÇOES PROCESSADAS DURAN-

TE A TAREFA 
... ~ 

ACIDENTE 

EXPa3IÇÃO AOS RISCOS CAPACIDADE DE PERCEPÇÃO 
E CONTROLE DOS RISCOS 

I 

FONTE: SAARI e col. 1 S 5 

Intervém neste processo de contenção de riscos, as 

condições do ambiente, tais como: os níveis de ruído, 

iluminação, temperatura, sinais de alerta, cores, as 

normas de operação, a supervisão e controle dos tra 

balhadores, carga de informações, disposição do equi 
15S 41 13B 157 159 

pamento ,os turnos de trabalho 
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Ao serem analisadas as causas básicas e asso-

ciadas responsáveis pelas ocorrências dos acidentes, 

é necessário realizar uma investigação também dos f~ 

tores relacionados com o hospedeiro - os atributos 

pessoais, daquele que provocou e, ou sofreu o aciden 

te. São de importância: o sexo, a idade, a experiê~ 

cia no trabalho, tipo de turno, consumo de álcool, 

deficiências sensoriais, doenças, desajustamento psi 
• 72 13 e Co-socl.al, problemas de sono • 

POWELL e col. I 38 analisaram além destes, mais 

34 fatores pessoais, dentre os quais vale destacar 

os seguintes: extroversão, interesse pelo trabalho, 

medidas antropométricas, acidentes domésticos. Reve 

laram que há grande influência na natureza e quanti

dade de trabalho realizado, para ocorrerem os aciden 

teso 

Na realização de estudos epidemiológicos dos 

acidentes do trabalho, átenção deve ser dada aos fa

tores sócio-culturais que afetam os comportamentos 

dos indivíduos, frente aos riscos e às medidas de se 

gurança. Tais fatores variam entre os grupos ocupa

cionais e populacionais e podem levar a conclusões 
167 

duvidosas quando não sao levados em conta 

FLOREZ-LOZANO 60 destaca a ação do "stress" 

(sendo causado por aborrecimentos, tensões, confli -

tos, emoções, rotina) que levaria a um estado de de 

sequilibrio orgânico e à fadiga. Esta, poderia de

sempenhar papel relevante na gênese do acidente. 

t possível que o trabalho em turnos leve a 

uma situação de "stress" e possa se constituir numa 
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das causas do acidente do trabalho. 

4.2.1. Absentismo 

VERHAEGEN e col. lB7 observaram a relação 

existente entre absentismo e a ocorrência de 

acidentes. nas quais o trabalhador teve par

ticipação ativa. "Os trabalhadores que inci 

dem em freqUentes episódios de ausência, por 

diversos motivos que nada tem a ver com os 

acidentes, pelo fato de não se encontrarem 

pessoal ou psicologicamente envolvidos no 

trabalho, podem usar cada oportunidade para 

deixá-lo. Ao realizarem suas tarefas com 

descuido, podem ser levados a apresentar uma 

maior taxa de acidentes". Este estudo 187 

foi realizado em indústrias de arame, equip~ 

mento elétrico e eletrônico, com mais de 9000 

empregados. 
138 POWELL e colo ao analisarem mais de 

1000 acidentes ocorridos em oficinas mecâni-

cas durante dois anos, verificaram haver uma 

correlação positiva entre faltas jnjustific~ 

das e. acidentes ocorridos com os trabalhado-

res que incidiram nestas ausências. Isto re

força a hipótese de HILL e TRIST BO segundo 

a qual, o acidente seria uma maneira social-

mente aceitável de deixar o trabalho. POWELL 

e colo também notaram que o maior número de 

ausências pertencia às segundas-feiras, no 

turno da manhã, quando cerca de 70\ das 

h0ras de trabalho eram perdidas. 

Devido e este fato, havia a neces 
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sidade de reorganizar o trabalho e muitos 

trabalhadores realizavam tarefas não-familia 

res junto com outros grupos, o que poderia 

levar a uma taxa de acidentes mais elevada 

naquele turno. 

4.2.2. Ritmos biológicos e desempenho 

o estudo dos ritmos biológicos tem mostra

do que existem variações circadianas no de

sempenho dos indivíduos, devido às modifica

sões cíclicas que ocorrem com a temperatura 

corporal, liberação de hormônios da córtex e 

medula das glãndulas supra-renais, excreçao 
_ 41 ~6 

de metabolitos Isto pode, até certo 

ponto, explicar as flutuações dos acidentes 

de trabalho no decorrer das 24 horas. 

FOLKARD 
&1 

chama atenção para a associa-

çao de fatores que potencialmente podem afe 

tar o desempenho dos trabalhadores. As exi

gências do trabalho, a organização dos sist~ 

mas de turnos e as diferenças individuais,p~ 

recem ser importantes, e interagem através 

dos vários ritmos circadianos do trabalhador 

em turnos. 

41 
COLQUHOUN realizou experimentos de cam 

po com marinheiros britãnicos, engajados ~m 

turnos rodiziantes rápidos, com quatro horas 

de atividades, seguidas de quatro horas de 

descanso, Nos testes envolvendo porcentagem 

de sinais detectados, tempo de reação e cál

culos, as me~idas de desempenho mostraram os 
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piores escores por volta de 01:00 e 03:00 ho 

raso Segundo COLQUHOUN 41 
44 isto seria uma 

indicaçij.o que a "probabilidade" de ocasionar 

um acidenre varia com o ritmo circadiano, e 

esta seria maior no turno noturno, que no tur 

no matutino, sendo mais baixa no turno ves -

pertino. Ao modificar o ritmo de trabalho 

dos marinheiros, para 8 horas de atividade 

diur,na contínua, os piores resultados dos 

testes foram ao redor de 13:00 horas, o que 
~ 

representa queda de desempenho apos o almoço. 

Testes de atenção simples realizados com os 

marinheiros em esquemas de turnos com rodí -

zio 2 x 2 x 2, mostraram um paralelismo com 

a curva da temperatura corporal, isto é: tem 

peratura mais elevada, melhor performance. 

Porém, em testes mais complexos, o desempe -

nho nada teve a,ver com a curva da temperat~ 

ra. COLQUHOUN 41 acrescenta que estes re-

su1tados mostram ser uma "simplificação" con 

siderar que, quanto maior a temperatura se 

apresentar, mais eficiente é a pessoa: "De

ve-se olhar para a variação circadiana em di 

ferentes tipos de tarefas e nao simplesmente 

para aquelas que medem tempo de reação e al~r 

ta. Os testes realizados em laboratórios p~ 

dem nao ser comparáveis às situações críti -

cas que causam os acidentes". 

26 
A pesquisa de BJERNER e colo registrou 

as' variações cíclicas dos 75.000 erros come

tidos por trabalhadores em três turnos com 
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rodízio semanal, em 175.000 leituras de gás, 

durante 19 anos (de 1912 a 1931). Foram ob 

servados picos de erros coincidentes com a 

curva que corresponde à da variação cíclica 

da temperatura corporal em 24 horas. O maior 

número de erros ocorreu as 03:00 horas, qua~ 

do a temperatura corporal apresenta os valo

res mais baixos, com um segundo pico de err~ 

no período vespertino entre 15:00 e 17:00 ho 

raso Os autores concluíram que o grau de vi 

gília possui uma flutuação consistente duran 

te o dia e a noite. 

HILDEBRANDT e col. 79 investigaram a fre-

quência e distribuição nas 24 horas, durante 

30 dias, de 2.238 erros cometidos por maqui

nistas de trens. Observaram uma rítmica va 

riação da atenção destes trabalhadores, que 

resultava numa bmissão do controle dos frei~ 

após um sinal de alerta e na conseqUente fre~ 

da compulsiva do trem. A curva de freqUência 

relativa dos erros, apresentou valores elev~ 

dos às 03:00 horas e outro pico 12 horas de 

pois, próximo ao período após o almoço. Qua~ 

to mais cedo o turno se iniciava, mais pro -

nunciada a fadiga ao fim do período de traba 

lho, maior o tempo de reaç.ão aos es tímulos e 

as dificuldades em permanecer alerta, após o 

almoço. 

NOGUEIRA 124 também verificou a existência 

de um "ritmo" entre os 1.572 acidentes de 

trabalho oco~ridos em 8 anos, em uma indús -
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tria têxtil. Comparados os episódios entre 

trabalhadores de dois turnos descontínuos, o 

maior número teve lugar entre 11:00 e 12:14 

horas, cujo período de trabalho coincide com 

baixa eficiência biológica - um máximo de a-

cidentes ao redor de meio-dia. Inversamente, 

menor número ocorreu em período de maior de 

sempenho biológico, ou seja, no período ves

pertino, próximo das 16:00 horas. Foi detec 

tado que houve maior número de acidentes no 

turno matutino que no vespertino. 

Em análise dos .acidentes de trabalho gra -

ves, ocorridos na capital de São Paulo, em 
126 1970, NOGUEIRA e colo encontraram uma 

distribuição dos episódios segundo as horas 

do dia, que também segue uma ritmicidade, s~ 

melhantemente à outra investigação. Os au

tores ponderam que o baixo número de aciden

tes ocorridos durante a madrugada, pode ser 

devido ao fato de não ter sido possível cal

cular os coeficientes de frequência, mas ape 

nas as porcentagens do total. ~ provável 

que o número de horas de trabalho durante a 

madrugada seja menor que nas horas diurnas, 

o que provavelmente poderia levar a uma dife 

rente interpretação dos dados. Certamente, 

a elevação da incidência de acidentes obser

vada no fim da jornadaéum dos reflexos da fa-

diga 
79 126 

• 

BRANTON 30 encontrou quatro períodos críti 

cos de ocorrência de acidentes do trabalho -
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09:30, 11:00, 14:00 e 15:30 horas, ao reali-

zar a análise de 427 episódios ocorridos em 

uma indústria mecânica de precisão, durante 

tarefas repetitivas com máquinas auto-regul~ 

das. Num estudo paralelo foram também obse! 

vados os erros cometidos pelos operadores de 

máquinas, durante três dias consecutivos. Os 

picos de freqUência de erros foram às 09:15, 

11:20, 13:40 e 15:15 horas, próximos daqueles 

de maior acidentes. Tanto acidentes, como 

erros tiveram valores mais elevados entre 

11:00 e 11:30 horas. BR&~ON sugere que se 

jam designadas aos trabalhadores tarefas mris 

diversificadas, e -que sejam dados aos opera

dores oportunidades de desenvolverem sua ex

periência, a fim de aliviar a natureza monó-

tona do trabalho. 

W-EDDERBUnu 1 H - d - d " ~, propoe a 1ntro uçao e tar~ 

fas que "alertem" os trabalhadores, a fim de 

reduzir os problemas de sonolência, presentes 

especialmente em operações monótonas. As a

valiações realizadas por ANDLAUER l' que 

analisou a produção e os 5.906 acidentes ceor 

ridos durante três turnos, entre trabalhado-

res de aciarias e minas. mostraram que os ní 

veis de produção foram menores ã noite. do 

que no turno matutino. e neste menores. que 

no turno vespertino. A freqUência de acide~ 

tes analisada estatisticamente, apresentou 

entretanto, valores muito mais baixos que o 

es~erado. no período noturno. O maior núme-
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ro de acidentes foi no turno vespertino. Uma 

das explicações dadas para os resultados e 

que, "pela depressão dos centros nervosos 

durante à noite, as perturbações ps'íquicas 

capazes de perturbar os hábi tos ocupacionais, 

tomam parte menos ativa nas decisões dos tra 

balhadores e desta maneira as condições para 

o surgimento de acidentes.do trabalho seriam 

menos freqüentes. Em outra pesquisa realiza 
_ IS 

da tambem por ANDLAUER ,foram analisa 

dos 11.000 acidentes ocorridos entre os tra-

balhadores em turnos de. seis fundições. Se

melhantes resultados foram encontrados, com 

o turno noturno apresentando menos acidentes, 

mas estes com maior gravidade que nos outros 

turnos. 

WISNIEWSKI 1
" analisou os acidentes ocor

ridos entre trabalhadores públicos empregados 

em turnos alternantes e encarregados de ser

viços subterrâneos. As equipes noturnas apEe 

sentavam menos acidentes que as vespertinas, 

e estas menos que as ma.tutinas. 
199 

O autor 

agrupou os acidentes ocorridos nas 24 horas 

entre todos os trabalhadores públicos da re

gião parisiense e constatou elevado número 

de episódios no período vespertino. São le 

vantadas três hipóteses: fadiga, digestão,r~ 

laxamento da atenção 
• 

L6PEZ-AREAL e colo 
I o 1 

e COLQUHOUN 

afirmam como um dos fatores responsáveis pe

lo menor numero de acidentes â noite, a exis 
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tência de ambiente mais tranquilo, com menor 

movimentação de máquinas e pessoal. 

198 
WYATT & MARRIOT em trabalho clássico 

envolvendo 13.962 homens empregados em 5 in

dústrias, observou uma taxa de acidentes li-

geiramente superior no turno noturno que d~ 

rante o dia, mas a diferença não foi estatis 

ticamente significante. Os autores chamam a 

atenção para que sejam estudadas outras va

riáveis como,ritmo de produção, monotonia, 

fadiga, relacionadas com o ambiente de traba 

lho durante os períodos estudados, a fim de 

que conclusões mais seguras possam ser extra 

Ídas das observações. 

As diferentes condições ambientais (luz e 

calor) a que estão submetidos os trabalhado-

res, também po~em influenciar na variação de 

acidentes de trabalho no decorrer das 24 ho-

ras 1 S2 Há controvérsias entre alguns re-

sultados obtidos quanto aos horários mais 

freqUentes na ocorrência de acidentes e de

sempenho em testes de reação. 

GODlMUS 73 analisou os acidentes de traba 

lhadores em turnos contínuos de indústrias 

siderúrgicas, eletromecânica e metalúrgica. 

Nas duas últimas, o período matutino apresen 

tou maior número de episódios, enquanto que 

para a indústria siderúrgica, o turno da nOl 

te foi o mais crítico. O autor7~xplica que 

as causas dos acidentes estão em função dos 
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indivíduos. das diferentes tarefas que devem 

ser cumpridas. do meio ambiente e do material 

a ser trabalhado. Entretanto. reconhece que 

não pode esclarecer de maneira mais precisa 

as diferenças observadas. 

PRADHAM 119 encontrou mais acidentes entre 

trabalhadores dos turnos noturnos. após a iQ. 

trodução do regime de três turnos. em substi 

tuição ao de dois turnos (08:00 ãs 17:00 e 

17:30 às 03:00 horas). A produção ftoturna 

revelou-se menor que nos demais períodos de 

trabalho. O autor relata que a fadiga entre 

os trabalhadores à noite, mostrou-se mais a

centuada do que entre os trabalhadores dos 

outros dois turnos. 

4.2.3. Pausas 

POKO&~ e col: 137 conduziram uma análise 

de acidentes entre 197 motoristas de ônibus urba 

nos num período de 5 anos. Foi observado en 

tre os motoristas que iniciavam o turno mais 

cedo (entre 05:00 e 06<00 horas), uma taxa 

significativamente maior de acidentes, que 

entre aqueles que começaram o serviço às 13:00 

horas. Concluem os autores que a variabi 

lidad~ no número de acidentes está em função 

do tipo de turno (contínuo por 8 horas ou 

descontínuo com intervalos de 3 horas para 

descanso) e da hora em que este se inicia. 

Quanto maiores as pausas entre os períodos 

de trabalho menor numero de acidentes ocorridos. 
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Em estudo de LEE e CHO 99 • que levantaram 

os dados de 8.648 acidentes ocorridos entre 

mineiros. os trabalhadores dos turnos notur--

nos apresentaram menos acidentes que seus c~ 

legas diurnos. Separados os episódios por 

turnos e funções. os autores verificaram a 

importãncia das pausas para a prevenção dos 

acidentes. já que foi observada nítida dife

rença com queda na ocorrência dos episódios, 

após a interrupção para as refeições. 

PRADHAM 13' recomendou a redução do tempo 

de trabalho noturno com a colocação de pau

sas de lS minutos a cada 3 horas de ativida~ 

de, melhor iluminação, ar condicionado e rea 

valiações na colocação de pessoal. a fim de 

diminuir os acidentes de trabalho ã noite. 

QUAAS 101 verificou que entre trabalhado

res em turnos, as pausas intencionais são 

maiores no período noturno, principalmente 

entre indivíduos de 18 a 34 anos. Este com-

portamento estaria relacionado como uma redu 

çao da capacidade laborativa. como consequên

cla da não adaptação de ritmos circadianos ã 

situação do trabalho em turnos. -QUAAS 

sugere que sejam introduzidas pausas curtas 

adicionais. a fim de evitar queda no ritmo 

de trabalho. 

4.2.4. Sono 

1'2 
QUA~S e TUSSCH ao estudarem 688 casos de 

acidentes do 'trabalho ocorridos entre traba-
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lhadores em turnos contínuos, com rodízio a 

cada 4 dias, observaram maior número de epi

sódios no turno da noite, e em segundo lugar 

no turno vespertino. O turno matutino apre

sentou menor número de casos. Segundo os au 
H2 tores este resultado poderia ser explica 

do pelo déficit de sono e insuficiente adap

tação ao. horário noturno para trabalhar, pe

lo fato de terem verificado um aumento pro -

gressivo dos acidentes, do primeiro ao ter -

ceiro dia de trabalho noturno. Por este mo-

tivo, recomendam a adoção de turnos noturnos 

mais curtos. 

MASON 106. • 618 d ~nvest~gou respostas e um 

formulário enviado a trabalhadores que haviam 

sofrido acidentes. Dentre os indivíduos que 

estavam de folga no dia anterior ao acidente 

e que representayam 22\ do total, 29,7\ ha-

viam modificado sua hora de levantar, contra 

19,5\ que tinham se levantado ã hora habitual. 

Testados estatisticamente estes resultados 

mostraram ser interligados os dois fatores 

isto é, levantar-se a uma hora diversa da ha 

bitual e sofrer acidente. 

POWELL e colo 138 observaram que trabalha-

doras em turnos que se acidentaram, haviam 

passado menos tempo na cama, na noite ante

rior ao acidente, que as mulheres não aciden 

tadas • 

TILLEY e col. 183 aplicaram testes de 

reação em trabalhadores de turnos alternantes 
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semanais, uma hora antes do fim do período 

de trabalho. Verificaram pior desempenho e~ 

tre os trabalhadores noturnos. Estes resu1-

tados foram associados aos distúrbios do so 

no que afetavam estes trabalhadores, tanto 

no aspecto relativo à duração, quanto às ca

racterísticas do sono diurno. Os autores 183 

ressaltam que o nível de desempenho à noite 

piora, à medida que se acumulam os déficits 

de sono; nesta situação, o tempo de reação 

aumenta e a segurança pode ser posta em per! 

go. A semelhantes conclusões chegaram TEPAS 

e co 1. 18 o b . f que o servaram pLor per ormance 

em testes aplicados a trabalhadores noturnos 

fixos, em comparação com trabalhadores diur-

nos. 

4.2.5. Dia da semana, idade, tempo de serviço 

MASON 107 analisou os 107.584 acidentes re 

gistrados no "Workers Compensation Board" 

(que é uma espécie de companhia seguradora 

de acidentes), entre 1971 e 1974. A distri

buição semanal dos episódios mostrou frequê~ 

cia mais elevada às segundas-feiras com picos 

ao redor do meio-dia e à tarde. Os indiví -

duas com menos de 40 anos, tiveram proporcio 

nalmente mais acidentes às segundas-feiras ; 

aqueles acima desta idade, sofreram mais, às 

sextas-feiras. Os trabalhadores com menos 

de um ano no serviço, apresentaram a maisbai 

xa taxa de acidentes às segundas-feiras de 
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manhi. Os solteiros tiveram ~ais acidentes 

às terças-feiras de manhi, que os casados. 

13t 
POWELL e col.nao encontraranligações entre s~ 

xo, idade, estado civil, número de dependen

tes, distância do trabalho, história médica 

e acidentes do trabalho. Porém, o tempo de 

serviço foi uma variável considerada impor -

tante para a ocorrência de episódios, isto é, 

menos tempo realizando a tarefa relacionava

se com maior número de episódios. 

4.2.6. Turnos rodiziantes x turnos fixos 

TASTO e col. 168 analisaram os registros 

de acidentes de 1.200 enfermeiras e igual nu 

mero de processadores de aliment9s que se en 

contravam em turnos rodiziantes, e compara -

ram com os ocorridos entre trabalhadores em 

pregados nas mesmas funções, mas em turnos 

noturnos fixos. Nestes últimos, foram encon 

trados significantemente menos episódios que 

entre seus colegas rodiziantes. 

SMITH e col. 165 avaliaram através de q~s 

tionários e registros de acidentes, as conse 

qüências do trabalho em turnos fixos e com 

revezamento, em 1000 processadores de alime~ 

tos. Os resultados indicaram que os traba -

lhadores em turnos rodiziantes tiveram mais 

episódios que seus colegas que trabalharam 

sempre nos mesmos horários. Os indivíduos 

dos turnos vespertinos sofreram significant~ 

mente mais acidentes que os trabalhadores no 
turnos. 
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Em investigação levada a termo na Suécia por 

BOSTRAND 28 , durante três anos, não foram 

observadas diferenças nas frequências de aci 

dentes entre trabalhadores diurn~os e de três 

turnos; apesar disto, os trabalhadores de 

três turnos consideravam-se mais expostos a 

sofrer acidentes, especialmente entre 03:00 

e 06:00 horas, que seus colegas diurnos e de 

dois turnos. 

:VIEDRADO FARIA e colo 110 ao analisarem os 

acidentes de trabalho em população de traba

lhadores das indústrias de Cubatão, apontam 

como uma das causas dos acidentes o fato de 

estarem empregados em regime de turnos aI ter 

nantes, bem como os ritmos intensos de traba 

lho e a elevada rotatividade. Em outro tra

balho MEDRADO FARIA e col1
•
11reforçam a 

asserçao das caTacterísticas organizacionais, 

no caso os turnos alternantes, como fator que 

determina "fadiga suplementar que acarreta 

um aumento do risco da ocorrência dos aciden 

tes de trabalho". 

g mostrado na Figura 6 os resultados en-

contrados por vários autores, a frequência 

de erros e acidentes do trabalho, durante 

vários períodos de 24 horas. 
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Figura 6 - Frequência de erros e acidentes do trabalho durante 
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s. O PROpQSITO DESTA INVESTIGAÇÃO 

A prevençao do absentismo e dos acidentes de traba

lho ê de muito interesse para a Saúde Ocupacional. A quag 

tificação e análise dos episodios de faltas e acidentes 

de trabalho constituem.,.se em fundamental fonte de informa 

ções para empresários e responsáveis pela Segurança" Hi

giene e ,Medicina do Trabalho, tanto em órgãos públicos, 

como em empresas particulares. 

J "83 N "125 h unquelra e oguelra recon ecem que apesar da 

grande importância sócio-econômica, há nos estudos sobre 

absentismo um "mínimo interesse" e um "desconhecimento ab 

soluto da gravidade deste problema no Brasil". 

Laurenti 94 chama a atenção para o fato que "o aci-

dente de trabalho permite avaliar a adequaçâo entre o H~ 

mem e seu ambiente de trabalho, bem como o grau de dete-

rioração de 'tal equilíbrio". 

O Brasil coloca-se em triste situação no que diz 
• 

respeito aos acidentes de trabalho. Em 1982 ocorreram 

1.178.472 episódios com afastamento, referentes a trabalha-

dores somente das zonas urbanas. No Estado de São Paulo, 

os registros mostraram a ocorrência de 523.930 acidentes 
20 de trabalho, ou seja, 44,45% do total . 

A observação de BEHREND e PQCOCK"' 24 vai de encontro 

aos principais objetivos que se deve ter em mente na pes

quisa do absentismo e também na de acidentes de trabalho: 

"Qualquer análise da incidência de ausência não pode ser 

considerada como um fim em, si mesma. O principal objetivo 

ê que se obtem uma melhor compreensão do problema, a fim 

de que ações remediadoras possam ser tomadas, seja para 

melhorar a saúde ou amo~ivação dos indivíduos menos ada~ 

tados ao ambiente de trabalho, do que para se registrar 
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um bom comparecimento dos colegas trabalhadores". 

Os esquemas de horários, fixação ou rodízio das 

turmas que trabalham em turnos são geralmente instituídos 

a partir das necessidades das próprias empresas, ou de 

formas completamente aleatórias, baseados em pressuposi -

ções por parte da gerência dos setores envolvidos, tradi

ções, modismos, etc., mas, raramente estão de comum acor

do com os trabalhadores, ou tendo em vista seus interes

ses 1 S 

A estruturação (ou reorganização) dos esquemas de 

trabalho e a'implantação de medidas que visem adequar o 

trabalho em turnos, tanto para fins de produção e manute~ 

ção de serviços, como para os trabalhadores, poderão se 

tornar metas atingíveis, desde.que analisadas as causas 

que concorreram para a manifestação dos episódios. Isto 

requer que se realize uma integração dos resultados de 

pesquisas já efetuados, a fim de se estabelecer recomenda 

çoes baseadas em dados e não em pressuposições. 

KNAUTH e RUTENFRANZ s9 em trabalho de revisão, citam 

65 pesquisas realizadas principalmente na França, Alema

nha' Inglaterra, Suécia, Estados Unidos e Japão, que reI! 

tam a influência dos esquemas de turnos (número de noites 

de trabalho consecutivos, horários de início e término, 

duração do trabalho, tempo de folga, duração do ciclo e 

regularidade) no bem-estar dos trabalhadores. 

A 6a. Reunião Internacional sobre "Trabalho em Tur

nos e Noturno" realizada em Kioto, de '30.08.82 a 01.09. 

1982, estabeleceu como uma de suas conclusões a necessi

dade de ser estudada com maior ênfase' a situação dos tra 

balhadores nos países em desenvolvimento 

Esta preocupação tem fundamento, pois as diferenças 

geegráficas, climáticas, políticas, culturais, sociais e 
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legislativas destes países são diversas daquelas observa-

das nas regiões industrializadas e desenvolvidas, onde fo 

ram realizadas a maior parte das pesquisas. portanto, o 

resultado de centenas de investigações, levadas a cabo na 

Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão, não podem ser 
, 

transpostas simplesmente para os pa1ses em desenvolvimen-

to, já que muitos dos fatores que atuam na manifest~ção 

dos episódios indesejáveis, por exemplo, faltas e aciden-

d b Ih - d' f 103 tes o tra a o, expressar-se-ao 1 erentemente . 

Uma das diferenças entre os vários países repousa -

na jornada semanal exigida para o trabalho. 

Em trabalho de revisão sobre a evolução das horas 

- 69 trabalhadas no Japao. FUJIMOTO apresenta dados compar~ 

do o número de horas de trabalho por semana, entre empre

gados na produção das indústrias. Podemos verificar que, 

entre os países mais desenvolvidos do mundo industrial,há 

uma significativa diferença ,se compararmos com o Brasil (tabela 2). 

Em nosso meio, a lej,. estabelece o número de 48 horas/sem!! 

na, o que deve provocar sensíveis diferenças nos resulta-

dos de pesquisas aqui efetuadas. 
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TABELA 2 

Número Médio de horas trabalhadas por semana entre traba

lhadores na produção industrial, incluindo as semanas de 

fériàs: (A) e excluindo-as (B) 

p'ais A B 

Ano Japão EUA Alemanha Japão Inglaterra França 

1960 48,7 37,5 42,1 44,2 44,0 

1970 43,S '36,8 39,1 45,6 41,5 43,1 

1975 39,3 36,2, 35,1 41,0 39,8 40,1 

1978 41.1 37,0 (36,3) * 43,1 40,5 (39,7)* 

* estimativa realizada pelo Ministério do Trabalho Japonês, 

1977 
69 

FONTE: FUJIMOTO 

A Organização Internacional do Trabalho, através 

de seu departamento "Condições e Meio Ambiente de Traba

lho", financiou em 1981 uma pesquisa que visou o levanta 

mento preliminar das condições de vida e trabalho dos tra 

balhadores em turnos de 9 empresas da Capital de São Pa~ 
130 

10. €ste estudo 58 mostrou a existência de situações 

distintas dos países europeus (nos planos social, sindi

cal, salarial, organizacional etc.), que devem interfe-

rir no desempenho dos trabalhadores. 

Hã, portanto, uma crescente necessidade de se ter 

conhecimento como os esquemas de trabalho em turnos atuam 

no comportamento dos indivíduos, nos países em desenvol

vimento 58 ll~ 



Muitos dos resultados obtidos em dezenas de inves-

tigações parecem não conclusivos e contraditórios. 
o " 
AKERSTEDT e FROBERG 8 comentam que se tem reali-

zado prinéipalmente, estudos transversais, freqtientemen

te· com questionários, para o trabalhador relatar sobre os 

problemas que o trabalho em turnos está causando ã sua 

saúde. 

Muitos dos trabalhadores não adaptados transferem

-se para o horário diurno, formando o que TAYLOR e POCOCK 

chamaram de "auto-seleção" 176 171. 

Este processo ocorre tanto por parte do empregador 

como do empregado. Esquecendo-se estes mecanismos, cor

re-se o risco de interpretar mal as possíveiS relações e

xistentes entre o trabalho e os indivíduos envolvidos. 

Perdem-se desta maneira valiosas respostas, provocando

-se uma distorção nas interpretações a favor do trabalho 

em turnos. 

Pesquisas longitudinais prospectivas ou retrospec-
• 

tivas teriam maior sucesso em determinar variações no 

bem-estar dos trabalhadores envolvidos em trabalho em tUT 

16 P ... h d -no . erm~t~r~am acompan ar e perto a ocorrencia dos 

episódios de faltas e acidentes do trabalho que vão se 

manifestando no desenrolar de meses e anos de trabalho 

entre os esquemas de turnos. 
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6. OBJETIVOS GERAIS DO ESTUDO 

Analisar as, variáveis que podem influir na ocorren 

cia de episódios de ausências e acidentes de trabalho entre 

trabalhadores em turnos de indústrias automobilísticas. 
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7. OBJETIVOS ESPECrFICOS 

7.1 Verificar se as características pessoais dos tra

balhadores tem relação com a freqUência e duração 

dos episódios de faltas. 

7.2 Verificar se a ocorrência de faltas ao trabalho, 

por razões médicas e injustificadas, tem relação 

com os diversos esquemas de turnos e ~eríodos de 

trabalho a que os trabalhadores estavam submetidos, 

quandQ comparados os episódios ocorridos entre di

ferentes sistemas de turnos e períodos de ativida

de. 

7.3 Constatar se existe relação entre a ocorrência dos 

episódios de faltas e 9 ~eríodo de atividade, em 

cada sistema de turnos (análise "intra-shift"). 

7.4 Verificar se as características pessoais dos traba 

lhadores tem relação com a freqUência, gravidade e 

duração dos episódios de acidentes do trabalho. 

7.5 Constatar se existe relação entre os sistemas de 

trabalho em turnos estudados e os períodos de ati

vidade na ocorrência de acidentes do trabalho. 

7.6 Verificar se a ocorrência dos a~identes de traba

lho é distinta nos diversos períodos de atividade 

dos trabalhadores em cada sistema de turnos (análi 

se "intra-shift"). 

7.7 Determinar se a distribuição de episódios de ausen 
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cias e acidentes do trabalho difere entre os traba 

l~adores que permaneceram durante todo o período 

do estudo nos 4 sistemas de turnos. 
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8. OBJETO DA PESQUISA 

Trabalhadores horistas das seçoes de prensas pesadas 

de três unidades industriais montadoras de veículos si

tuadas na região da Grande São Paulo. 
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9. MATERIAL E ~ltTODOS 

9.1 Considerações Metodo16gicas 

Nas investigações realizadas sobre trabalhado 

res em turnos, têm-se insistido muito no seguinte 

ponto: a análise dos eventos através de estudos lon

gitudinais; prospectivos ou retrospectivos. POCOCK 11S 

TAYLOR e POCOCK 176e FRtlBERG 68 recomendam o uso de 

estudos longitudinais, a fim de serem detectadas flu 

tuações devidas à rotatividade com a saída dos traba 

lhadores nao adaptados e às variações sazonais na in 

cidência dos epis6dios. Evita-se com a abordagem te~ 

poral, a investigação de uma situação "estática",que 

pode levar a dificuldades na interpretação dos resul 

tados. 

~104 levanta a questão de que os diferen-

tes turnos sejam unidades comparáveis, a fim de que 

a busca das diferenças na ocorrência dos epis6dios , , 

entre os diversos esquemas de trabalho, chegue a re

sultados satisfat6rios. 

COLQUHOUN 41 ressalta que, a observação dos 

acidentes em diferentes períodos do dia, pode levar 

a conclusões enganosas sobre o desempenho dos traba

lhadores neste ou naquele turno. t possível que ~n-

formações sobre os incidentes ou "quase-acidentes" 

ou sobre os acidentes realmente ocorridos não sejam 

relatados, seja por falta de incentivo, negligência 

ou por problemas administrativos. 

Resolveu-se então, realizar um estudo longitudinal 

retrospectivo, onde se procurou controlar as possí

veis variáveis intervenientes, levando-se em conta 
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os seguintes fatores: 

a) As unidades industriais apresentam condições de 

trabalho comparáveis, sej~no plano de organiza

ção dos serviços, bem como no de remuneração e b~ 

nefícios aos funcionários (alimentação na empresa 

a baixos preços, transporte do trabalho para as 

proximidades de casa e vice-versa, atendimento me 
~ 

dica extensivo aos dependentes etc.). 

b) Todas empresas possuem bons serviços médicos para 

atendimento aos trabalhadores durante os horários 

de serviço e fora deste, inclusive com profissio

nais especializados em Saúde Ocupacional (Médicos 

do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho). 

c) Os sistemas de prevenção de acidentes são bem or-

ganizados, havendo permanentes inspeções e treina

mento realizados por pessoal especializado em En

genharia de Segurança do Trabalho (nível superior 

e médio). 

d) Os ambientes de trabalho sao semelhantes: várias 

linhas de prensas, com mais de uma dezena de má

quinas produzindo vibrações e elevados níveis de 

pressão sonora, acima de 95 dB. 

e) O trabalho dos prensistas nas 3 unidades indus-

triais estudadas foi realizado da mesma maneira, 

utilizando máquinas e ferramentas praticamente 

iguais. 
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9.2 População do estudo 

Constituiu-se de l.125 prensistas e de seus 229 

ajudantes, todos do sexo masculino, que operavam ma

quinas de alta tonelagem (entre 500 e 700 t ), tam

bém chamadas de prensas pesadas, das três seçoes de 

Estamparia de três unidades industriais. Estas sao 

montadoras de veículos de passeio, situadas na Gran

de São Paulo, responsiveis por dezenas de milhares 

de empregos. 

Estes prensistas trabalham geralmente em gru

pos de quatro a seis pessoas; a operação dos contro

les bi-manuais, que acionam o ciclo das prensas é re~ 

lizada por dois ou quatro ~rabalhadores, enquanto os 

ajudantes de prensistas passam óleo de corte nas cha 

pas que serão prensadas (figura i 7). 

O período de observações compreendeu 24 meses, 

de 01.7.73 a 30.6.75. Estão incluídos no estudo tam

bém os funcionirios qu~ deixaram as empresas ou fo

ram admitidos após a data de 01.7.73 até 30.6.75. 

O estudo dos trabalhadores que deixaram as empresas 

foi possível através dos arquivos das seções de pes

soal, departamentos médicos e cartões de ponto. Tor

nou-se importante incluir todos os trabalhadores, p~ 

ra nao se perder um contingente de possíveis "insa

tisfeitos" ou "não-ajustados" a este tipo de trabalho, 

ji que, 58% da população estava a·menos que dois anos 

nas empresas. 
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Figura 7 

Esquema das linhas de prensas e posição de trabalho 

dos operários 

A - ajudante 

P - prensista 

• 
9.2.1 Abaixo estão definidos os sistemas de turnos das se-

ções de prensas das indústrias automobilísticas. Nes 

tes sistemas trabalharam prensistas e seus ajudantes, 

objetos de estudo desta pesquisa. 

Unidade industrial 1 (Sistema 1) 

A) Três turnos com revezamento quinzenal. Rodízio in 

verso C- B~A-" C, durante 18 meses, de 2a.a 

sábado, domingos livres ou com horas extras. 

Horário de trabalho: A: 7:00 às 15:00 horas -
matutino 

B: 15:00 às 23:00 horas -
vespertino 

C: 23:00 às 7:00 horas -
noturno 
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B) Dois turnos com revezamento quinzenal,. durante 6 

meses, de 2a. a 6a. feira, sábados ,e domingos li

vres, ou com horas extras aos sábados. 

Hor~rios de trabalho A: 6:00 is 16:30 horas -

matutino 

B: 16:30 is 2:30 horas -

vespertino - noturno. 

Unidade industrial 2 (Sistema 2) 

Tr~s turnos, sem rodízio (fixos), 24 meses, de 2a. a 

6a. feira, sábados e domingos livres, ou com serviço 

em horas extras aos sábados. 

Horários de trabalho A: 7:00 as 17:00 horas -

matutino 

B: 17:00 is 2:30 horas -

vespertino-noturno 

C: 23:ào is 7:00 horas -

noturno 

Unidade industrial 3 (Sistemas 3 e 4) 

Sistema i: um turno vespertino-noturno, com horário 

fixo, das 18:00 is 4:15 h., de 2a. a 6a. feira, sáb~ 

dos e domingos livres ou com horas extras aos sába

dos. 

Sistema 4: dois turnos - matutino e noturno, com re

vezamento mensal, e os seguintes horários de traba

lho, de 2a. a 6a. feira, sábados é domingos livres. 

Turma da manhã: 9:00 as 19:00 h. 

Turma da noite: 23:30 is 9:00 h. 

As horas extras eram realizadas aos sábados. 
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Todos os esquemas de turnos tinham um intervalo de 1 

hora para as refeições, em quaisquer horários. 

Na tabela 3 podem-se comparar os vários siste 

mas de turnos pesquisados, em relação as horas trab~l' 

lhadas por dia e por s'emana e o tempo de vigência dos 

respectivos sistemas. 

Tabela 3 

Comparação entre os sistemas de turnos das horas tra

balhadas 

Sistemas 

1 

2 

3 

4 

Horas de trabalho 
diárias 

9,5 

7,0 

9,0 

8,5 

8,0 

9,25 

9, O 

8,5 

semanais 

47,5 

42, O 

45,0 

42,5 

40,0 

46,25 

45,0 

42,5 

Dias trabalha-
dos/semana 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Tumos T~~ ngenc1a 
(meses) 

Matutino 6 
Vespertino-
-notumo 

Matutino 18 
Vespertino-
-notumo 

Matutino 24 

Vespertino 24 

)k)tumo 24 

Vespertino- 24 
-notumo 

Matutino 24 

Notumo 24 
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9.3 Coleta de dados 

Os registros de ausência por doença e injusti 

ficadá foram obtidos através das fichas pessoais e

xistentes nas seções de prensas e nos departamentos 

de pessoal. Também foram levantados os dados através 

dos cartões de ponto. 

Os registros de acidentes de trabalho ocorri

dos dentro da empresa ou fora dela, que provocaram 

ou não o afastamento do empregado, foram coletados 

através-dos registros dos departamentos de segurança 

e prevenção de acidentes, nos departamentos médicos, 

fichas pessoais e cartões de ponto dos departamentos 

de pessoal. 

Os dados abrangem um período de 24 meses, compreendi 

do entre 01.7.73 e 30.6.75. 

9.4 Registros anotados de cada trabalhador 

9.4.1 Dados pessoais 

- idade 

- estado civil 

- número de dependentes 

grau de instrução 

- função 

- data de admissão e demissão da empresa (so-

mente para os trabalhadores que deixaram a 

empresa antes de 30.6.75) 

tipo de turno de trabalho (rodiziante quin

zenal, mensal ou fixo) 

- horário de trabalho (no caso de pertencer a 

turno fixo). 
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9.4.2 Ausências 

a) Todos os episódios provocados por doenças 

comprovadas através dos departamentQs médi 
. -

cos das empresas. 

b) Todos os episódios nao justificados pelas 

empresas, isto é, aqueles não ligados a p~ 

blemas de saúde. 

Não foram enquadrados como ausências, para 

fins deste estudo, as faltas justificadas 

pela lei, tais como: registro de filho,do! 

ção de sangue, morte de parente próximo 

(pai, mãe, esposa, filho etc.), compareci

mento a órgãos militares para alistamento, 

juramento), pois que estes episódios não ~ 

fletem problemas de saúde ou dificuldades 

pessoais contínuas em comparecer ao traba

lho. Tampouco foram consideradas como au

sências, as férias do empregado e seus a

trasos ao serviço, já que para constituir 

uma ausência foi estabelecido que o traba

lhador deveria faltar todo o período de tra 

balho daquele dia. 

c) O numero de dias perdidos em cada episódio. 

Para este cálculo, utilizaram-se os dias de 

trabalho nos quais efetivamente o emprega

do deixou de comparecer em cada episódio 

de falta. Nãó foi empregado adia-calendá

rio (dias corridos) para que não haja exce! 

so de dias perdidos em duas unidades indus 

triais. quando comparadas com as demais ,pois 

o sábado era dia normal de trabalho em uma 
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delas, enquanto que nas outras duas, so se 

realizavam: horas extras neste dia. 

TAYLOR e POCOCK 176 comentam a respeito da 

utilização do dia-calendário que "exagera 

as ausências, principalmente as de pequena 

duração". 

Consideram mais útil o registro de dias de 

trabalho. 

d) Todos os acidentes de trabalho que acarre

taram ou não, o afastamento do trabalhador, 

incluindo a hora do acidente, número de 

dias de trabalho perdidos, local do aciden 

te, dia da ocorrência. 

9.5 Medida do absentismo e dos acidentes de trabalho 

9.5.1 Variáveis independentes 

As análises do absentismo e dos acidentes de 

trabalho foram realizadas tomando-se em consi 

deração as variáveis independenies - caracte

rísticas dos trabalhadores e dos sistemas de 

turnos. 

As características dos trabalhadores estudadas 

foram: idade, estado civil, número de depen

dentes, função (prensista ou ajudante), tempo 

na empresa. 

As características dos sistemas de turnos pe~ 

quisadas e suas respectivas siglas sao: 

a) Tipos de turno: 

Rodiziante quinzenal com 3 turnos - SI 



Fixo com 3 turnos 

Fixo vespertino-noturno 

Rodiziante mensal com 2 turnos 

(matutino e noturno) 

b) Horários de trabalho 

- Matutino (MA) 

- Vespertino (VE) 

- Vespertino-noturno (VN) 

- Noturno (NO). 

9.5.2 Variáveis dependentes 
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- S2 

- S3 

- S4. 

As variáveis dependentes, ou seja, as variá-

veis-respostas estudadas foram calculadas a 

partir dos coeficientes propostos pelo Sub-

C . - d Ab . 45 - omlte e sentlsmo , mas, introduziram-se 

alguns fatores de correçao devido a peculiari 

dades na população es tudada. 

Os motivos que se levaram em conta para efetuar 

os fatores de correção foram: 

a) a elevada rotatividade dos trabalhadores 

expostos ao estudo (ver na tabela 15, item 

10 - Resultados). 

b) a diferença de dias trabalhados entre os 

diferentes sistemas de turnos, expondo di-

ferentemente os trabalhadores aos riscos. 

c) o diferente numero de horas de trabalho por 

dia,nos 4 sistemas de turnos pesquisados. 

9.5.2.1 Episódios de faltas 
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Coeficiente de frequência dos episó 

dios ··por doença J EPFD) . 

EPFD = Soma dos inícios de episódios por doença do indivíduo 

T~mpo de. exposição (TEE) 

Coeficiente ~e freqUência do~ episó-

dios inj us tificados (EPFI) 

EPFI = Soma dos inícios de episódios injustificados dos indivíduos 

Tempo de exposição (TEE) 

Coeficiente de duração dos episódios 

(ou taxa de incapacidade) 

NDPD = Soma do número de dias perdidos por doença do indivíduo 

Tempó de exposição (TEE) 

NDPI ;;, Soma do número de dias perdidos por motivo injustificado 

Tempo de exposição (TEE) 

Coeficiente da duração média dos epi 

sódioi (ou taxa de severidade) 

SEVFD = Dur~ção média. dos episódios - doença = NDPD 

EPFD 

SEVFI = Duração média dos episódios injustificados = NDPI 

EPFI 

Coefiçiente de freqUêrtcia de empre-

gados 

EMPD =. FreqUência de empregados com epi.sódio-doença. 

EMPD Número de empregados sofrendo um ou mais episódios -
~ doença no mês 

População em risco (número médio de empregados/mês) 

EMPI = FreqUência de empregados com episódios injustificados 

EMPI Número de empregados sofrendo um ou mais episódios in
= justificados por mês 

População em risco (número médio de empregados/mês) 
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Para' fins de análise geral das ausências, uti 

lizaram-se os coeficientes propostos pela 

Sub-Comissão de Absentismo da Comissão Per 

manente e Associação Internacional de Medi 
45 

cina do Trabalho 

Coeficiente de 
freqUência de = 
episódios 

Coeficiente de 
dura'ião dos 
episodios 

= 

Coeficiente de 
duração média = 
dos episódios 

numero de inícios de episódios no período (24 meses) 

número médio de empregados. no período 

numero de dias de ausência no período (24 meses) 

número médio de empregados no período (24 meses) 

número de dias de ausência no período (24 meses) 
número de episódios ocorridos no período 
(24 meses) 

9.5.2.2 Episódios de acidentes 

ATCM = Coeficiente de freqüência dos acidentes de trabalho 

ATaf soma dos números de episódios dos indivíduos (com e 
= sem afastamento) 

tempo de exposição real ao trabalho (em meses) 

GRAV = Coeficiente de gravidade 

GRAV soma dos números de dias perdidos com acidentes + 
= soma dos dias debitados dos indivíduos 

tempo de exposição real do trabalho (em meses) 

SEVA = Coeficiente de duração (ou severidade) dos episódios 

SEVA GRAV ---
ATaf 
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Esses coeficientes assim construídos fornecem um "ín 

dice individual mensal de cada variável dependente" 

em est.udo. 

Foram calculados os coeficientes gerais de freqUência 

e gravidade dos acidentes de trabalho, por sistemas 

de turnos, segundo a norma vigente na legislação br~ 

sileira 19,para fins de canparação geral entre os sistemas. 

Não foram separados os acidentes que levaram ou não ao afasta
mento dos empregados. 
Coeficiente N~mero de 6episõdios (com e sem le-
de freqUência = ~s~a~o~)~x~l~O~ __________________________ __ 

(episódios) Horas-homem de exposição ao risco 

Coeficiente 
de gravidade 

Coeficiente 
de freqUência 
(empregados) 

= 
(Número de dias perdidos + número de 
dias debitados)x 106 

Horas-homem de exposição ao risco 

Número de acidentados (com e sem le
= sao incapacitante) x 10 6 

Horas-homem de exposição ao risco 

No cálculo dos dias perdidos por incapacidade tempo-

rária, as normas recomendam que sejam incluídos os 

dias de repouso remunerado, feriados ou outros dias 

em que a empresa estiver fechada 19 Mas nesta ~ 

quis a, consideraram-se apenas os dias que realmen te ~ 

xaram de ser trabalhados, devido ã impossibilidade 

de comparação imediata dos diversos sistemas de tur

nos de trabalho estudados. 

A variável tempo de exposição foi calculada indivi -

dualmente, isto é, para cada um dos 1354 trabalhado-

res estudados. 

Consideraram-se 340 dias por ano (descontadas as férias) 
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e 25,09 dias úteis por mes. Essas medidas foram esti 

madas computando-se os dias do calendário de julho 

de 1973 e junho de 1975 (período estudado). 

O tempo de exposição (TEE) foi calculado da seguin-

te maneira: 

TEE = (ano de saída-ano de entrada) x 340 + (mês de 

saída - mes de entrada) x 25,09 + (dia de saí

da - dia de entrada). 

Foram consideradas para o cilculo do tempo de exposi

ção real as seguintes correções: 

a) Subtraiu-se o número total de ausências devidas a 

acidentes de trabalho e episódios por doença e in 

justificados. 

b) MUltiplicou-se por um coeficiente que depende do 

número de horas trabalhadas dentro dos diferentes 

sistemas de turnos, a fim de se "homogeneizar" a 

variável tempo ~e exposição nos 4 sistemas. Este 
• 

fator de correçao (c) é muito importante nos cál

culos dos coeficientes de acidentes do trabaho, 

onde se considerou o número de horas trabalhadas 

de cada indivíduo. Encontra-se no Anexo 1 a forma 

de cilculo desse fator. 

TER = tempo de exposição real 

TER = (TEE - número total de faltas do indivíduo 

no tempo do estudo) x C 

Os valores de TEE e TER calculados, foram recodi-

ficados em meses, a fim de se obter os coeficien-

tes individuais mensais. Foram assim considerados: 

Menos de 15 dias na empresa - zero meses 

15,01 t-I---; 30,08 dias - 1 mês 



-89-

30,09 60,17 dias - 2 meses 

60,18 90,25 dias - 3 meses 

90,26 '120,34 dias - 4 meses 

e assim continuamente até 730 dias, que e equiva-

lente a 24 meses. As pequenas diferenças entre os 

intervalos sao devidas ao calendário. 

9.5.3 Tratamento estatístico dos dados 

Os resultados dos coeficientes de faltas e aciden 

tes .do trabalho foram comparados entre si através 

de análises de regressão múltiplas (Método Step

wise), análise de variãncia e teste de Scheffé, 

posteriormente,para de~erminar a localização das 

d " f 47 
1. erenças 

O teste "t" de Studentfoi utilizado na análise de 

2 fatores do Sistema 4. 
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10. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

10.1 Caracterização da população estudada 

Distribuição de trabalhadores por sistema de turnos 

A tabela 4 , apresenta a distribuição dos trabalha

dores por sistema de turnos. O sistema l possuía o 

maior contingente de trabalhadores (40,1%) e o siste 

ma 3, o menor (8,95%). 

Deve-se salientar que os indivíduos dos sistemas l, 
3 e 4 representavam na época, todos os prensistas e - -
seus ajudantes, presentes nas unidades industriais 

estudadas. No sistema l, havia outra seção de pren

sas pesadas, tão grande quanto aquela de onde foram 

coletados os dados desta pesquisa, mas, não foi estu 

dada. 

Função dos trabalhadones 

A grande maioria dos trabalhadores estudados eram 

prensistas (N = 1125, ou seja, 83,10\). Apenas 229 

(16,9\) ocupavam o cargo de ajudante de prensista 

(tabela 5 ). As diferenças das funções podem ser as-

sim resumidas: 

a) Os prensistas apertam os comandos da máquina e re 

tiram as chapas já prensadas; os ajudantes passam 

óleo de corte e colocam as chapas na prensa. 

b) Ao ingressarem nas indústrias, se caso já tiverem 

experiência na função, começam como prensistas,c~ 

so contrário, como ajudantes. 

c) O smário mensal de um prensista encontra-se ao re 



Sistema 

1 

2 

3 

4 

Total 

TABELA 4 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR SISTEMAS 

DE TRABALHO EM TU~~OS 

FreqUência Porcentagem 

434 32,05 

544 40,18 

120 8,86 

256 18,91 

1.354 100,0 

-91-
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dor de 5 salários-mínimos, e os ajudantes ganham 

20\ a menos que os prensistas. 

o maior numero de ajudantes de prenslstas encontravam 

-se nos sistemas ! e l (aproximadamente 22\ do total) 

e isto pode ser explicado pelo menor tempo de empre

sa des tes trabalhadores. 

TABELA 5 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR SISTEMA DE 

TURNOS E FUNÇÃO 

unção Prensista Ajudante de Total 
;istema n 9 ~ 

n9 339 (30 ,13) 
1 

\ (78,11) 

422 (37,51) 
z 

(77 ,57) 

118 (10,49) 
3 

(98,33) 

246 (21,87) 
4 

(96,10) 

1125 (100,00) 
Total 

(83,10) 

Prensista 
n 9 

95 

(21,89) 

122 

(22,43) 

2 

(1,67) 

10 

(3,90) 

229 

(16,90) 

\ 

( 41,48) 

(53,28) 

(0,87) 

(4,37) 

(100,00) 

n 9 \ 

434 (32,05) 

544 (40J.8) 

120 ( 8,86) 

256 (18,91) 

1354 (100,00) 

(100,00) 
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Faixa etária 

A Tabela 7 apresenta a distribuição por faixa etári~ 

Não há menores de 18 anos trabalhando como prensis -

tas, por ser o trabalho considerado perigoso e in?a

lubre. Mais de 50% dos trabalhadores tinham menos que 

30 anos, e acima de 70% menos que 35 anos. A popul~ 

çao mais jovem se concentrava no sistema 1, com 77% 

dos indivíduos com menos de 35 anos; a que apresentava 

trabalhadores com maior idade, isto é, acima de 40 

anos, é o sistema~, com 12,7%, seguido do sistema ~ 

com 12,1%. A Figura 8 apresenta a distribuição 

porcentual dos trabalhadores por faixa etária. 

Pode-se resumir na seguinte Tabela 6 , médias e 

respectivffidesvios-padrões das idades, segundo o sis 

tema de turnos: 
Tabela 6 

Médias e desvios-padrões das idades dos trabalhadores em cada 
sistema de trabalho em turnos 

~
de _ 

(anos) x 
Sistema 

s 

1 27,30 6,5 

2 28,59 7,14 

3 28,32 5,96 

4 28,26 6,75 

Escolaridade 

-x + s 

33,8 

20,8 

35,73 

21,45 

34,28 

22,36 

35,01 

21,51 

N Ignorado 

423 11 

543 1 

119 1 

255 1 

A Tabela 8 apresenta a distribuição dos trabalhado

res segundo sua escolaridade. A grande maioria da p~ 

pulação estudada, acima de 85%, possuia apenas o cur 

so primário", ou seja, havia completado as 4 séries. 



TABELA 7 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR SISTEMA DE TURNOS E FAIXA ET~RIA 

alXa 18......--21 21 t----Z5 25.---30 30 .---35 350--40 40 >--45 ,451--50 50 f--C+ Não decla Total 
táría rado -

Siste~ 
n9 \ n9 t n9 \ n9 \ n9 \" n9 % n9 \ n9 \ n9 \ n9 \ 

n9 19 (33,33) 103 (35,40) 137 (36,25) 75 (Z6,79) 50 (27,03) 28 (25,23) 9 (31,03) 2 (22,22) 11 (78,58) 434 (32,OS) 

1 
\ (4,38) (23,73) (31,57) (17,Z8) (11 ,52) (6,45) (2,08) (O ,46) (Z,53) 

-

n9 26 (45,61) 112 (38,49) 136 (35,98) 117 (11,79) 83 (44,86) 49 (44,14) 14 (48,28) 6 (66,67) 1 (7,14) 544 (40,18) 
2 

\ (4,78 ) (20,59) (25,00) (21,51) (15,26) (9,01) (2,57) (1,10) (0,18) 

n9 4 (7,02) 23 (7,90) 27 (7,14) 37 (13,21) 18 (9,73) 10 (9,01) O O 1 (7,14) 120 (8,86) 
3 

\ (3,33) (19,17) (22,50) (30,83) (15,00) (8,33) () O (0,84) 

n9 8 (14,04) 53 (18,21) 78 (20,63) SI (18,21) 34 (18,38) 24 (21,62) 6 (20,69) 1 (11,11) 1 (7,14) 256 (18,91) 
4 

\ (3,13) (20,70) (30,47) (19,92) (13,28) (9,38) (2,34) (O ,39 (0,39) 

Total n9 57 (100,0) 291 (100,0) 378 (100,0) 280 (100,0) 185 (100,0) 111(lOO ,O) 29 (100,0) 9(100,0) 14(100,0) 1354 

t (4,21) (21,49) (27,92) (20,68) (13,66) (8,20) (2 ,14) (O ,(7) (1.03) (100,0) 
I 

tO 
.0-
I 
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TABELA 8 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR SISTEMA DE TURNOS E ESCOLARIDADE 

scolari- Primário 
dade Incompleto 

Sistema ~ n 9 t 

n 9 65 (21,5~) 
1 .. (14,98) 

n 9 134 (44,52) 
2 t (24,63) 

n9 26 (8,64) 
3 

% (21,67) 

n 9 76 (25,25) 
4 

% (29,69) 

Total n 9 301 

% (22,23) 

Primário 
Completo 

n 9 t 

303 (35,19) 

(69,82) 

339 (39,37) 

(62,32) 

78 (9,06) 

(65,00) 

141 (16,38) 

(55,08) 

861 

(63,59) 

Ginásio 
Incompleto 

n 9 t 

42 (29,17) 

(9,68) 

58 (40,28) 

(10,66) 

12 (8,33) 

(10,00) 

32 (22,22) 

(12,50) 

144 

(10,64) 

Ginásio 
Completo 

n 9 % 

10 (34,48) 

(2,30) 

12 (41, 38) 

(2,21 ) 

1 (3,45) 

(0,83) 

6 (20,69) 

(2,34) 

29 

(2,14) 

29 grau 
Incompleto 

n 9 % 

1 (100,00) 

(0,23) 

° 
O 

O 

1 

(0,07), 

29 grau 
Completo 

n 9 t 

2 (100,00) 

(0,46) 

° 

° 

° 

2 

(0,15) 

Não decla 
rado 

n 9 % 

11 (68,75) 

(2,53) 

1 (6,25) 

(O ,18) 

3 (18,75) 

(2,50) 

1 (6,25) 

,(0,39) 

16 

(1,18) 

Total 

n 9 % 

434 (32,05) 

544 (40,18) 

120 (8,86) 

256 (18,91) . 

1354 (100,0) 

(100,0) I 
<D 
a
I 
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do 1 9 grau. 

O número de pessoas com 2 9 grau, mesmo incompleto, 

nao passava de 2,3~. A razão disto pode estar nas ca 

racterísticas que o trabalho apresenta: não exige ne 

nhuma prática para começar, e mesmo sendo prensista, 

os indivíduos necessitam de um· mínimo de conhecimen

tos para a realização do trabalho. 

Estado civil 

A tabela 9 apresenta a distribuição dos trabalhado

res por estado civil. O número de casados (acima de 

56') era maior que o de solteiros (ao redor de 

401). Seguindo a distribuição por idade, o sistema 

1 é o que apresentava mais solteiros (42,91), e o sis

tema ~,menor número (35,8%) .. Eradesprezíve1 a popula

ção de viúvos, desquitados e com união livre. 

Número de dependentes, 

Na tabela 10 encontra-se a distribuição dos trabalha

dores segundo o número de dependentes. Devido ã gran 

de proporção de solteiros, verifica-se ser elevado o 

número de trabalhadores sem dependentes (ao redor de 

33 a 401, nos sistema l, ~ e i. O sistema 1 regi&rou 

a maior taxa de "não-declarados" (11,5"), daí a pe

quena porcentagem de indivíduos com zero dependentes 

(19,81) '. 

Com até 2 dependentes, os porcentuais variaram de 

23,5"(sistema l) até 37,11 (sistema ~). O numero de 

indi víduos com 4 dependentes erabaixo, com porcentuais 

indo de 6,7' (sistema~) a 11,4' (sistema l). 

Acima de 5 dependentes, havia un número bastante reduzi 
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TABELA 9 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR SISTEMA DE 

TURNOS E ESTADO CIVIL 
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:s::, 1 2 3 4 ~ 5 \ 6 \ Total \ 

n9 184 (33,15) . 

\ (42,40) 

n9 226 (40,72) 

t (41,54) 

n 9 43 (7,75) 

\ (35,83) 

. n9 102 (18,38) 

(39,84) 

n9 555(100,0) 

\ (40,99) 

Legenda: 

1 solteiro 

2 casado 

3 viúvo 

4 desqui tado 

5 união livre 

6 ignorado 

243 (31,20) 

(55,99) 

306 (39,28) 

(56,25) 

77 (9,88) 

(64,17) 

153 (19,64) 

(59,76) 

779 (100 ,O) 

(57,53) 

O O 2 (20,00) 5 434 (32,05) 

(0,46) (1,15) 

3(100,0) 2(100,0) 7 (70,00) O 544 (40,18: 

(0,55) (0,37) (1,29) 

O O O O 120 (8,86) 

O O 1 (10,00) O 256 (18,91) 

(0,40) 

3(100,0) 2(100,0) 10 (100, O) 5 1354 (100,0) 

(0,22) (0,15) (0,74) (0,37) 



TABELA 10 

DISTRIBUIÇAO DOS TRABALHADORES POR SISTEMA DE TURNOS E NUMERO DE DEPENDENTES 

N9 Depe!! Não de-
entes O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e+ c1arado Total 

Siste~ n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % n9 % 

.n9 86 (19,91) 87 (47,03) 74 (35,07).60 (28,99) 44 (32,.2) 17 (26,56) 10 (30,30) 3 (20,00) 1 (14,29) 2 (33,33) 50(87,72) 434 (32, 
1 

% (19,82) (20,05) (17,05) (13,82) (10,14) (3,92) (2,30) (0,69) (O ,23) (0,46) (ll ,52) 

·n9 214 (49,53) 63 (34,05) 65 (30,80) 83 (40,10) 62 (45,26) 30 (46,87) 13 (39,39) 7 (46,67) 3 (42,85) 3 (50,00) 1 (1,75) 544 (40, 
2 

% (39,34) (ll ,58) (ll ,95) (15,26) (ll,40) (5,51) (2,39) (1,29) (0,55) (0,55) (O ,18) 

n9 40 (9,26) 10 (5,41) 22 (10,43) 26 (12,56) 8 (5,83) 6 (9,38) 6 (18,18) O 2 (28,57)0 O 120 (8, 
3 

% (33,33) (8,33) (18,33) (21;67) (6,67) (5,00) (5,00) (1,67) 

n9 92 (21,30) 25 (13,51) 50 (23,70) 38 (18,35) 23 (16,79) II (17,19) 4 (12,13) 5 (33,33) 1 (14,29) 1 (16,67) 6 (10,53) 256 (18, 
4 

% (35,94) (9,77) (19,53) (14,84) (8,98) (4,30) (1,57) (1,95) (0,39) (0,39) (2 ,34) 

n9 432(100,0) 185(100,0) 211(100,0) 207(100,0) 137(100,0) 64(100,0) 33(100,0) 15(100,0) 7(100,0) 6(100,0) 57(100,0) 1354· 
Total q , (31,91) (13,66) (15,57) (15,29) (10,12) (4,73) (2,44) (1,11) (0,52) (0,44) (4,21) (100, 
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do de trabalhadores (ao redor de 4 a 5,5t). 

Tabela 11 

Médias e desvios- padrões do número de dependentes dos 

trabalhadpres dos 4 sistemas de turnos 

Sistemas x s x + s Ignorado N 

1 2,05 1 ,7 3,75 50 384 0,35 

2 1,87 1,99 3,86 1 543 zero 

3 1,05 1,94 3,99 O 120 0,11 

4 1,85 1,88 3,73 
zero 6 250 

Região de procedência 

Ao se verificar a região de procedência dos trabalhado-

res (Tabela 12), é interessante notar o baixo número de in 

divíduos da Capital e' Grande São Paulo (entre 2,5 

e 10%). Estas áreas sendo mais desenvolvidas que as 

demais (nordeste , interior de São Paulo e norte) p~ 

dem proporcionar maiores possibilidades de instrução 

e preparo profissional aos trabalhadores. Estes po

dem então se candidatar a uma vaga com melflor'remun~ 

raçao que a de ~rensista, que exija melhor preparo profissional. 

era apreciável o número de trabalhadores vindos do Nor 

deste do país (ao redor de 23% a 35%) e do interior 

de são Paulo (12,4\ do sistema l, 35,7% e 37,9% dos 

sistemas 2 e 4 e 29,2% do sistema l). 

Infelizmente, 46,5% dos empregados no sistema 1 nao 

declararam sua procedência, o que não torna possível 

uma análise mais detalhada neste sistema, com rel~ão 

a esta variável. 



TABELA 12 

DISTRIBUIÇAO DOS TRABALHADORES POR SISTEMA DE TURNOS E REGIAO DE PROCED~NCIA 

RegiaQâç Pro Estran-
cedenc13 ~apjta1 Grande SP Interior SP Sudeste Sul Nordeste Norte C.Oeste geiro 

Sis tema "" n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % n 9 \ n 9 \ n 9 % nÇ \ n9 % 

n 9 19 (15,70) 10 (21,74) 54 (14,21) 44 (26,03) 5 (14,29)' 100 (26,52) O O O 
1 

% ( 4 ,38) (2 ,30) (12,44) (10,14) (1,16) (23,04 ) 

2 
n9 57 (47,11) 21 (45,65) 194 (51,05) 81 (47,93). 17 (48,56) 166 (44,03) O O 4 (66,67) 

% (10,48) (3,86) (35,65) (14,89) (3,13) '(30,51) (0,74) 

n9 7 (5,79) 7 (15,22) 35 (9,21) 16 (9,47) 8 (22,86) 43 (11 ,41) 1 (100,00) 1 (50,00) 2 (33,33) 
3 

% (5,83) (5,83) (29,18) (13 ,33) (6,67) (35,83) (0,83) (O ,83) (1,67) 

n 9 38 (31,40) 8 (17,39) 97 (25,53) 28 (16,57) 5 (14,29) 68 (18,04) O 1 (50,00) O 
4 

% (14,84) (3,13) (37,89) (10,94 ) (1,95) (26,56) (0,39) 

Total 
nQ 121 (100 ,O) 46(100,0) 380(100,0) 169(100,0) 35(100,0) 377(100,0) 1(100,0) 2(100,0) 6(100,0) 

% (8,94 (3,40) (28,06) (12,48) (2,58) (27,84) (O ,09) (O ,14) (O ,44) 

Não Decla 
rado Total 

n9 % n9 % 

202 (93,09) 434 (32,( 

(46,54) 

4 (1,84) 544 (40,j 

(O ,74) 

O 120 (8,E 

11 (5,07) 256 (18 ~ 

(4,30) 

217 (100,0) 1354 

(16,03 (100,C 

I .... 
o .... 
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Tempo de empresa 

A tabela 13 apresenta o tempo de empresa dos trabalh3! 

dores. t importante ser notado o seguinte fato: a e

levada rotatividade da população trabalhadora. Entre 

53 a 66,S' dos trabalhadores se encontravam hi menos 

de 2 anos na empresa; ao redor de 27\ (sistemas! e 

l)L 32' no sistema ± e 37,5\ no sistema~, se encon

travamrespectivamente,hã menos de 1 ano. 

Devido a esta elevada rotatividade, tornou-se neces-

sirio a introdução de coeficientes modificados para 

os cálculos dos episódios (ver item 9.5.2). 

A maior parcela de trabalhadores com mais de 5 anos 

na empresa era do sistema 1 (25,6\) e a menor do, 

sistema ~ (0,8\1. 

A tabela l4apresenta as médias e desvios-'padrões do 

tempo de empresa nos 4 sistemas de turnos. 

Tabela 14 

Médias e desvios-padrões' do tempo de empresa e respec-

tivo sistema de turnos 

~ ~S)x 
1 te 

s x + s N 

1 3,16 2,85 6,01 434 0,31 

2 2,41 2,35 4,76 544 0,06 

3 1,64 1,18 2,82 120 0,46' 

4 1,97 1,83 3,80 256 0,14 



TABELA 13 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR SISTEMA DE TURNOS E TEMPO DE EMPRESA 

0r----0,25 0,251---0,5 0,51----1 11 2 21 5 51--10 101---e+ Total 

Sistema n9 % n9 " n9 % n9 t n9 t n9 \ n9 % n9 % 

n9 13 (9,09) 51 (64,56) 53 (30,99) 112 (28,50) 84 (23,20) 111 (58,12) 10 (66,66) 434 (32,05) 
1 

% (3,00 ) (11,75) (12,21) (25,81) (19,35) (25,58) (2,30) 

n9 68 (47,55 14 (17,72) 68 (39,77)" 159 (40,45) 171 (47,24) 60 (31,41) 4 (26,67) 544 '(40,18) 
2 

% (12,50) (2,57) (12,50) (29,23) (31,43) (11 ,03) (0,74) 

n9 15 (10,49) 9 (11,39) 21 (12,28) 33 (8,40) 41 (11,33) 1 (0,52) O 120 (8,86) 
3 

% (12,50) (7,50) (17,50) (27,50) (34,17) (O ,83) 

n 9 47 (32,87) 5 (6,33) 29 (16,96) 89 (22,65) 66 (18,23) 19 (9,95) 1 (6,67) 256 (18,91) 
4 

% (H ,36) (1,95) (11,33) (34,77) (25,78) (7,42) (0,3~) 

n 9 143 (100,0) 79 (100,0) 171 (100,0) 393 (100,0) 362 (100,0) 191 (100,0) 15 (100,0) 1354 
Total 

% (IO,55) (5,83) (12,63) (29,03) (26,74) (14,11) '(1,11) (100,0) 

I ..... 
o 

'"" 
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Tempo de exposição ao estudo 

A tabela 15 reflete os dados da tabela anterior 

Ao longo dos 24 meses, houve uma distribuição nao

homogênea dos trabalhadores "expostos" ao estudo. 

Apenas; uma parte dos indivíduos permaneceu durante 

os 24 meses observados. As porcentagens vão de 27,6\ 

(sistema l), a 39,2\ (sistema !). Próximo a 50\ (si~ 

temas 3 e i) e 30% e 40% (dos sistemas 1 

e l,respectivamente) dos indivíduos nao permanece

ram 12 meses nas empresas estudadas. 

Flutuação da mão-de-obra 

Foi intensa a flutuação do número de empregados nos 

sistemas de turnos estudados (tabela 16). 

No sistema! .chegou a ter modificação de 56% entre o 

número mínimo (208 empregados) e o número máximo(325) 

de prensistas e seus ajudantes presentes no estudo. 

O mesmo ocorreu no sistema l (249 e 366 empregados 

com 47% de variação), sistema l (48 e 80 empregados 

com 67% de variação) e sistema 4 (110 e 155) com 41% 

de flutuação. 



TABELA 15 . 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR SISTEMA DE TURNOS E EXPOSIÇÃO AO ESTUDO 

Te~o-deEx-
v siçao aoO I 3 31 6 61 9 91 12 12 t--15 15 1---18 181---21 21 r--24 estudo 

. ~-9 % n 9 

'" 
n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % Slstema sn 

n 9 17 (10,37) 58 (44,27) 25 (18,38) 42 (36,21) 32 (34,41) 47 (37,30) 42 (27,10) 170 (39,35) 
1 .. (3,92) (13,36) (5,76) (9,68) (7,37) (10,83) (9,68) (39,17) 

n 9 75 (45,73) 44 (33,59) 56 (41,18) 46 (39,65) 46 (49,46) 54 (42,86) 73 (47,10) 150 (34,73) 
2 % (13,79) (8,08) (10,29) (8,46 ) (8,46) (9,93) (13,42) (27,57) 

n 9 17 (10,37) 14 (10,69) 19 (13,97) 8 (6,90) 8 (8,60) 10 (7,94) 9 (5,80) 35 (8,10) 
3 

% (14,17) (11 ,66) (15,83) (6,67) (6,67) (8,33) (7,50) (29,17) 

n 9 55 (33,53) 15 (11 ,45) 36 (26,47) 20 (17,24) 7 (7,53) 15 (11,90) 31 (20,00) 77 (17,82) 
4 

% (21,48) (5,86) (14,06) (7,81) (2,73) (5,86) (12,11) (30,09) 

Total 
n 9 164(100,0) 131(100,0) 136(100,0) 116(100,0) 93(100,0) 126(100,0) 155(100,0) 432(100,0) 

% (12,11) (9,68) (10,04) (8,57) (6,87) (9,31) (11,45) (31,97) 

Nãq Decl~ 
rado 

n 9 . % 

1 (100,0) 

(O ,23) 

O 

O 

O 

1 

0,10 

Total 

n 9 .. 

434 (32,05) 

544 (40,18) 

120 ( 8,86) 

256 (18,91) 

1354 

(100,0) 

...... 
o 
tJ1 
I 
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TABELA 16 

NOMERD DE EMPREGAlXJS, ~1ts A r.1I:s, ~OS 4 SISTEMAS DE TRABAillO EM 'TURNOS 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

07/73 208 07/73 300 07/73 71 07/73 149 

08/73 220 08/73 311 08/73 72 08/73 149 

09/73 219 09/73 319 09/73 73 09/73 150 

10/73 217 10/73 328 10/73 72 10/73 150 

11/73 233 11/73 327 11/73 71 11/73 147 

12/73 232 12/73 340 12/73 76 12/73 155 

01/74 226 01/74 338 01/14 73 01/74 138 

02/74 265 02/74 338 02/74 70 02/74 132 

03/74 292 03/74 355 03/74 75 03/74 151 

04/74 308 04/74 360 04/74 79 04/74 150 

05/74 306 05/74 361 05/74 80 05/74 148 

06/74 302 06/74 360 
• 
06/74 74 06/74 146 

07/74 303 07/74 344 07/74 73 07/74 147 

08/74 300 08/74 335 08/74 71 08/74 149 

09/74 324 09/74 334 09/74 66 09/74 147 

10/74 324 10/74 366 10/74 66 10/74 145 

11/74 322 11/74 349 11/74 61 11/74 137 

12/74 321 12/74 351 12/74 61 12/74 136 

01/75 315 01/75 260 01/75 48 01/75 110 

02/75 305 02/75 259 02/75 48 02/75 110 

03/75 325 03/75 249 03/75 48 03/75 110 

04/75 324 04/75 250 04/75 56 04/75 125 

05/75 313 05/75 251 05/7 5 55 05/75 125 

06/75 312 06/75 255 06/75 54 06/75 12S 

N9 
284 318 66 138 Médio 



-107-

10.2 Faltas ao trabalho 

10.2.1 Distribuição dos episódios na população 

usas 

Siste 

1 

2 

3 

4 

Durante os 24 meses de observações dos pren

sistas e seus ajudantes, ocorreram 4632 epi

sódios de ausência por motivo de doença e in 

justificada, e foram perdidos 12.207 dias de 

trabalho. Estas grandezas revelam a importã~ 

cia dos estudos do absentismo, não somente 

pelas perdas econômicas, mas também para a 

compreensão dos problemas que envolvem estes 

eventos e as medidas de sua prevenção. 

Um panorama geral da situação ocorrida nos 4 

sistemas de turnos é apresentada na tabela 17 

Tabela 17 

Distribuição das ausências por doença e injustifica

das, dias perdidos, nos 4 sistemas de turnos 

Episódios pe~raos 
n 9 • n9 

297(22,35) 1333(47,76) 1032(i7 ,65) 1458(52,24) 1329 2791 

1120(51,05) 4040(70,74) 1074(48,95) 1671(29,26) 2194 5711 

38(10,19) 564( 49,87) 335 (89,81) 567(50,13) 373 1131 

146 (19,84) 1568(60,92) 590(80,16) 1006(39,08) 736 2574 

o cálculo do coeficiente de freqUência de e~ 

pregados por doença (EMPD) e por motivo inju~ 

tificado (EMPI) , apresentado na tabela 18 mos 

tra os seguintes resultados: 



-108-

19 ) A frequência de empregados por episódios 

doença (EMPD) i bastante inferior que 

a dos episódios injustificados (EMPI). 

2 9 ) O sistema 2 (com turnos fixos) apresen

tou quase o dobro do coeficiente de fal 

tas por doença (EMPD) , em comparaçao 

aos outros 3 sistemas. 

3 9 ) Em relação aos episódios injustificados, 

a frequência dos empregados mostrou co~ 

ficientes semelhantes nos 4 sistemas 

de turnos: os sistemas 3 e i,com maio

res frequências e o sistema 1 com a me

nor, dos 4 sistemas. 

Foram calculados os coeficientes de freqUê~ 

cia e duração dos episódios de faltas por 

doença e injustificada, da forma tradicio -

nal, pois permitem uma análise comparativa 

com outras empresas que possuam caracterís 

ticas semelhantes, como as unidades indus -

triais pesquisadas (Tabela 18 ). Refletem e~ 

tes coeficientes, valores populacionais mi

dios, daí não ser possível sua comparaçao 

direta com os coeficientes modificados (EPFD, 

EPFI, NDPD, NDPI) que são índices in 

dividuais midios e mensais. 



Tabela 18 

Coefi~ientes de frequ~ncia (de epis6dios e empregados) e duração dos epis6dios, em cada 
sistema de trabalho em turnos. 

1 

2 

3 

4 

oetlC1ente 
epis6dios FreqU~ncia/ 

doença 

1,05 

3,52 

0,58 

1,06 

FreqU~ncia/ 
injustificada 

3,63 

3,38 

5,08 

4,28 

furação/ 
doença 

4,69 

12,70 

8,55 

11,36 

Duração/ 
injustificada 

5,13 

5,25 

8,59 

7,29 

EMPD . EMPI 
(fréqU~ncia empregados) 

0,56 1,04 

1,08 1,12 

0,44 1,32 

0,65 1,30 

I .... 
o 
tO 
I 
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10.2.2 Resultados das análises de regressao das au

sências dos trabalhadores 

A fim de responder ao objetivo específico 

(objetivo 7.1), foram calculadas as correla

ções entre as características dos trabalhado-

res e os coeficientes de faltas. Serão descri 

tos separadamente por sistema de turnos, cada 

uma das correlações e análises de regressão 

múltiplas. 

?) Sistema 1 

Tabela 19 

Correlação linear simples das 
características dos trabalhadores e coeficientes 

de faltas 

EPFD EPFI NDPD NDPI SEVFD SEVFI 

Idade -0,084 -o ,189 -0,029 -0,106 0,056 0,025 

Estado 0,003 -0,088 0,002 -0,085 0,052 0,008 civil • 
N9 de de- 0,103 -0,097 0,017 -0,056 0,038 -0,019 pendentes 

Função -0,081 0,194 -O ,109 0,184 -0,124 0,012 

Tempo na -0,014 -0,167 0,032 -0,112 0,065 0,026 empresa 

~o coeficiente de freqUência de episódios por 

doença (EPFD), as variáveis,número de depen

dentes, idade e função influenciaram nesta o~ 

dem decrescente. A idade e· a função são inve.!: 

samente proporcionais a EPFD, isto é, quanto 

mais jovem os trabalhadores, maior o coefici

ente de faltas por doença. Quanto ã função,os 

prensistas tiveram mais faltas por doença que 
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seus ajudantes. 

Em relação ao número de dependentes, a regre~ 

são mostrou que os trabalhadores com maior nú-

mero de dependentes, faltaram mais por doen-

No coeficiente de freqUência de episódios in

justificados, a idade e a função influíram. 

Quanto mais jovens os trabalhadores, mais epi

sódios injustificados, mas os ajudantes de 

prensistas tiveram mais episódios injustifica

dos que os prensistas. 

Nos coeficientes de duração dos episódios por 

doença (NDPD) e por motivo injustificado 

(NDPI), e severidade por doença (SEVFD), ape

nas a função dos trabalhadores tem relação com 

os coeficientes. Nos coeficientes NDPD eSEVFD, 

os prensistas tiveram taxas mais elevadas, 

mas,por motivos injustificados, o coeficiente 

NDPI é maior entre os ajudantes de prensistas. 

Em resumo: no sistema 1, prensistas faltaram 

mais por motivo de doença, mas os ajudantes 

o fizeram mais vezes por razões injustifica

das e perderam mais dias de trabalho por es-

tes motivos. Tanto na 4uração quanto na seve

ridade dos episódios-doença, os prensistas ti 

veram mais dias perdidos. 

Quanto ao fato dos mais jovens faltarem mais, 

por qualquer dos motivos citados, pode-se es-

pecular se esta seria uma reação negativa ao 

trabalho em turnos, enquanto que os de maior 

idade, aceitariam com maior "facilidade" ou 
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"resignação" as funções e os horários na em-

pres a. 

Deve-se salientar a não-interferência do tem-

po de empresa (tempo de firma) em relação a 

todos os coeficientes de ausência. 

As equações estimadoras desses coeficientes 

foram: 

EPFD = 0,1392 + 0,01223 x n 9 dep. - 0,0031 x 

x idade - 0,02352 x função 

EPFI = 0,24451 + 0,12417 x função - 0,00759x 
x idade 

NDPD '" 0,37634 - 0,16483 x função 

NDPI = -0,25954 + 0,49821 x função 

SEVFD '" 3,49027 - 0,18421 x função 



Tabela 20 

Anãlisede regressão múltipla Sistema 1 

EPFD EPFI NDPD NDPI SEVFD SEVFI 

Constante 0.1392" 0.24451' 0.37634' -0.25954 3.49027" O 
R 0.21899" 0.24828' 0.10936" 0.18421' 0.12381' O 
R2 x 100 4.796 0.06164 1.196 3.393 1. 533 O 
Erro padrão 0.09646 0.30419 0.62075 1.10140 5.20979 O I 

"P , 0.05 
..... 
..... 
V. 
I 



-114-

10.2.2 b) Sistema 2 

Tabela 21 

Correlação linear simples - coeficientes 

de ausências e características dos traba-

lhadores 

Coefici

~ EPFD Carac 
EPFI NDPD NDPI SEVFD SEVFI 

~. 

Idade 

Estado 
civil 
N9 depen 
dentes -

Função 
Tempo na 
empresa 

-0,156 -0,255 0,008 -0,055 0,067 -0,051 

-0,049 -0,129 -0,017 0,030 -0,004 

-0,096 -0,203 -0,026 -0,011 0,047 

0,068 0,191 0,060 -0,028 0,032 

-0,052 -0,189 -0,022 -0,012 0,028 

Tabela 22 

0,032 

-0,007 

-0,031 

-0,010 

Análise de regressao multi variada 
• 

Coefici-
entes EPFD EPFI Carac 

teIlSl:is;as 
B B B B 

Idade -0,0041* -0,15573* -0,00857* -0,21466* 

Estado O O O O civil 

N9 depen- O O O O dentes 

Função O O 0,07849* 0,11501* 

Tempo na O O O O empresa 

EPFD EPFI 
Constante 0,2645* 0,33502* 
R2 

0,15573* 0,27701* 
R x 100 2,425 7,674 
Erro padrão 0,18585 0,27427 

* P ~ O ,OS 
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No sistema: l, a idade teve relação signifl 

cativa com o coeficiente de ausências por 

doença e injustificadas. Quanto mais jovem 

o trabalhador, maiores os coeficientes.Ta~ 

bém a função de ajudante de prensista apr~ 

sentou maior coeficiente de ausências in-

justificadas. 

As demais características nao se relaciona 

ram significativamente com os coeficientes 

de dias perdidos e severidade dos epis&lios. 

As equações estimadoras para estes coefi-

cientes são: 

EPFD = 0,2645 - 0,0041 x idade 

EPFI = 0,33502 - 0,00857 x idade + 0,07849 

x função. 

10.2.2 c) Sistema 3 

Tabela --
, 

Correlação linear simples das característi 

cas e coeficientes de faltas 

EPFD EPFI NDPD NDPI SEVFD SEVFI 

Idade 0,112 -o ,030 0,175 -0,050 0,125 -0,051 , 

Estado 0,016 -0,026 0,063 0,071 0,009 0,069 civil 
N9 depen 
dentes - 0,019 -0,018 0,044 0,001 0,019 -0,002 

Função 0,021 -0,076 -0,010 -0,014 0,034 -0,012 

Tempo na -O 044 
empresa ' -0,191 -0,007 -0,025 0,053 -0,018 

Neste sistema apenas o temEo de emEresa in 

fluiusobre o coeficiente de faltas injusti-
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ficadas, quanto menor o tempo na empresa, 

maior o número de faltas. 

A equação estimadora para este coeficien

te é: 
-3 EPFI = 0,46615 - 0,2445 x 10 x tempo de empresa 

Tabela 24 

Sistema 3 

Análise da regressão mu1tivariada 

Coeficiente 

características 

Idade 

Estado civil 

N9 dependentes 

Função 

B 

° 
o 

° 
O 

EPFI 

B 

° 
O 

O 

° 
Tempo na empresa -0,2445Xio-3 -0,1911* 

·p~O,OS 

Constante 0,46615* 

R 0,1911* 

R2 x 100 3,652 

Erro padrão 0,54418 
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10.2.2 d) Sistema 4 

Tabela 25 

Correlação linear simples das caracterís-

ticas e coeficientes de faltas 

ntes EPFD EPFI NDPD NDPI SEVFD SEVFI Carac-
terístic 

Idade 0,020 -0,169 0,026 -0,033 0,043 0,026 

Estado 0,087 -0,045 0,099 0,003 0,080 0,035 civil 

N9 depen- 0,028 -0,101 0,041 0,003 0,012 0,036 dentes 

Função -0,027 0,036 -0,046 0,084 -0,050 0,084 

Tempo de -0,009 -0,209 -0,019 -0,143 0,028 -0,003 empresa 

Tabela 26 

Análise da regressao mu1tivariada 

Coefi
entes 

Carac-;: . 
tenstlcas 

Idade 

Estado 
civil 

N9 depen
dentes 

Função 

B 

O 

O 

O 

O 

EPFI 

B 

O 

O 

O 

O 

Tempo na -0,1202 x 103-0,20937* 
empresa 

Constante 
R 
R2 x 100 
Erro padrão 

EPFI 
0,33184* 
0,20937* 
4,384 
0,37629 

B 

O 

O 

O 

O 

NDPI 

B 

O 

O 

O 

O 

-0,3782 x 10-3-0,14325* 

NDPI 
0,81823* 
0,14325* 
2,052 
1,75183 

*p~ 0,05 
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o coeficiente EPFI e NDPI tiveram influ-

ência da variável tempo na elll]?resa. 

O restante das variáveis não apresentou 

relações significativas com os coeficien 

tes. 

As equações estimadoras sao: 

EPFI = 0,33184 - 0,12~2 x 15 3 x tempo na 

empresa 

NDPI -3 
= 0,81823 - 0,3782 x 10 x tempo na 

empresa. 



Sistemas 

1 

2 

Idade 

Tabela 27 

Resumo das anilises de regressão das ausincias 

nos 4 sistemas de turnos 

Estado civil N9 dependentes Função Tempo na empresa 

EPFI·· 0,24451 + 0,12417 x função - 0,00759 x idade 
• EPFD = O,]~92 + O,0122~ x n9 dep.- 0,0031 x idade - 0,02352 x ftmção 

* NDP)) D 0,37634 - 0,16483 x função 
* NDPI s-0.25954+ 0,4982] x função 
*SEVFll = 3,49027 - 0,18421 x função 

• EPF)) " 0,2645 - 0,0041 x idade 

• EPFI = 0,33502 - 0,00857 x idade + 0,07849 x função 

3 • EPIlI = 0,46615 - 0,2445 x 10-3x tempo de empresa 

* EPFI • 0,33184 - O ,1202 x 10-3 x tempo de empresa 

4 
* NDPI = 0,81823 - 0,3782 x 10-3 x tempo de empresa 

• Influ~ncia significante (a nível de P 4 0,05) das características dos trabalhadores sobre os coe
ficientes de freqU~ncia (EPFO, EPFI), dias perdidos (NOPD, NOPI) e severidade (SEFO e SEFI) 

.... .... 
'" I 
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, 
10.2.3 Comparações dos coeficientes de faltas nos 4 

sistemas de turnos (objetivo 7.2) 

A tabela 28 apresenta as médias e desvios

-padrões de todos os coeficientes de faltas, 

nos 4 sistemas em turnos. 

o quadro sinóptico das análises de variância 

encontr~-se ria tabela 29 

As tabelas completas das análises de variân-

cia, encontram-se no anexo 2. 

LO. 2.3 a) Variável: episódios de faltas por doença(EPFD) 

Existem diferenças significativas entre os 4 

sistemas de turnos entre sistemas 1 e 1, 

sistemas 1 e 1, e sistemas 1 e i. O siste 

ma que apresentou menor coeficiente de fal 

tas por doença é o sistema 1, seguido pe-
• 

lcs sistemas 1 e 4. O sistema ~ (3 turnos 

fixos) teve o maior coeficiente de faltas 

por doença. 

b) Variável:episódios de faltas injustifica-

das (EPFI) 

Existem diferenças significativas entre os 

sistemas 1 e 1, e sistemas 2 e 3. Os meno-

~ coeficientes de faltas injustificadas 

ocorreram nos sistemas 1 e 2. O sistema 3 

apresentou o maior coeficiente de faltas 

injustificadas (turno fixo vespertino-no

turno). 
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c) Variável: numero de dias perdidos por do

ença (NDPD) 

As diferenças significativas foram encon

tradas entre os sistemas 1 e 3. O sistema 

l apresentou maior coeficiente de duração 

das faltas por doença. 

d) Variáveis: número de dias perdidos por mo

tivo injustificado (NDPI) 

- duração média das faltas (severidade) 

por doença (SEVFD) e injustificada (SEVFI) 

Não houve diferenças significativas entre 

os 4 sistemas de turnos. 

10.2.4 Comparações dos coeficientes de faltas nos di

versos neríoãos de trabalho dos 4 sistemas de 

turnos (objetivo 7.2) 

A tabela 30 apTesenta as médias e desvios-pa 

drãesdos coeficientes de faltas e os períoãos 

de atividade, e a tabela 31 resume as análi

ses de variância feitas entre cada um dos coe 

ficientes de faltas e os horários de trabalho 

agrupados. dos 4 sistemas de turnos. Foram es

tudados 4 oeríodos: matutino (MA), vesperti

no (TA), vespertino-noturno (VN) e noturno (NO). 

As tabelas completas de análise de variância 
encontram-se no anexo 3. 

a) Variável: episódios de faltas por doença 

(EPFD) 

A análise da variância mostrou que existem 

diferenças significativas CP ~ 0,05) en-
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tre os períodos vespertino-noturno e ves-

pertino, vespertino-noturno e matutino,n~ 

turno e matutino. 

o período noturno apresentou menor coefi-

ciente de faltas por doença que o matutina. 

O período vespertino-noturno menor coefi

ciente de faltas que o matutino e o ves-

pertino. 

b) Variável: faltas por motivo injustificado 

(EPFI) 

A análise da variância mostrou que existem 

diferenças significativas CP ~ O ,OS) entre 

os períoàos: noturno e vespertino-noturno. 

e, vespertino e vespertino-noturno. 

No período vespertino-noturno ocorreu o 

maior número de faltas injustificadas. 

c) As demais variáveis - NDPD, NDPI, SEVFD, , 

SEVFI, nâo apresentaram diferenças signi

ficativas entre os períodos de trabalho, 

considerando os 4 sistemas de turnos glo-

balmente. 

10.2.5 Comparações dos coeficientes de faltas, se

gundo os períodos de trabalho, em cada sis

tema de turnos (análise"intra-shift"} obje

ti vo 7. 3 • 

Dividiu-se o dia de trabalho, de acordo com 

o número de turnos de cada sistema. 

O sistema 1 foi dividido pelos turnos matuti 

no (~~), vespertino-noturno (VN) , vespertino 
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(TA) e noturno (NO). O sistema 2 teve a divi 

são em 3 turnos: matutino (MA), vespertino 

(TA) e noturno. 

O sistema 4 em matutino (MA) e noturno (NO). 

O sistema 3, com apenas um período em ativi

dade, não foi analisado. 

Osresultados são apresentados na tabela 32. 

A análise da variância do sistema I mostrou 

que no turno vespertino-noturno o número de 

faltas por doença (EPFD) foi maior. Os demais 

coeficientes não apresentaram diferenças en

tre os vários períodos de trabalho. 

No sistema l, a análise do coeficiente (EPFD) 

indicou o valor de ! significante, porém, 

próximo ao valor crítico, devido a isto, o 

teste de Scheffé não detectou diferenças en

tre os períodos de trabalho. 

Os demais coeficientes não apresentaram dife 

renças significativas entre os ~eríodos de a 

tividade. 

No sistema 4 nao houve valores de ! signifi

cantes, em nenhum dos coeficientes de faltas, 

isto é, a distribuição dos episódios de ma

nhâ e ã noite, são semelhantes. 

As tabelas completas das análises de variân

cia encontram-se no anexo 4. 



.oofid
utes 

Sistemas 

Tabela 28 

~lédias e desvios-padrões dos coeficientes de faltas, nos 4 sistemas do turnos 

EPFD EPFI NDPD NDPI SEVFD SEVF'I 
-

s x 5 x s x s x s x 

1 0,0452 0,0985 0,1886 0,3133 0,1753 0,6238 0,3480 1,1193 1,5772 5,2441 1,0738 2,7039 

2 0,1472 0,1880 0,1861 0,2849 0,5146 1,6268 2,3217 34,3584 3,0259 19,4804 20,2598 335,8714 

3 0,0343 0,1060 0,3201 0,5521 1,6455 15,7020 4,3211 39,9848 3,4917 17,2373 30,4607 319,9876 

4 0,0516 0,1011 0,2455 0,384] 0,5563 1,8794 0,5464 1,7666 3,5072 10,3023 1,1641 1,9601 

I 
..... 
N 
~ 
I 
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Tabela 29 

Análise de variância dos coeficientes de faltas, entre os 

4 sistemas de turnos 

de turnos * P ~ 0,05 

EPFD SI"} 
S3 

S4 

F = 55,747 * 

< S2 

EPFI 
SI} < S3 
S2 

F = 6,408 * 

NDPD SI S2 = S4 F = 2,881 * 

NDPI SI = S 2 = S 3 = S 4 F = 1,151 (N.S.) 

SEVFD SI = S2 = S3 = S4 F = 1,359 (N.S.) 

SEVFI SI = S2 = S3 = S 4 F = 0,977 (N.S.) 



Tabela 30 

Médias e desvios-padrões doscoeficient'es defal tas, entre os períodos de trabalho nos 4 sistemas de turnos 

~oefici

~tes 
PeríodoS'.... 

Matutino 

EPFD 
x s 

.0,1333 (0,1843) 

Vespertino 0,1186 (0,1592) 

Vespertino- 0,0648 (0,1574) 
noturno 

Noturno 0,0971 (0,1273) 

EPFI NDPD NDPI SEVFD SEVFI 
x s x s x s x s x s 

0,2851 (0,3589) 0,5745 (1,5249) 3,1426 (39,3223) 3,6435 (17,3355) 26,7244 (384,4351) 

0,1996 (0,3088) .0,4411 (1,4622) 0,3612 (0,9879) 

0,3717 (0,5282) 1,6141 (14,9137) 4,0297 (37,9772) 

0,2518 (0,3348) 0,5144 (1,8697) 0,5255 (1,6416) 

2,5142 (8,7693) 1,2061 (1,4393) 

4,2174 (16,9301) 27,8439 (303,9264) 

3,6377 (18,2752) 1,3241 (1,7769) 

I 
I-' 
N 
a
I 
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Tabela 31 

Análise de variância dos coeficientes de faltas, nos dife-

tes períodes de trabalho dos 4 sistemas de turnos 

EPFD 

EPFI 

NDPD 

NDPI 

SEVFD 

SEVFI 

Períodos de trabalho 

VN = NO 

VN <TA 
VN<MA 

NO <MA 

TA <VN 
NO <VN 

MA = TA = VN = NO 

~~ = TA = VN = NO 

MA = TA = VN = NO 

~~ = TA = VN = NO 

• P ~ 0,05 

F = 7,191 * 

F = 6,217 * 

F = 1,536 (N.S) 

F = 0,958 (N.S.) 

F = 0,343 (N.S.) 

F = 0,826 (~.S.) 



Tabela 32 

Análises de variância dos coeficientes de faltas "intra-shift" dos 4 sistemas de turnos 

Sistemas' EPFD 

F = 4,522* 

MA=TA=NO 

1 VN > NO 

VN >MA 

2 
F 3,138* 

MA=TA=NO 

(teste não de
tectou diferen 

ça, pois F é pri 
ximo ao valor 

crítico) 

EPFI 

F = 1,746 (NS) 

F = 2,191 (NS) 

4 t - 0,0732 (NS) t - 0,2846 (NS) 

*P ~ 0.05 

NDPD 

F = 1,682 (NS) 

F = 0,032 (NS) 

t = 0,0926 (NS) 

NDPI SEVFD 

F = 1,080 (NS) F = 0,882 (NS) 

F = 1,134 (NS) F = 0,132 (NS) 

T = -1,476 (NS) t = 0,5139 (NS) 

SEVFI 

F = 0,908 (NS) 

F = 1,060 (NS) 

t = -1,5276 (NS) 
I 

..... 
N 



-129-

10.2.6. Discussões dos resultados referentes as ausências 

As análises de absentismo esbarram em 

sérias dificuldades quando se necessita comparar 

sistemas de turnos, tais são as inúmeras variá -

veis envolvidas dentro de cada um dos períodos 

de trabalho, e entre unidades industriais. 

LUNDQUIST 102 interrelaciona as atitudes dos 

empregados que se ausentam e a rotatividade da 

empresa. Para ela as experiências desagradáveis 

do trabalhador, sej am COJll o ambiente físico do traba 

lho, ou com a supervisão,-tem influências no absentismo. 

Os resultados desta investigação 

mostraram que os trabalhadores mais jovens inci

diam mais vezes em episódios de faltas por doen

ça e injustificada. As explicações poderiam ser, 

desde menor responsabilidade e encargos familia

res até a facilidade de obter um emprego melhor. 

Nesta pesquisa, ob~ervou-se que, no~ 

sistemas 1 e ±, quanto menor foi o tempo de empresa, maior 

" a frequência dos episódios injustificados. Estes apre-

sentaram maior duração no sistema 4. 

Nas empresas automobilísticas estudad~ 

a rotatividade foi elevada, e este fato pode afe 

tar o absentismo. 

POCOCK 135 em pesquisa realizada entre 

474 empregados verificou que nos primeiros 6 me-

ses de trabalho, os trabalhadores se ausentavam menos, 
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que nos anos subseqUentes. 

O caráter provisório do período de experiên

cia (3 meses) limita as ausências, tanto as de ordem 

injustificada quanto as que resultaram de doenças. 

Por outro lado, se o trabalho representa pouco para 

os indivíduos, estes tenderão a faltar continuamen-

te. até serem demi tidos. Em épocas de pleno emprego, 

como foi no caso desta investigação, era de se su

por, que as decisões em comparecer ou não ao traba

lho, tivessem menor influência que nos dias atuais. 

O medo do desemprego é provavelmente um forte incen 

tivo para diminuir o absentismo e as demissões vo-
_. 23 59 102 

luntarlas . 

No sistema l, os indivíduos com maior numero 

de dependentes faltaram mais por motivos de doença. 
163 

SHEPHERD e WALKER analisando esta caracte-

rística, verificaram que as ausências são mais fre-

qUentes entre os solteiros, caem a um mínimo com 2 
• 

dependentes e tornam a se elevar progressivamente 

com o aumento do número de dependentes. 

FITZGIBBONS e MOCH 59 explicam estes fatos 

com a alegação de que, com mui tos dependentes surgi 

rao dificuldades (provavelmente nd cuidado das cri

anças) e isto resultará em maior absentismo justifi

cável. 

Durante o preenchimento das fichas pessoais 

dos trabalhadores, foi notado este tipo "de ausência, 

com justificativa pessoal, no sistema 1. Resolveu

se nao considerar esta subdivisão de ausências i~ 

justificadas e justificadas perante o chefe, porque 

somente numa turma de trabalhadores os motivos expli 

citos constavam dos xegistros. Talvez seja um bom 
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procedimento o de verificar entre trabalhadores em 

turnos, as verdadeiras razões das ausências conside-

radas injustificadas, isto é , as que se traduzem 

por perda salarial do dia de trabalho. FITZGIBBONS e 

MOCH S9 -propoem que se classifiquem as ausências em: 

justificáveis. por motivo de doença e injustificá-

veis. Segundo estes autores estar ausente por ra-

zões não justificáveis terá implicações negativas 

maiores que por motivo de doença, mas estar doente 

poderia levar a atribuições piores, que as ausências 

justifiéáveis. 

Quanto ã duração das ausências por doença, oQ 

servou-se que nos prensistas do sistema~, estas fo

ram de maior duração. 

A análise de variância dos coeficientes de faltas 

mostrou que nos turnos fixos ocorreram o maior núme

ro de episódios (sistema ~ por motivo de doença e 

sistema 3 para injustificados). Isto vem Confirmar a - , 

atual tendência de manter turnos .rodiziantes, Nos úl t imos 

encontros internacionais sobre trabalho em turnos , 

numerosos autores apresentaram pesquisas que vem a 

favor dos rodízios (revezamento~ rápidos, como for-

ma de aumentar a participação familiar e social do 

trabalhador em turnos, assim como diminuir proble-

mas de sono. 

A análise dos episódios de faltas entre os 

trabalhadores dos 4 sistemas de turnos, separados 

em seus distintos períodos de atividades, quando da 

ocorrência das ausências, revelou que os indivíduos 

dos turnos vespert inOs-!1oturnos, faltaram mais por 

razoeS injustificadas. 

TAYLOR 177 comenta que em levantamento realiza-
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do entre trabalhadores em turnos vespertinos, os ho

rários se revelaram bastante impopulares por impedi

rem o bom relacionamento dos empregados com sua famí 

lia e amigos. 

FITZGIBBONS & MOCH 5~ complllrtilham dessa opi

nião e acrescentam que "estes problemas devem ser 

quase inexistentes para aqueles que trabalham das 

23:00 às 7:00 horas; "devemos esperar menos ausen

cias injustificadas para o 3 9 turno e maior número, 

para o pessoal do 29 turno." 

Nesta pesquisa, nos sistemas 1 e }, os turnos 

vespertinos-noturnos poderiam da mesma forma, atrapa

lhar o relacionamento d05 empregad05 com seus amigos 

e familiares. Durante todas as noites, de 2a. à 6a. 

feira (sistema }), e a cada quinzena, de 2a. a sába

do (sistema !) estes trabalhadores chegavam em casa 

de madrugada e deveriam dormir até 10:00 e 12:00 horas. 

Não fez parte desta investigação levantar os 

problemas de sono entre os· trabalhadores em turnos, 

mas é possível que ,entre os indivíduos que não con

seguem dormir bem durante o dia, haja um contingen

te de descontentes e inadaptados nos sitemas de tur

nos fixos ou com longo rodízio. 

Poder -se-ia. questionar , por que então , os tra

balhadores dos sistemas !' ~ e i, operando no tur-

no da noite tiveram menos ou equivalentes ausências 

por doença e injustificadaque os tUrnos da manhã e tarde! 

Aventa-se a hipótese de que constituam um grupo sele

cionado e mais responsável (principalmente válido para 

o sistema 2 -turnos fixos). 
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10.3 Acidentes de trabalho 

10.3.1 Distribuição dos episódios na população 

A análise dos acidentes de trabalho 0-

corridos entre os 4 sistemas de turnos pesqul 

sados, revela que ocorreram 1032 episódios d~ 

rante os 24 meses de observação. Destes aci-

dentes, 85 motivaram afastamento dos emprega

dos, e em 947 episódios houve o retorno dos 

trabalhadores às suas funções no mesmo dia, 

ou no dia seguinte (tabela 33 ). 

A tabela 34 apresenta o número de ho

ras trabalhadas (horas de exposição ao risco) 

nas seções de prensas, em todo o perrodo de 

estudo, nos 4 sistemas de turnos. 

A tabela 35 e figura 9 apresentam a 

distribuição dos empregados acidentados, se

gundo o número de episódios ocorridos. A cur

va desta distribuição tem características de 

uma binomial negativa, confirmando os resul

tados de TAYLOR 174. 

Os coeficientes de freqUência de epis~ 

dios e empregados, e gravidade, dos acidentes 

de trabalho apresentados na tabela 36, forne-

cem um panorama geral da situação ocorrida 

nos 4 sistemas de turnos. ' 

S",'\, d. Ilbli.",a • Doeume.ta!ão 
FACULDADE DI SAÚDE PÚBLICA 
UIIYElSIDADE DE slO PAUL" 



Acid. 
rabalho 

Sist. 

1 

2 

3 

4 

Total 
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Tabela 33 

Distribuição dos acidentes de trabaLho(com e 

sem af~tamento) e sistemas de turnos 

Com afasta- Sem afasta- Totais menta menta 
9 % n 9 % n 9 % 

10 (3,65) 264 (96,35) 274 (100,0) 

52 (12,32) 370 (87,68) 422 (100,0) 

6 (5,26) 108 (94,74) 114 (100,0) 

17 (7,66) 205 (92,34) 222 (100,0) 

85 (8,24) 947 (91,76) 1032 (100,0) 

Tabela 34 

Distribuição de horas trabalhadas nos 4 sis-

temas de turnos 

Sistemas 1 2 3 4 

Horas 

traba- 1534.050 1.484.728 336.145 678.475 

lha~ 
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Tabela 35 

-
Distribuição do numero de empregados que sofreram acidentes 

de trabalho, em função do número de episódios e por sistema 

de turnos 

2 3 4 

o 249 276 61 124 

1 125 164 28 79 

2 42 73 17 33 

3 11 21 9 13 

4 4 7. 2 2 

5 2 o 1 1 

6 1 1 2 3 

7 o 1 o 1 

8 o 1 o o 

Total 434 544 120 256 
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Tabela 36 

Coeficientes de .freqUência e gravidade dos 

acidentes de trabalho nos 4 sistemas de turnos 

~ 1 2 3 4 
~ 

FreqUência 178,61 284,22 339,13 327,20 

(episódios) 

FreqUêncl.a 120,59 180,50 175,52 194,55 

(empregados) 

Gravidade 4799,70 3778,46 764,55 854,85 

Os coeficientes foram calculados consi 

derando-se os dias úteis de trabalho e não os 

dias-.calendário, .conforme já foi explicado an 

teriormente. A tabela 37 evidencia esta dife-

rença na contagem dos dias. perdidos. 

Se,por motivos fortuitos,um acidente de traba 

lho ocorrer na semana do carnaval, em dias de 

comemoraçao religiosa ou cívica ou antes de 

períodos de férias coletivas, o numero de dias 

úteis perdidos diminui sensivelmente. 

Não se deve, entretanto, subestimar a gravid~ 

de dos acidentes, apenas porque a forma de 

cálculo foi modificada. De qualquer maneira, 

alguma entidade (estatal ou privada) terá que 

arcar com os custos dos acidentes (a empresa 

até o 15 9 dia de ~astamento ou a previdência 
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Social, a partir do 16 9 dia). 

Para empresários e planejadores de 

produção industrial, a diferença dos dias 

perdidos poderá ter ~o cálculo de perdas se~ 

tido diverso,_se calculada em dias Gteis. 

A menor diferença de dias perdidos, Gteis ou 

corridos, pertence ao sistema 1, porque du

rante 18 meses, só nao houve trabalho aos do 

mingos. ~os sistema ~, ~ e ±, os trabalhado

res nao compareciam normalmente aos sábados 

e domingos. 

Tabela37 

Dias perdidos por acidentes de trabalho, se

gundo o sistema de trabalho em turnos 

ias Per
didos Oteis 

Siste 

1 412 

2 1416 

3 257 

4 55Z 

Dias- _ 
calendário 

478 

2071 

404 

81Z 

Diferença 

16,01 \ 

46,25 \ 

57,19 \ 

47,10 % 
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A tabela 38 e a figura lOmostran a di~ 

tribuição dos acidentes de trabalho segundo 

sua ocorrência durante a semana. 

Verifica-se que, apesar do sábado e dqmingo 

serem destinados ao descanso semanal, ocorre 

ram acidentes durante a realização de tare

fas em horas-extras nestes dias. Estes aciden 

tes representaram de 15 a l8~ do total, nos 

sistemas l, ~ e i. 
No sistema 1 só se trabalhava em horá

rio extra aos domingos; houve 4,37% dos aci

dentes neste dia. 

Para uma análise mais detalhada dasflu 

tuaç6es dos episódids de acidentes durante a 

semana, seria conveniente que se soubesse ex~ 

tamente o número de horas de trabalho realiza 

do nos diferentes dias. Ocorre,porém, que nao 

foi possível obter estas informaç6es detalha

das, principalmente para o sistema l, que pa~ 

so~ de 2 a 3 turnos de trabalho apos 6 meses 

de observaç6es. 

Quanto aos demais sistemas que tive

ram maior regularidade durante os 24 meses, 

observa-se um menor número de episódios na 

2a. feira. Durante o restante da semana , a 

freqUência modal recaiu na 3a. e 4a. feira 

(sistemall , 3a, 4a, e 6a. ·feira (sistema ~l 

e 4a., 5a. e 6a. feira (sistemail . 

Foram discriminadas três areas onde os 

acidentes de trabalho ocorreram: na seção de 

prensas, fora da seção de prensas (pátios, 

corredores, banheiros, escadas de acesso a 



Tabela 3D 

Distribuição dos acidentes de trabalho (com e sem afastamento) segundo os dias de semana e 

sistemas de turnos 

as A. T. 
Segtmda Terça 

Sisternà!N19 % n9 \ 

Quarta 

n 9 t 

. 1 33 (12,04) 41 (14,96) 49 (17,88) 

2 59 013,98) , 79 (18,72) 79 (18,72) 

3 17 (14,91J 23 (20,17) 20 (17,54) 

4 29 (13,06) 29 (13,06) 41 (18,46) 

Quinta Sexta 

n 9 \ n9 % 

42 (15,32) 49 (17,88) 

72 (17,06) 70 (16,58) 

16 (14,03) 20 (17,54) 

41 (18,46) 40 (18,01) 

Sábado Domingo 

n9 \ n 9 \ 

48 (17,51) 12 ( 4,37) 

53 (12,55) 10 ( 2,36) 

6 (5,26) 12 (10,52) 

31 (13,96) 11 (4,95) 

Total A. T. 
horas nornais 

n9 \ 

262 (95,62) 

359 (85,07) 

Total A. T. 
horas extras 

n9 \ 

12 (4,38) 

63 (14,93) 

96 (84,21) 18 (15,79) 

180 (81,08) . 42 (18,92) 



Tabela 38 

Distribuição dos acidentes de trabalho (com e sem afastamento) segundo os dias de semana e 

sistemas de turnos 

ias A. T. Total A.T. Total A.T. 
. Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo horas nomais horas extras 

SistemàS-....n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % n 9 % 

1 33 (12,04) 41 (14,96) 49 (17,88) 42 (15,32) 49 (17,88) 48 (17,51) 12 ( 4,37) 262 (95,62) 12 (4,38) 

2 59 013,98) 79 (18,72) 79 (18,72) 72 (17,06) 70 (16,58) 53 (12,55) 10 ( 2,36) 359 (85,07) 63 (14,93) 

3 17 (14,91) 23 (20,17) 20 (17,54) 16 (14,03) 20 (17,54) 6 (5,26) 12 (10,52) 96 (84,21) 18 (15,79) 

4 29 (13,06) 29 (13,06) 41 (18,46) 41 (18,46) 40 (18,01) 31 (13,96) 11 (4,95) 180 (81,08) 42 (18,92) 

I 
f-' 
+:> 
o 
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ACIDE.NTE.S . 

1)[. TRABALHO 
100 

50 

S1 

$' 
~4 

semana e sistema de trabalho em turnos. 

)1"- - - - """-_ 
~ --

'" ~ 
~ 

~ 
~ • 

-4-._.~ ,4, 
,..." '. '.', S~ _. .......'M"'.., .... 

~ 

. 
SEG TeR ClUÂ o.UI SEX SAS 

"". 

DOM D'AS D~ S.tM~~~ 
I ..... 

""" ..... 
I 



-142-

-
di versos locais das indús trias, etc.) e acidentes 

de trajeto, isto é, ocorridos entre as resi

dências dos trabalhadores e as indústrias. 

A tabela 39 apresenta os dados da ocorrência 

de acidentes em cada sistema e os locais on 

de os episódios aconteceram. A grande maio

ria se deu nas seções de prensas - acima de 

99t no sistema l, entre 91 e 93t nos sistemas 

~, 3 e 4. 

Ocorreram poucos acidentes de trajeto 

porque as empresas transportavam em ônibus, 

praticamente todos os trabalhadores. 

Dentre outros acidentes, vale destacar 

a morte de um prensista do sistema l. Este, 

ao verificar inadvertidamente as condições de 

trabalho de uma prensa em manutenção, teve a 

cabeça esmagada, pois a máquina se movimentou. 

Como houve morte instantânea, não se computou 

dias perdidos, mas apenas os dias debitados 

(6000). 

Também no sistema! ocorreu o esmaga

mento de 3 dedos de uma mão de um prensista. 

Neste caso, contou-se 282 dias perdidos e 950 

dias debitados. 

No sistema 2 ocorreu 1 acidente de tra 

jeto, que resultou em incapacidade parcial 

permanente, levando a 197 dias perdidos e 

4000 dias debitados. 

Quanto aos sistemas ~ e ±, nao houve 

nenhum acidente de trabalho que levasse ã in 

capacidade parcial ou total permanente do em 

pregado. 
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Tabela 39 

Local de ocorrência dos acidentes de trabalho 

e sistema de turnos 

Sistemas 1 2 3 4 

Seção 

Fora da 
seçao 

Trajeto 

Total 

272 (99,27) 390 (92,42) 104 (91,23) 207 (93,24) 

o (0,00) 26 (6,16) 9 (7,89) 12 (5,41) 

2 (0,73) 6 (1,42) 1 (0,88) 3 (1,35) 

274(100,0) 422(100,0) 114(100,0) 222(100,0) 

o trabalho em hora-extra foi desenvol-

vido de forma descontínua durante os 24 meses. 

Na ocasião da pesquisa,os chefes de setor ind~ 

gados sobre o assunto respondiam "havendo 

necessidade na produção, convocamos para ho

ras-extras". Em geral, a hora-extra é volun

tária, passam-se listas pelos setores e quem 

quiser, compromete-se a vir trabalhar. Foi veri 

ficado entretanto, que era anotada na ficha 

do trabalhador a sua ausência caso fosse esp~ 

rado seu comparecimento nos dias de trabalho 

extra . Até que ponto isto é levado em conta 

quando ocorre uma onda de demissões, nao se 

sabe, mas, sem dúvida deve ter algum sentido 

para o chefe imediato. 
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A hora-extra representa para os trab~ 

1hadores ganhos adicionais, mas em contrapa! 

tida exige ri tmo mais intenso de--traba1ho se 

mana1, diminuindo as indispensáveis horas de 

descanso e lazer. Por outro lado, devido a 

estes ganhos adicionais havia reclamações por 

part~ dos trabalhadores, quando ocorria redu 

çao ou corte das horas-extras. Atualmente ,o 

número de horas-extras é .. . m1n1mo ou nulo, 

pois há acordos entre os sindicatos nesse sen 

tido. A tônica do assunto é a seguinte: se 

há necessidade de horas-extra~ há possibili

dade de contratar novos empregados. Por que 

então não fazê-lo durante esta época de cri

se de empregos ? 

A Tabela 40 e a Figura 11 mostram a dis 

tribuição dos acidentes no decorrer dos 24 

meses, em cada sistema de turnos. Houveuma 

grande variação da freqUência dos acidentes 

de trabalho no período de 24 meses. Não há 

uma tendência definida entre verao e inverno, 

ou entre os sistemas de turnos. 

A Tabela 41 e a Figura 12 

a distribuição dos acidentes de trabalho em 

8 períodos do dia. No Sistema 2 observa-se 

um aumento do número de episódios após o al

moço, com queda acentuada no fim do período 

vespertino, seguindo o padrão de eficiência 

biológica de indivíduos com atividades diur-

nas. 

A análise da variância apresentada no 

item 10.3.5, faz as comparações dos episódios 

em cada sistema e período de atividades. 



Ocorr~ncia mensal dos acidentes de trabalho por sistemas de turnos 

~ 
1973 1974 1975 

mes 6 Tota 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 
Sistema 

1 2 3 5 3 2 8 5 14 11 19 14 12 16 12 18 11 17 11 16 12 15 17 19 12 274 

2 20 21 21 17 16 12 16 23 32 16 25 11 17 15 13 19 27 17 12 12 15 21 11 13 422 

3 5 6 2 8 7 5 4 8 8 8 7 4 10 2 6 5 4 i 4 1 2 3 2 2 114 

4 5 10' 6 5 9 6 14 7 5 21 17 15 9 8 10 7 8 O 4 6 7 12 14 17 222 

TOTAL 1032 

1 

I 
I
-'" u
I 



. I ~ ~ I 
! I 
I I 

~ m·nn O'3~.t~ ... 
o 
o 
~ 

...... , --. "--.. -- ......... - --4 . .....-_ . .....-.--
. -

.,...A- <: 
",,' 

/ 
<l "X"""'-, , 
\ I 

<1_ --~=~')(,.:::;~;;'f!!II~~~:~~""'" -----.-- . .:::.. .... 
-~ _x... 

" 
.--4/ -' -' -' <1"'- . 

./ 
./ 

4"":" ............ - .-.-.- ....... 

~" 
30 311-131') 1J10'J 

o o o o o o 
\o "Cf' ~ 

-146-

n 

..., 

4- • r 
< 1::-

I.J. 

,., 
t:J 

2: 

O 

fi) 

4-

,., 
,.., t; 

~ 

<Í 

!: 

l&. 

n 

-Q 

r 

o t , 
< 

-f./) 

~ ~ 

\ ,., . 

o <::> o o 
c-.I 



Tabela 41 NOMERO DE ACIDENTES DE TRABALHO. SEGUNDO PERToDO DE OCORRENCIA~ 

NOS 4 SISTEMAS DE TURNOS 

~ 
PERrOD~ TOTAL 

1 2 3 4 n'? % (HORAS) 

O f-- 3 24 54 21 17 116 11 ,24 

3 I--- 6 20 31 16 33 100 9,70 

6 t---- 9 44 50 36 130 12,60 

9 t---- 12 34 57 40 131 12,61 

12 r-- 15 35 66 27 128 12,40 

15 f-- 18 39 56 3 37 135 13,08 

18 f-- 21 40 53 32 19 144 13,97 

21 t------~ 2 4 35 49 40 10 134 13,00 

Não referido 3 6 2 3 14 1,4 

TOTAL 274 422 114 222 1032 100,00 

I 
f-' 
.p. 
--.I 
I 
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10.3.2 Análise de regressao dos acidentes de trabalho 

Os resultados apresentados resultaram da ana

lise de regressão multi variada, método "Step-
• II 47 Wlse . O objetivo da análise é verificar 

a influência das características dos trabalha 

dores nos coeficientes dos acidentes de traba 

lho, descritos no item 9.5.1 

a) Análise do sistema 1 

Tabela42 

Correlação linear simples das características 

dós trabalhadores e coeficientes de acidentes de trabalr 

ATCM GRAV SEVA 

Idade -0,168 -0,017 -0,018 

Estado civil 0,100 0,037 0,033 

N9 dependentes 0,1l0 0,027 0,024 

Função 0,1l8 -0,026 -0,028 

Tempo empresa -0,319 -0,020 -0,019 

Tabela 43 

Análise de regressao 

ATCM *P~0,05 

B S 
Idade ° ° 
Estado civil ° O 

N9 dependentes O O 

Função O O 

Tempo de empresa - 0,22328xlO-4 -0,31905* 
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ATCM *P~ 0,05 

Constante = 0,05932 * 

R = 0,31905 * 

R2 x 100 = 10,179 

Erro padrão = 0,06898 

As variáveis independentes, características 

dos trabalhadores, não tiveram influência 

sobre os coeficientes de gravidade e dura

ção dos episódios de acidentes de trabalho. 

A variável tempo de empresa contribuiu siZ 

n.ificativamente (à nível de 5%) sobre o coe-

ficiente ATCM: quanto maior o tempo de empre

sa, menor o coeficiente, (tabela 43) 

A equaçao estimada para ATCM é: 

-4 ATCM = 0,05932 - O ,22328xlO x tempo empresa 

b) Análise do sistema 2 

Tabela 44 

Correlação linear simples das catecterísticas 

dos trabalhadores e coeficientes de acidentes de trabalho 

ATCM GRAV SEVA 

Idade -0,123 -0,060 -0,021 

Estado civil -0,064 -0,036 -0,056 

N9 dependentes -0,073 -0,085 -0,059 

Ftnlção 0,108 -0,092 -0,022 

Tempo de firma -0,189 -0,059 0,000 
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Tabela 45 

Análise de regressao múltipla 

~
oe lClêritêS 

Varo 
inde ndente 

B 

Idade ° 
Es tado civil ° 
N9 dependentes ° 

ATCM 

B 

° 
° 
° 

GRAV 

s 

° 
° 
° 

Ft.mção ° 

s 

° 
° 
° 
° 0,18627* 0,09247 

* -4 
Tempo enipresa -O ,183548xlO 0,18893* ° ° 

ATCM GRAV 

Constante 0,05694* -0,07340 

R 0,18893 0,09247* 

R2 x 100 3,569 0,855 

Erro padrão 0,08220 0,83813 

* P ~ 0,05 

Nenhuma das características dos trabalhado 

res estudadas influenciou o coeficiente de 

severidade (SEVA). 

Na gravidade dos acidentes (GRAV) houve in

fluência da função, ou seja, os ajudantes 

de prensistas tiveram acidentes mais graves 

que os prensistas CP ~ 0,05) 

No coeficiente de acidentes (ATCM) a carac 

terística tempo na empresa, teve influên

cia, ou seja, quanto maior o tempo ~ em

presa, menor o coeficiente de acidentes. 

(P~ 0,05) (tabela 45) 
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As equaçoes estimadas para a gravidade e 

freqUência dos acidentes são: 

GRAV = -0,07340 + 0,18627 x ftmção 

ATCM = 0,05694 - O ,183548xlÕ4
JÇ tempo de empresa 

c) Análise do sistema 3 

Tabela 46 

Correção linear simples 

das características dos trabalhadores e coeficientes de acidentes de trabalho 

ATCM GRAV SEVA 

Idade 0,128 0,162 0,185 

Estado civil -0,053 0,051 0,078 

N9 dependentes 0,000 0,125 0,197 

Ftmção -0,038 -0,014 -0,022 

Tempo de empresa -0,230 -0,014 0,078 

Tabela iZ. 

Análise de regressao múltipla 

;::s: Varo ATCM 

B 

Idade 0,00275* 0,18373* 

Estado civil O O 

N9dependentes O O 

Ftmção O O 

Tempo empresa -0,55493* -0,26838* 
x 10-4 

SEVA 

B 

O O 

O O 

0,52333* 0,19697* 

O O 
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ATCM SEVA 

Constante 0,0067 -0,21311 

R 0,29232* 0,19697* 

R2 x 100 8,545 3,88 

Erro padrão 0,03603 5,08515 

* P~ 0,05 

No sistema 3 nao houve nenhuma influência 

das características dos trabalhadores so-

bre o coeficiente de gravidade de aciden

tes de trabalho (GRAV). 

Para o coeficiente de freqüência (ATCM) i~ 

fluenciaram a idade e o tempo de firma . 

A idade foi diretamente proporcional a ATCM 

isto é, quanto maior a idade, maior ATCM. 

Quanto ao tempo de firma: este é inversa

mente proporcional a ATCM, ou seja, para 

os indivíduos com mais tempo na empresa, 

menor o coeficiente de freqUência. 

Para o coeficiente da duração dos episódios 

(SEVA) influenciou a característica número 

de dependentes, de maneira diretamente pr~ 

porcional. (tabela 47) 

As equações estimadas para os coeficientes 

ATCM e SEVA sao: 

ATCM -4 = 0,0067 - 0,S5493xlO x tempo de empresa + 

+ 0,00275 x idade 

SEVA = -0,21311 + 0,52333 x n9 de dependentes. 
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d) Análise do sistema 4 

Tabela 48 

Correlação linear simples 
das características dos trabalhadores e coeficiente de acidentes de trabalho 

;::;: Varo 

Idade 

Estado civil 

N9 depedentes 

Ftmção 

ATCM 

-0,182 

-0,067 

-0,090 

0,042 

GRAV SEVA 

-0,05 -0,045 

0,027 0,012 

-0,010 -0,016 

-0,016 -0,024 

Tempo de empresa -0,268 -0,016 0,040 

Tabela 49 

Análise de regressao múltipla 

~ Var.. 
mele ndentes 

ATCM *p" 0,05 

B e 
Idade ° ° 
Estado civil O O 

N9 dependentes ° ° 
Função ° ° 
Tempo de-empresa -0,45136 ~ 10-4 -0,26764* 
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:::: ATCM 
Parametros 

Constante 0,08802 * 

R 0,26764 * 
2 

R- x 100 7,163 

Erro padrão 0,10893 

* P ~ O ,OS 

No sistema ± apenas o tempo de empresa te

ve importância para o coeficiente de fre

qUência de acidentes (ATCM). Quanto maior 

o tempo na empres a, menor ATCM. (tabela 49) 

A equaçao que estima ATCM é: 

ATCM = 0,08802 - O ,45136 x lÕ4 x tempo de empresa 

Os coeficientes de gravidade e duração não 

foram influenciados por nenhuma caracterís 

tica dos trabalhadores. 



Tabela 50 

Resumo das análises de regressão dos acidentes de trabalho 

dos 4 sistemas de turnos 

Idade Estado civil N9 dependentes Função Tempo na empresa 

-4 1 *ATCM = 0,05932 - 0,22328 x 10 x tempo empresa 

2 *ATCM = 0,05694 - ,0,183548 x 10-4x tempo empresa 

*GRAV = -0,07.340 + 0,18627 x função 

-4 3 * ATeM = 0,0067 + 0,00275 x idade - 0,55493 x 10 x tempo de empresa 

* SEVA = - 0,21311 + 0,52333 x n9 de dependentes 

4 * ATaM = 0,08802 - 0,45136 x 10-4x tempo empresa 

* Influência significante (a nível p~ 0,05) das características sobre os coeficientes de freqüência 

(ATeM), gravidade (GRAV) ou duração (SEVA) 
I 

f--' 
V1 
0\ 
I 
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10.3.3 - ComEarações dos coeficientes de acidentes nos 4 

sistemas de turnos (objetivo 7.5) 

Foram realizadas as análises dos coeficien

ficientes de freqUência (ATCM), gravidade (GRAV) e dura

ção (SEVA) dos episódios de acidentes, nos 4 sistemas de 

turnos. As análises de variância foram feitas sem nenhuma 

subdivisão amostraI, comparando-se os sistemas globalmen

te. Os coeficientes resultaram em médias individuais mensais: 

A Tabela 51 apresenta as mécliase desvios-padrões dos coefici

entes e a tabela 52 um resumo das análises de variância. 

As tabelas completas de análise de variância encontram-se 

no anexo S. 

10.3.3. a) Variável: freqUência dos acidentes 'de trabalho 

(ATCM) 

Há diferença significante (P~ ° ,OS) entre os sistemas.!. e 

4 na freqUência de acidentes de trabalho (ATCM). O siste

ma 4 (com turnos alternantes mensais) apresentou maior 

freqUência de acidentes, que o sistema 1 (turnos alternan 

tes quinzenais). 

Não houve diferença significante entre os sistemas 1 e 2, 

1 e 3, 2 e 3, 3 e 4, ou seja, não se pode afirmar que tUE 

nos alternantes (por si s5) levaram i ocorrência de maior 

número de acidentes de trabalho. 

10.3.3. b) Variável: Gravidade e duração dos acidentes de 

trabalho (GRAVe SEVA) 

Para as variáveis GRAVe SEVA não foi constatada diferen

ça significante entre os sistemas. O tipo de sistema de 

turnos não influiu na gravidade e duração dos episódios. 



Tabela 51 

M~dias e desvios-padrões dos coeficientes de acidentes de trabalho, nos 4 sistemas de turnos. 

Coeficientes ATCM GRAV SEVA 

Sistemas x s x s x s 

1 O, O 336 O, O 72 7 2,7737 57,6015 15,3990 289,0935 

2 0,0407 O, O 836 0,1546 0,8410 4,8422 58,9612 

3 0,0514 O, O 89 2 0,0774 O, 7101 0,8597 5,1649 

4 0,0556 0,1128 0,4194 5,3071 2,7064 22,7225 

I 
I-' 
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Tabela 52 

Análises de variância dos coeficientes de acidentes de traba 

lho, entre os 4 sistemas de turnos 

Sistemas de Turnos 

Coe fi ci en tes 

ATeM 

GRAV 

SEVA 

S4 >Sl 

SI = S2 = S3 

,. 

Sl~ 52 = S3 = S4 

SI = S2 = S3 = S4 

*P ~O ,05 

F=3,926* 

F=0,605 (N.S) 

F=0,496 (N.S) 

-159-
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10.3.4 Comparações dos coeficientes de acidentes de traba

lho entre os períodos de atividade (objetivo 7.5) 

Foram comparados entre todos os sistemas de 

turnos os períodos de trabalho e suas recpectivas 

freqUências, gravidade e duração dos acidentes, a

través de análises de variância. Os turnos foram di 

vididos em 3 grandes categorias: 

- Matutino - das 6:00 às 13:59 h. 

- Vespertino - das 14:00 às 21:59 h. 

- Noturno - das 22:00 às 5:59 h. 

A escolha do horário noturno a partir das 

22:00 horas, segue o que- é estabelecido em lei. 

A hora noturna termina às 5:00 horas, mas, os tra

balhadores fazem geralmente uma hora-extra, até ~s 

6:00 horas, quando iniciam as turmas da manhã. 

A tabela 53 apresenta as médias e desvios

padrões dos coeficientes ATCM, GRAVe SEVA, dos 3 

períodos de trabalho (matutino, vespertino e notu~ 

no). A análise de variância indicou não haver dife

rença significante (P ~ 0,05) entre os períodos de 

trabalho e a freqUência, gravidade e duração dos ~ 

pisôdios (tabela 54 ). 

As tabelas completas das análises de variância en

contram-se no anexo 6 . 



Tabela 53 

Médias e desvios-padrões dos coeficientes de acidentes de traba1ho,em 3 períodos de atividade, nos 4 

sistemas de turnos 

ATeM GRAV SEVA 

x s x s x s 

Matutino 0,0902 0,1143 0,6036 5,8428 13,8443 101,5479 

Vespertino 0,0934 0,1091 5,2784 78,2725 28,3036 391,5533 

Noturno 0,0789 0,1041 0,1843 1,0233 2,6588 13,7115 

I 
I-' 
0-
I-' 
I 
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1abela Sl\ 

Análises de variância dos coeficientes de aciden

tes de trabalho, entre os períodos de atividade, 

nos 4 sistemas de turnos 

*P ~ 0,05 

ATCM MA=TA=NO F = 0,987 (N.S.)-

GRAV MA=TA=NO F = 0,787 (N.S.) 

SEVA MA=TA=NO F = O, 594 (N. S • ) 

0.3.5 Comparações dos coeficientes de acidentes de tra

balho, entre os períodos de atividades, em cada 

sistema de turnos (análise (intra-shift" - objeti

vo 7.6) 

Nas comparaçoes "intra-shift" conSideraram-se as mes 

mas divisões de período de trabalho como as reali

zadas para os sistemas em geral (item 10.3.4). 

A tabela 55 apresenta as médias e desvios-padrões 

de cada sistema de turnos, e a tabela 56,os resumos 

das análises de variância (as tabelas completas es 

tão no anexo 7). 

Somente no sistema ~ houve diferença significativa 

no coeficiente ATCM: o período noturno teve menor 

freqUência de acidentes que o período vespertino. 

Não houve diferença entre manhã e noturno e,manhã 

e vespertino. 

Nos demais coficientes, nao houve diferenças sig

nificantes entre os três períodos de trabalho. 



Tabela 55 

M~dias e desvios-padrões dos coeficientes de acidentes de trabalho em cada sistema de 

turnos, considerando os períodos de trabalho 

~ 1 2 3 
Coeficiente 

- - - -x s x s x s x 

MA - 0,0836 0,1095 0,0887 0,1021 0,1010 

ATeM TA - 0,0806 0,0865 0,0968 0,1154 0,1208 0,0984 0,0905 

NO 0,0699 0,0830 0,0558 0,0842 0,0889 0,1071 0,1290 

MA - 0,0563 0,2551 0,2406 0,9786 1,9012 

GRAV TA -16,4384 140,4494 0,3100 0,9754 0,2650 1,4269 0,0830 

NO - 0,0000 0,0000 0,4081 1,5681 0,0535 0,2343 0,0430 

MA -10,1368 65,5997 17,9257 139,6101 11,4907 

SEVA TA -82,2466 702,2405 5,7075 24,6417 1,6782 9,0372 1,4102 

NO - 0,0000 0,0000 5,5327 20,8720 1,8167 5,2383 0,5393 

4 

s 

0,1386 

0,1380 

0,1385 

11,5110 

0,4788 

0,1535 

48,6979 

3,6863 

2,0054 
I 
~ 
0\ 
VI 
I 



Tabela 56 

Resumo das análises de variância "intra-shift" dos coeficientes de acidentes de trabalho 

nos 4 sistemas de turnos 

1 

2 

3 

4 

ATeM 

F = 0,290 (N.S.) 

F = 3,791 

NO <TA 

* 

F = 1,422 (N.S.). 

F = 0,813 (N. S. ) 

* p ~ 0,05 

GRAV SEVA 

F = O, 748 (N. S . ) F = 0,645 (N.S.) 

F = 0,427 (N.S.) F = 0,645 (N.S.) 

F = 0,641 (N.S.) F = 0,005 (N.S.) 

F = 0,965 (N.S.) F = 1,770 (N.S.) 

I 
I-' 
o
~ 
I 
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10.4 Relação entre faltas e acidentes do trabalho 

Foram analisadas as possíveis relações exis

tentes entre a ocorrência de acidentes do trabalho 

e o absentismo (por doença e injustificado). 

Os resultados mostraram haver uma correlação 

significativa entre estes eventos, mas, de pequena 

intensidade (r = 0,0968). 

Tabela 57 

~
o_e 1C1ente 

ATCM 
Parametros 

-x 

s 

N 

0,0591 

0,0980 

1354 

EPFD e EPFI 

0,2952 

0,3996 

1354 

* P ~0,05 

r = 0,0968* 

10.5 Discussões gerais sobre os acidentes de trabalho 

Com estas anilises de acidentes de trabalho, 

chegamos à conclusão de queoperíodo noturno não apr~ 

senta situações que levem os empregados a se acide~ 

tarem mais, do que nos períodos da manhã ou da tar

de, seja em turnos rodiziantes, ou em turnos fixos. 

Também o coeficiente de gravidade e duração aprese~ 

taram resultados equivalentes em todos os períodos 

de trabalho. 

Não hi como correlacionar os problemas de s~ 

no com acidentes, a menos que se tivesse pesquisado 

a duração do repouso durante os diferentes turnos de 

trabalho. 



,-
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Explicações de que nos horários noturnos os 
41 

acidentes nio seriam relatados , nio cabem nesta 

pesquisa, pois havia controle rigoroso de todos os 

episódios, tanto pela área médica, como pelos che-

fes de setores de prensas, independentemente. 

41 h -COLQUHOUN c ama a atençao para os result~ 

dos que indicam a ocorrência de menor número de aci 

dentes ã noite, pois, segundo o autor, as condi-

ções das indústrias neste período sao sempre (gri

fo do autor) diferentes que durante o dia. 

Ambientes mais tranqUilos nas empresas, 

maior autonomia dos grupos e confiança depositadas 

nos trabalhadores, durante ã noite, podem ser as ex 

plicações para o resultado encontrado no sistema 2. 

MENDES 113 ao analisar o problema dos aciden

tes de trabalho nas pequenas empresas de sio Paulo, 

ressalta que, a origem rural com baixa qualificaçio 

de mio-de-obra e baixa escolaridade seriam caracte~ 

rísticas ligadas ao hospedeiro suscetível a sofrer 

acidentes de trabalho. 

Nas tabelas que caracterizam a populaçio estu 

dada observou-se a existência dos fatores citados, 

ou seja, tanto a origem de regiões pouco industria

lizadas, quanto a baixa escolaridade dos trabalhado 

res. 

A idade contribuiu para a maior freq~ência 

dos episódios no sistema ~, isto é, aqueles indiví

duos com maior idade, tiveram mais acidentes de tra 

balho. 

o tempo de empresa constituiu-se numa impor

tante característica que influenciou decisivamente 

a freqUência dos episódios de acidentes de traba-
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lho, em todos os sistemas de turnos. 

A função, no caso, a falta de experiência, 

pois eram ajudantes de prensistas, foi fator impor

tante na gravidade dos episódios, no sistema 2. 

Estes fatos vao justamente contra a elevada 

rotatividade das empresas estudadas, e do nosso meio 

industrial, em geral. 

As empresas japonesas tem mostrado grande 
132 

produtividade, como relata OUCHI ,ao comentar o 

comprometimento destas, com o sistema de empregopor 

toda a vida. Se por um lado isto cria um sentimento 

emocional estável nos grupos de trabalhadores, por 

outro lado, as pessoas tendem a se comportarem de 

maneira mais responsável e convenientes no seu meio ~ 

de trabalho. 
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16.6. Proporção do nao absentismo e da nao ocorr~ncia dos 

acidentes de trabalho, nos 4 sistemas de turnos 

(objetivo 7.7) 

o estudo das aus~ncias e dps acidentes de tra 

balho foi descrito através de coeficientes,de uma 

população que trabalhou entre 15 dias a 730 dias 

(24 meses); sujei ta a 4 esquemas de trabalho em turnos. 

g de interesse ser verificado em que medida 

os trabalhadores nao estiveram envolvidos em episó

dios de faltas e acidentes de trabalho. Esta análi 

se deve refletir, até certo ponto, o grau de adapt~ 

ção ao regime de trabalho em turnos, além de outras 
..... .,.. 

varlavelS posslvels como, as atitudes frente ao tra 

balho, problemas de saúde etc. 

Uma das formas de se quantificar numa popula

çao a proporção daqueles que não tiveram os episó

dios durante um certo período de tempo, é através 

de modificação da técnica das tábuas de vida. Os 

resultados destas análises nos permitem prever a 

tend~ncia no tempo, do comportamento de uma dada p~ 

pulação. Nesta investigação considerou-se de inte

resse, a comparaçao entre os indivíduos que perman~ 

ceram durante os 24 meses de observação (totalizam 

28,06% de todos os trabalhadores estudados) e que 

poderiam representar uma população mais estável,den 

tro dos 4 sistemas de turnos. 

A inspiração do modelo de tábua de vida, par-
125 166 

tiu dos trabalhos de NOGUEIRA e SOUZA que 

utilizaram este método para o estudo do não-absentis 

mo-doença entre trabalhadores t~xteis. Considerou

se que esta forma de observação seria também apro -
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priada para o estudo dos nao acidentados, razao pela 

qual estes foram incluídos nesta análise. ... O per10-

do de observação de 24 meses foi dividido em 24 in 

tervalos de 1 mês. 

As tabelas completas das tábuas de vida encon 

tram-se no Anexo 8, e sua construção segue a mesma 
166 

sistemática indicada no trabalho de SOUZA , com 

a diferença que, nao foram admitidos e nem demiti -

dos funcionários no período de observação total. 

A Tabela 58- e as Figuras 13 14 , lS e16 a-

presentam um resumo dos resultados. 

Nota-se que o nao absentismo injustificado te 

ve um contingente de trabalhadores bastante inferior 

em relação ao não-absentismo doença (com exceção do 

sistema 2) e foi particularmente marcante este fato 

nos sistemas 3 e 4. Deduz-se destes resultados, 

que os problemas dos trabalhadores destes sistemas 

de turnos, possivelmente não eram as doenças, mas, 

principalmente, outros motivos de ordem pessoal, fa 

miliar ou social, que levaram ao não comparecimento 

injustificado. A insatisfação face ao tipo ou aos 

horários de trabalho, pode também revelar-se por e~ 

ta elevada proporção de faltosos por razões injust! 

ficadas. 

O sistema ~ apresentou a pior situação do nao 

absentismo doença. Apenas 23% dos trabalhadoies 

não tiveram episódios ao fim de 24 meses (Figura l~ 

Pela Figura 17 observa-se que 

a mediana- da não proporção de faltas injustificadas 
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-e assim encontrada nos 4 sistemas de turnos, segun-

do os meses de observação~ 

Sistema 1 12 9 I-- 13 9 mes de observação 

Sistema 2 10 9 t-- 11 9 mes de observação 

Sistema 3 69 I-- 79 mes de observação 

Sistema 4 9 9 I--- 10 9 mes de observação 

Estes resultados mostram que há um espaço de 

tempo relativamente curto na ocorrência destes epi

sódios, principalmente no Sistema 3. 

A mediana da não proporçao de faltas por doen 

ça (Figura 18) indica: 

Sis tema 1 ~ não é atingida 

Sistema 2 - 99 I--- 10 9 mês de observação 

Sis tema 3 - não é a tingida 

Sistema 4 - não é atingida 

Estes dados confirmam que as faltas injusti -

ficadas representaram problema mais sério que as 

faltas por doença, nas indústrias estudadas. 

Com relação aos acidentes de trabalho, obser-

va-se que a mediana encontra-se nos seguintes inter 

valos de observação' (Figura 19 ): 

Sis tema 1 - não é a tingida 

Sistema 2 - 14 9 r-- 15 9 fnés 

Sistema 3 - 13 9 I--- 14 9 mes 

Sistema 4 - 12 t--- 13 9 mes 

Considerando-se que, sofrer um acidente repr~ 

senta, por si mesmo, um fato grave, mesmo que o epl 

sódio fortuitamente não tenha levado ao afastamento 

das funções, conclui-se que havia falta de seguran-

ça no trabalho pelas pouco expressivas proporçoes 
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de nao acidentados nos 4 sistemas de turnos. Apesar 

dos intensos programas de prevenção de acidentes no 

trabalho desenvolvido pelas empresas estudadas;percebe-

se que havia muito a melhorar. 

Entretanto, por não se conhecer a situação de 

outras indústrias do mesmo ramo, pela falta de da -

dos estatísticos, não se.pode concluir que as condi 

ções de trabalho destas unidades industriais pesqui 

sadas sejam,piores ou melhores que as demais exis-
~ tentes no pa1s. 

o sistema 1 foi o que maior proporçao de nao 

acidentados apresentou. O sistema 4 teve proporçao 

de não acidentados intermediária entre os sistemas 

2 e 3. 

Estes fatos reforçam a hipótese de que, 

turnos rodiziantes não levarão necessariamente 

os 

ocorrência de acidentes, mas deverá haver o concur-

so de outras variáveis importantes, como o tempo de 

empresa, experiência na função etc., que poderão, 

aliadas aos esquemas de revezamento, envolver os 

trabalhadores nestes episódios. 
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TABELA 58 

Proporção do nao absentismo e da nao ocorrência de 

acidentes do trabalho nos 4 sistemas de turnos, ao 

fim de 24 meses. 

Doença 

1 0,57 

2 0,23 

3 0,75 

4 0,70 

Injustificado 

0,33 

0,37 

0,17 

0,20 

Acidentes de 
trabalho 

0,62 

0,34 

0,40 

0,36 



Figura13 - Proporção de não absentismo doença e injustificado e da não ocorrência de acidentes 

do trabalho, de 154 trabalhadores do Sistema 1, durante 24 meses, até o primeiro 

episódio. 
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Figura 14 - Proporção do não absentismo doença e injustificado e da não ocorr~ncia de acidentes 
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de trabalho, entre 146 trabalhadores do Sistema 2, durante 24 meses, até o primeiro 

episódio. 
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Figura 16 Proporção do nao absent~s~o doença. ~njllst~f~cado e da não ocorrünc~a dos 

acidentes de trabalho, de 45 trabalhadores, do Sistema 4, durante 24 meses 

até o primeiro episódio. 
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Figura 17 Proporção do não absentismo injustificado nos 4 sistemas de turnos, 

durante 24 meses, até o primeiro episódio. 
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11. CONCLUSOES 

11.1. O estudo das variáveis - características da popul~ 

çao trabalhadora - e suas relações com os coeficien 

tes de ausências e acidentes do trabalho, nos traba 

lhadores em turnos, evidenciou que: 

a) O tempo de trabalho de empresa influenciou de 

forma inversamente proporcional a freqUencia de 

acidentes do trabalho nos 4 sistemas de trabalho 

em turnos, e a de faltas injustificadas nos tur 

nos rodiziantes mensais e fixo vespertino- notur 

no. 

b) Os trabalhadores mais jovens apresentaram maior 

freqUência de episódios injustificados e por mo 

tivo de doença nos sistemas de 3 turnos fixos e 

rodiziantes quinzenais. Trabalhadores com mais 

idade sofreram maior freqUência de acidentes no 

turno fixo vespertino-noturno. 

c) Os prensistas dos turnos rodiziantes quinzenais 

tiveram maior freqUência de episódios doença e 

estes de maior duração que os ajudantes prensi~ 

tas. Mas, estes últimos incidiram em maior nume 

ro de faltas injustificadas e estas foram de mai 

or duração do que as de seus colegas prensistas. 

Os ajudantes de prensistas dos sistemas de 3 tur 

nos fixos apresentaram maior freqUência de fal 

tas injustificadas que seus colegas prensistas. 

d) Os indivíduos que estavam a menos tempo na fun 

ção(ajudantes de prensistas)sofreram os aciden -

tes mais graves no sistema de 3 turnos fixos. 

e) Trabalhadores com maior número de dependentes ti 

veram maio~ freqUência de episódios doença no sis 

tema de 3 turnos rodiziantes quinzenais,e acide~ 

tes de maior duração no sistema fixo-vespertino noturn, 
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" 11.2. Em relação à frequência de episódios e o tipo do es 

quema de turnos observou-se que: 

" a) As maiores frequências do absentismo doença e de 

faltas injustificadas ocorreram nos turnos fixos: 

as ausências por doença no sistema de 3 turnos, 

e as faltas injustificadas no turno vespertino -

noturno. 

" b) Não houve diferenças na frequência de acidentes 

do trabalho entre os turnos fixos e rodiziantes. 

Apenas constatou-se que os turnos de revezamento 

" mensal tiveram maior frequência de episódios que 

os de revezamento quinzenal. 

11.3. A ocorrência dos episódios de faltas e acidentes em 

relação aos períodos de atividade dos trabalhadores 

em turnos mostram que: 

" a) A maior frequência dos episódios de faltas por 

doença ocorreu nos períodos da manhã e da tarde 

do que à noite e período vespertino-noturno. 

b) O período vespertino-noturno apresentou a maior 

" frequência de episódios de ausência injustifica-

das, do que os períodos noturnos e vespertinos. 

" c) A frequência de acidentes do trabalho foi maior 

à tarde somente no sistema de 3 turnos fixos. Os 

demais turnos apresentaram valores semelhantes 

dos coeficientes de acidentes do trabalho, nos 

3 períodos analisados (manhã, vespertino, notur-

no). 

11.4. Na análise intra-turnos de todos os sistemas de tra 

balho em turnos não foram observadas diferenças 
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nos coeficientes de faltas, exceto no sistema de re 

" vezamento quinzenal. Este apresentou maior frequêg 

cia de episódios de doenças no período vespertino-n~ 

turno, do que à noite ou pela manhã. 

Em relação aos acidentes do trabalho, a análi_ 

" se intra-turnosindicou menor frequência de episódios 

no período noturno do que à tarde, nos sistemas de 

3 turnos fixos. Nos demais sistemas de turnos nao 

foram constatadas diferenças entre períodos de ati

vidade e coeficientes de acidentes de trabalho. 

11.5. A análise da não ocorrência de episódios entre tra

balhadores que permaneceram 24 meses sob observação 

neste estudo evidenciou que: 

a) A proporção do não absentismo injustificado 

bastante inferior a do não absentismo doença 

3 sistemas de turnos: rodiziantes quinzenais 

mensais e fixo vespertino-noturno. 

~ 

e 

em 

e 

b) A proporção da não ocorrência de acidentes do 

trabalho é menor que a do não absentismo doença 

em 2 sistemas de turnos {rodiziante mensal e fi-

xo vespertino-noturno) e equivalente no turno ro 

diziante quinzenal. 
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ANEXO 1 

Cálculo do fator myltiplicativo - (C) 

Sistema 1: 

(5 dias/semana durante 6 meses) e (6 dias/semana durante 18 meses) 

correspondeu a 138 dias/24 meses, que é equivalente a 5,7 dias/sema

na de trabalho. 

(47,5 h/semana x 6 meses) + (42,0 h/semana x 18 meses) = 1041 h/24 me 

ses, que é equivalente a 43,4 h/semana 

43,4 h/semana = 7,6 h/dia 

5,7 dias/semana 

Sistema 2: 

(5 dias x 9 h/dia) + (5 dias x 8,5 h/dia) + (5 dias x 8 h/dia) 

turno matutino turno vespertino
-noturno 

15 dias 

= 45 + 42,5 + 40 = 127,5 = 8,5 horas/dia 

15 15 

Sistema 3: 

9 h e 15 minutos/dia = 9,25 h/dia. 

Sistema 4: 

5 dias x 8,5 h/dia + 5 dias x 9 h/dia = 42,5 

10 dias 10 

= 8,75 h/dia. 

Considerou-se a seguinte proporçao: 

Sistema 1 = 7,6 h/dia, equivalente a 
Sistema 2 = 8,5 h/dia, equivalente a 
Sistema 3 = 9,25 h/dia, equivalente a 
Sistema 4 = 8,75 h/dia, equivalente a 

turno noturno 

+ 45 = 87,5 = 

10 

C = 1 
C = 1,12 
C = 1,22 
C = 1,15 

= 
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ANEXO 2 

Faltas ao trabalho 

- Análises de variância dos coeficientes, considerados os 

4 sistemas de turnos 
* P~ 0,05 

A2 = Comparações entre 4 sistemas - variável EPFD 

Fontes g .I. S.Q. Q.M. F 
varia~ão 

Entre 3 3,3859 1,1286 55,747* 

Residual 1350 27,3312 0,0202 

Total 1553 30,7171 

B2 = Comparações entre 4 sistemas - variável EPFI 

Fontes g .I. S.Q. Q.M. F 
)lJlriª~ão 

Entre 3 2,2849 0,7616 6,408* 

Residual 1350 160,4614 0,1189 

Total 1353 162,7463 

C2 = Comparações entre 4 sistemas - variável NDPD 

Fontes g .I. S.Q. Q.M. F varia~ão 

Entre 3 203,8711 67,9570 2,881* 

Residual 1350 31846,1686 23,5898 

Total 1353 32050,0398 
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D2 = Comparações entre 4 sistemas - variável NDPI 

Fontes g .I. S.Q. S.M. F variação 

Entre 3 2129,8085 709,9362 1,151 

Residual 1350 832604,5919 616,7441 (N . S . ) 

Total 1353 834734,4003 

E2 = Comparações entre 4 sistemas - variável SEVFD . 

Fontes g .I. S.Q. S .M. F varia!;ão 

Entre 3 846,8846 282,2949 1,359 

Residural 1350 280392,032 5 207,6978 (N. S . ) 

Total 1353 281238,9172 

F2 = Comparações entre 4 sistemas - variável SEVFI 

Fontes g .I. S.Q. S.M. F varia!;ão 

Entre 3 159398,2189 53132,7396 0,977 

Residual 1350 73444428,6763 54403,2805 (N. S. ) 

Total 1353 73603826,8953 



ANEXO 3 

Faltas ao trabalho - Análises de variância dos coeficientes, 

considerados os períodos de atividade nos 4 sistemas de tur-

nos. 

* P~0,05 

A3 = Comparações entre períodos de trabalho - variável EPFD 

Fonte g.l. S.Q. S. M. F varia!ião 

A4 

Entre 3 0,5612 0,1871 7,191* 

Residual 1047 27,2395 0,0260 

Total 1050 27,8007 

B3 = Comparações entre períodos de trabalho - variável EPFI 

Fonte g .I. S.Q. S .M. F varia!ião 

Entre 3 2,5485 0,8495 6,217* 

Residual 1047 143,0575 0,1366 

Total 1050 145,6060 

C3. = Comparações entre períodos de trabalho - variável NDPD 

Fonte g .I. S.Q. S .M. F varia!;ão 

Entre 3 140,0136 46,6712 1,536 

Residual 1047 31807,3927 30,3796 (N. S. ) 

Total 1050 31947,4063 
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D3 = Comparações entre períodos de trabalho - variável NDPI 

Fonte 
g .I. S.Q. S.M. F 

varia!Xão 

Entre 3 2283,1889 761,0630 0,958 

Residual 1047 831537,9639 794,2101 (N. S. ) 

Total 1050 833821,1528 

E3 = Comparações entre períodos de trabalho - variável SEVFD 

Fonte g .I. S.Q. S.M. F 
varia!Xão 

Entre 3 274,2321 91,4107 0,343 

Residual 1047 279186,9591 266,6542 (N. S . ) 

Total 1050 279461;1912 

F3 = Comparações entre períodos de trabalho - SEVFI 

Fonte g .I. S.Q. S.M. F 
varia~ão 

Entre 3 173598,9495 57866,3165 0,826 

Residual 1047 73379572,0156 70085,5511 
(N.S.) 

Total 1050 73553170,9651 
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ANEXO 4 

Faltas ao trabalho - Análises de variância "intra-shift" 

A 4 - Sistema 1 - variável EPFD 

Fonte da g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 3 0,1582 0,0527 4,522* 

Residual 322 3,7540 0,0117 

Total 325 3,9121 0,0117 

B 4 - Sistema 1 - variável EPFI 

Fonte da g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 3 0,5998 0,1999 1,746 
(N. S. ) 

Residual 322 36,8664 0,1145 

Total 325 37,4662 

C 4 - Sistema 1 - variável NDPD 

Fonte da g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 3 2,5322 0,8441 1,682 
(N.S.) 

Residual 322 161,5603 0,5017 

Total 325 164,0929 

D 4 - Sistema 1 - variável NDPI 

Fonte da g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 3 5,2314 1,7438 1,080 
(N. S. ) 

Residual 322 520,0094 1,6149 

Total 325 525,2408 
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Cont. Anexo 4 

E 4 - Sistema 1 - variável SEVFD 

Fonte de g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 3 94,1267 31,3756 0,882 
(N. S. ) 

Residual 322 11460,4416 35,5914 

Total 325 11554,5684 

F 4 - Sistema 1 - variável SEVFI 

Fonte de 
varição g .I. S.Q. Q.M. F 

Entre 3 25,1852_ 8,3951 0,908 
(N.S.) 

Residual 322 2978,3683 9,2496 

Total 325 3003,5535 

G 4 - Sistema 2 - variável EPFD 

Fonte de g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 2 0,2322 0,1161 3,138* 

Residual 436 16,1343 0,0370 

Total 438 16,3665 

H 4 - Sistema 2 - variável EPFI 

Fonte de g.I. S.Q. Q.M. F 
variação 

Entre 2 0,3937 0,1968 2,191 
(N.S.) 

Residual 436 39,1766 0,0899 

Total 438 39,5703 
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Conto Anexo 4 

I 4 - Sistema 2 - variável NDPD 

Fonte de 
variação g .I. S.Q. Q.M. F 

Entre 2 0,2050 0,1025 0,032 
(N. S . ) 

Residual 436 1402,3913 3,2165 

Total 438 1402,5963 

J 4 - Sistema 2 - variável NDPI 

Fonte de g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 2 3312,5463 1656,2731 1,134 
(N.S.) 

Residual 436 636997,2938 1461,0030 

Total 438 640309,8401 

L 4 - Sistema 2 - variável SEVFD 

Fonte de g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 2 124,0840 62,0420 0,132 
(N. S . ) 

Residual 436 204745,9526 469,6008 

Total 438 204870,0365 

M 4 - Sistema 2 - variável SEVFI 

Fonte de g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 2 296272,7949 148136,397 5 1,060 
(N . S . ) 

Residual 436 60905948 ,0569 139692,5414 

Total 438 61202220 ,8518 



Conto Anexo 4 

N 4 - Sistema 4 - variável EPFD 

Período 

x 

S 

N 

g.l. 187 

Manhã 

0,0684 

0,1163 

95 

o 4 - Sistema 4 - variável EPFI 

Período 

x 
S 

N 

g.l. 187 

Manhã 

0,3228 

0,3919 

95 

P4 - Sistema 4 - variável NDPD 

Período Manhã 

X 0,7631 

S 1,8365 

N 95 

g.l 187 

Noturno 

0,0696 

0,1088 

94 

t = - 0,0732 (N.S.) 

Noturno 

0,3400 

0,4378 

94 

t =-0,2846 (N.S.) 

Noturno 

0,7340 

2,4455 

94 

t = 0,0926 (N.S.) 
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Conto Anexo 4 

Q 4 - Sistema 4 - variável NDPI 

Período Manhã 

X 0,5231 

S 0,7967 

N 95 

g.l. 187 

R 4 - Sis tema 4 - variáve 1 SEUFD 

Período Manhã 

X 5,1246 

S 11,8813 

N 95 

g.l. 187 

S 4 - Sistema 4 - variável SEVFI 

Período Manhã 

X 1,3089 

S 0,9466 

N 95 

g.l. 187 

Noite 

0,9560 

2,7448 

94 

t = - 1,476 (N.S.) 

Noite 

4,2447 

11,6554 

94 

t = 0,5139 (N.S.) 

Noite 

1,7835 

2,8749 

94 

t = - 1,5276 (N.S.) 

AIO 



Anexo 5 

Análises de variância dos coeficientes de aciâehtes de trabalho 

nos 4 sistemas de turnos. 

A5 - Variável: ATCM 

Fon tes variação g.l. 

Entre 3 

Residual 1350 

Total 1353 

B5 - Variável: GRAV 

Fontes variação g.l. 

Entre 3 

Residual 1350 

Total 1353 

C5 - Variável: SEVA 

Fontes variação g.l. 

Entre 3 

Res idua1 

Totâ1 

1350 

1353 

*P~ 0,05 

S. A. Q.M. F 

O, O 897 0,0299 3,926* 

10,2799 O ,O 076 

10,3695 

S.A. Q.M. F 

1940,6261 646,8754 0,605(N.S) 

1444 2 91'~ 756 5 1069,8457 

1446232,3826 

S.A. Q.M. F 

42094,2409 14031,4136 0,496(N.S) 

38210530,4370 28304,0966 

38252624,6780 

SII'Ylço de Biblioteca e Documentaçõo 
FACULDADE DE SAÚDE 'ÚBLlCA 
UNIVERSIDADE DE sAo PAULO 
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ANEXO 6 

Acidentes do'traba1ho 

Análises de variância dos coeficientes, considerados 

os 4 sistemas de turnos- e os períodos de atividade. 

A 6 - Comparações entre os 4 sistemas - variável ATCM 

Fonte de g .1. S.Q. S.M. F variação 

Entre 2 0,0236 0,0118 0,987 

Residual 638 7,6315 0,0120 

Total 640 7,6551 

B 6 - Comparações entre os 4 sistemas - variável GRAV 

Fonte de 
variação g .1. S.Q. S.M. F 

(N. S . ) 

Entre 2 

638 

640 

3554,0058 

1441057,6842 

1444611,6901 

1777,0029 

2258,7111 

0,787(N.S.) 

Residual 

Total 

C 6 - Comparações entre os 4 sistemas - variável SEVA 

Fonte de g .1. S.Q. S.M. F variação 

Entre 2 70883,5836 35441,7918 0,594(N.S.) 

Residual 638 38097717,3784 59714,2906 

Total 640 38168600,9619 



ANEXO 7 

Acidentes de trabalho 

Análises de variância dos coeficientes, nos períodos de 

atividade, em cada sistema de turnos 

Sistema 1 

A Ã - Variável ATCM 

Fonte de g .1. variação 

Entre 2 

Residual 180 

Total 182 

B 7 - Variável GRAV 

Fonte de g .1. variação 

Entre 2 

Residual 180 

Total 182 

C 7 - Variável SEVA 

Fonte de 
variação 

Entre 

Residual 

Total 

g.1. 

2 

180 

182 

S.Q. Q.M. 

0,0052 0,0026 

1,6195 0,0090 

1,6247 

S.Q. Q.M. 

11807,9449 5903,9724 

1420278,1010 789 ,4339 

1432086,0459 

S.Q. Q.M. 

256623,5357 128311,7678 

35790220,3352 198834,5574 

36046843,8708 

F 

0,290(N.S) 

F 

0,748(N.S.) 

F 

0,645(N.S.) 
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Con t. Anexo 17 

Sistema 2 

D 7 - Variável ATCM 

Fonte de 
variação 

Entre 

Residual 

Total 

g .1. 

2 

264 

266 

E 7 - Variável GRAV 

Fonte de g .1. variação 

Entre 2 

Residual 264 

Total 266 

F 7 - Variável SEVA 

Fonte de 
variação 

Entre 

Residual 

Total 

g .1. 

2 

264 

266 

S.Q. 

0,0795 

2,7669 

2,8464 

S.Q. 

1,1956 

369,3221 

370,5177 

S.Q. 

9119,8316 

1865344,5399 

1874464,3715 

Q.M. 

o, 0397 

0,0105 

Q.M. 

0,5978 

1,3989 

Q.M. 

4559,9158 

7065,6990 

A lL 

F 

3,791 * 

F 

0,427(N.S.) 

F 

0,645(N.S.) 



A 1 

Conto Anexo 7 

Sistema 3 

G 7 - Variável ATCM 

Fonte de g .1. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 1 0,0151 0,0151 1,422(N.S.) 

Residual 57 0,6037 0,0106 

Total 58 0,6187 

H 1 - Variável GRAV 

Fonte de g .1. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 1 0,6593 0,6593 0,641(N.S.) 

Residual 57 58,6027 1,2081 

Total 58 59,2620 

I -7 - Variável SEVA 

Fonte de g .1. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 1 0,2829 0,2829 0,005(N.S.) 

Residual 57 3082,5156 54,0792 

Total 58 3082,7985 
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Conto Anexo 7 

Sistema 4 

J 7 - Variável ATCM 

Fonte de g .1. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 2 0,0311 0,0156 0,813(N.S.) 

Residual 127 2,4327 0,0192 

Total 129 2,4638 

L 7 - Variável GRAV 

Fonte de g .I. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 2 106,8222 53,4111 0,965(N.S.) 

Residual 127 7031,6438 55,3673 

Total 129 7138,4660 

M 7 - Variável SEVA 

Fonte de g .1. S.Q. Q.M. F variação 

Entre 2 3520,7311 1760,3655 1,770(N.S.) 

Residual 127 126321,2345 994,6554 

Total 129 129841,9656 
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ANEXO 8A 

SISTEMA 1 

Tabela de proporção de nao absentismo-doença, de 154 trabalhadores, 
durante 24 meses de observação, até o primeiro episódio. 

i xiI-- x. +1 1xi dxi qxi px. 1 Pxi + 1 
1 

1 OI-- 1 154 2 0,01 0,99 0,99 
2 11-- 2 152 2 0,01 0,99 0,98 

3 2 f-- 3 150 7 0,05 0,95 0,93 

4 3t-- 4 143 4 0,03 - 0,98 0,91 

5 41--- 5 139 1 0,01 0,99 0,90 

6 51-- 6 138 O 0,00 1,00 0,90 

7 61-- 7 138 O 0,00 1,00 0,90 

8 7·f-.,. 8 138 3 0,02 0,98 0,88 

9 8t-- 9 135 5 0,04 0,96 0,85 

10 91--10 130 2 0,01 0,99 0,84 

11 10 t--- 11 128 1 0,01 0,99 0,83 

12 11 t--- 12 127 12 0,09 0,91 0,76 

13 12 t--- 13 115 8 0,07 0,93 0,70 

14 13 t--- 14 107 3 0,03 0,97 0,68 

15 141-- 15 104 4 0,04 0,96 0,66 

16 15 t-- 16 100 1 0,01 0,99 0,65 

17 161--17 99 2 0,02 0,98 0,64 

18 17,--18 97 5 0,05 0,95 0,60 

19 18 t--- 19 92 2 ° ~ 02- 0,98 0,59 

20 191-- 20 90 ° 0,00 1,00 0,59 

21 201:-- 21 90 1 0,01 0,99 0,59 

22 21r- 22 89 1 0,01 0,99 0,58 

23 221- 23 88 1 0,01 0,99 0,57 

24 23f-- 24 87 1 0,01 0,99 0,57 
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ANEXO 8B 

SISTEMA 1 

Tabela de proporçao de nao absentismo injustificado, de 154 

trabalhadores, durante 24 meses de observação, até o primeiro 
episódio. 

-

i xi r--- xi +1 1x i dxi qxi px. 
l. 

Pxi + 

1 O t-- 1 154 8 0,05 0,95 0,95 

2 1 i-- 2 146 5 0,03 0,97 0,92 

3 2 t-- 3 141 ° 0.,00 1,00 0,92 

4 3t- 4 141 9 0,06 0,94 0,87 

5 4 t-- 5 132 6 0,04 0,96 0,83 

6 5 I-- 6 126 5 0,04 0,96 0,80 

7 61-- 7 121 8 O,Oh 0,93 0,74 

8 7 t-- 8 113 7 0,06 0,94 0,70 

9 8~ 9 106 7 0,07 0,93 0,65 

10 9 1--10 99 9 0,09 0,91 0,59 

11 10 1-11 90 4 0,04 0,96 0,57 

12 111-12 96 9 0,09 0,91 0,51 

13 12 1--13 87 4 0,04 0,96 0,49 

14 13 t--14 83 6 0,07 0,93 0,46 

15 14 1--15 77 4 0,05 0,95 0,44 

16 15 t--16 73 ° 0,00 1,00 0,44 

17 161--17 73 3 0,04 0,96 0,42 

18 17 ;--18 70 7 0,10 0,90 0,38 

19 18 t--19 63 2 0,03 0,97 0,37 

20 19 ~20 61 2 0,03 0,97 0,35 

21 20 1--21 59 1 0,02 0,98 0,35 

22 21 t-22 58 3 0,05 0,95 0,33 

23 22 t--23 55 ° 0,00 1,00 0,33 

24 231-24 55 ° 0,00 1,00 0,33 

1 
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ANEXO 8C 

SISTEMA 1 

Tabela de proporçao da nao ocorrência de acidentes de trabalho, de 

154 trabalhadores, durante 24 meses de observação, até o primeiro 

episódio. 

i xi I-- xi +1 1x i dxi qxi px. 
1 

Pxi + 1 

1 ° r-- 1 154 2 0,01 0,99 0,99 

2 11-- 2 152 3 0,02 0,98 0,97 

3 21- 3 149 3 0,02 0,98 0,95 

4 31- 4 146 2 0,01 0,99 0,94 

5 41-- 5 144 2 0,01 0,99 0,93 

6 5t-- 6 142 3 0,02 0,98 0,91 

7 61- 7 139 ° 0,00 1,00 0,91 

8 71- 8 139 3 0,02 0,98 0,89 

9 81-- 9 136 2 0,01 0,99 0,89 

10 91-10 134 3 0,02 0,98 0,87 

11 101--11 131 1 0,01 0,99 0,86 

12 111-12 130 4 0,03 0,97 0,83 

13 12 t--13 126 4 0,03 0,97 0,81 

14 13 r--14 122 5 0,04 0,96 0,78 

15 141-15 117 ° 0,00 1,00 0,78 

16 151--16 117 5 0,04 0,96 0,74 

17 161-17 112 2 0,02 0,98 0,73 

18 171-- 18 110 3 0,03 0,97 0,71 

19 181-19 107 ° 0,00 1,00 0,71 

20 19 r-- 20 107 3 0,03 0,97 0,69 

21 20 I- 21 104 4 0,04 0,96 0,66 

22 21 t-- 22 100 2 0,02 0,98 0,65 

23 22 t-- 23 98 1 0,01 0,99 0,64 
24 23r--24 97 3 0,03 0,97 0,62 
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ANEXO 8D 

SISTEMA 2 

Tabela de proporçao de nao absentismo-doença, de 146 trabalhadores, 
durante 24 meses de observação, até o primeiro episódio. 

i . x. 
Xl.t--- l. +1 1xi dxi qxi P . Pxi + 1 x. 

l. 

1 ° r-- 1 146 13 0,09 0,91 0,91 

2 1 r-- 2 133 11 0,08 0.92 0,84 

3 2 I--- 3 122 7 0,06 0,94 0,79 

4 3 t-- 4 115 6 0,05 0,95 0,75 

5 41-- 5 109 6 0,06 0,94 0,70 

6 5 t-- 6 103 6 0,06 0,94 0,66 

7 6 i-- 7 97 4 0,04 0,96 0,63 

8 7 I--- 8 93 8 0,09 0,91 0,58 

9 81-- 9 85 10 0,12 0,88 0,51 

10 9 r---10 75 9 0,12 0,88 0,45 

11 10 1--11 66 5 0,07 0,93 0,41 

12 111---12 61 6 0,10 0,90 0,37 

13 121--13 55 2 0,04 0,96 0,36 

14 131--14 53 2 0,04 0,96 0,35 

15 14 1---15 51 3 0,06 0,94 0,32 

16 15 r----16 48 2 0,04 0,96 0,31 

17 16~17 46 2 0,04 0,96 0,30 

18 17 r---18 44 1 0,02 0,98 0,29 

19 18r---19 43 2 0,05 0,95 0,28 

20 19 r--20 41 1 0,02 0,98 0,27 

21 20 I- 21 40 2 0,05 0,95 0,26 

22 21r----22 38 ° 0,00 1,00 0,26 

23 22 I- 23 38 3 0,08 0,92 0,24 

24 23 I-- 24 35 1 0,03 0,97 0,23 



ANEXO 8E 

SISTEMA 2 

Tabela de proporçao de nao absentismo injustificado, de 146 
trabalhadores, durante 24 meses de observaçio, at€ o primeiro 

episódio. 

A 2] 

i . x. 
Xl. 1_ l. +1 1xi dxi qxi px. Pxi + 1 

l. 

1 ° I--
1 146 15 0,10 0,90 0,90 

2 1 t-- 2 131 12 0,09 0,91 0,82 . 

3 2 I-- 3 11.9 9 0,07 0,93 0,76 
4 3 r-- 4 110 4 0,04 0,96 0,73 
5 4 I-- 5 106 5 0,05 0,95 0,69 
6 5 I-- 6 101 5 0,05 0,95 0,66 
7 6 t-- 7 96 7 0,07 0,93 0,61 
8 7 I--- 8 89 5 0,06 0,94 0,58 
9 8 I-- 9 84 5 0,06 0,94 0,54 

10 9 t--1O 79 4 0,05 0,95 0,51 
11 10 1--11 75 4 0,05 0,95 0,49 
12 11 t--12 71 5 0,07 0,93 0,45 
13 12 1--13 66 1 0,01 0,99 0,45 
14 13 f--14 65 1 0,01 0,99 0,45 
15 141--15 64 ° 0,00 1,00 0,45 
16 15 1--16 64 4 0,06 0,94 0,42 
17 161--17 60 2 0,03 0,97 0,41 
18 17i--18 58 2 0,03 0,97 0,39 
19 18 r--19 56 ° 0,00 1,00 0,39 
20 19 1--20 56 ° 0,00 1,00 0,39 
21 20.--21 56 1 0,02 0,98 0,39 
22 211--22 55 2 0,04 0,96 0,37 
23 221--23 53 O 0,00 1,00 0,37 
24 23 I-- 24 53. O 0,00 1,00 0,37 
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ANEXO 8F 

SISTEMA 2 

Tabela de proporçao da nao ocorrência de acidentes de trabalho, 

de 146 trabalhadores, durante 24 meses de observação, até o 

primeiro episódio. 

i xi P--
x. +1 1xi dxi qxr px. Pxi + 1 1 

1 

1 ° I---
1 146 5 0,03 0,97 0,97 

2 1 r-- 2 141 10 0,07 0,93 0,90 
3 2 r-- 3 131 9 0,07 0,93 0,84 
4 3 I--- 4 122 8 0,06 0,94 0,79 
5 4 I-- 5 114 5 0,04 0,96 0,76 
6 5~ 6 109 3 0,03 0,97 0,73 
7 6 I-- 7 106 4 0,04 0,96 0,70 
8 7 I-- 8 102 10 0,10 0,90 , 0,63 

9 8 I-- 9 92 7 0,08 0,92 0,58 
10 9 ~10 85 2 0,02 0,98 0,57 
11 10 1--11 83 5 0,06 0,94 0,54 
12 11 r--12 78 1 0,01 0,99 0,53 

13 12 1--13 77 1 0,01 0,99 0,53 

14 13 1--14 76 2 0,03 0,97 0,51 

15 14 1--15 74 2 0,03 0,97 0,49 
16 15 ,..---16 72 3 0,04 0,96 0,48 

17 16 ~17 69 2 0,03 0,97 0,46 

18 171--18 67 4 0,06 0,94 0,43 

19 18 r--19 63 4 0,06 0,94 0,41 

20 19 r--2O 59 2 0,03 0,97 9,39 

21 201--21 57 2 0,03 0,97 0,38 

22 21 1--22 55 1 0,02 0,98 0,38 

23 22 1--23 54 3 0,05 0,95 0,36 

24 23 r--24 51 2 0,04 0·,96 0,34 



i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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ANEXO 8G 

SISTEMA 3 

Tabela de proporçao de nao absentismo-doença, de 35 trabalhado 

res, durante 24 meses de observação, até o primeiro episódio. 

xiI-- xi +1 1x i dxi qxi px. 
1 

Pxi + 1 

al- I 35 ° 0,00 1,00 1,00 

11-- 2 35 ° 0,00 1,00 1,00 

21- 3 35 2 0,06 0,94 0,94 

3 r-- 4 33 ° 0,00 1,00 0,94 

41- 5 33 1 0,03 0,97 0,91 

51-- 6 32 . 2 0,06 0,94 0,86 

61- 7 30 ° 0,00 1,00 0,86 

71-- 8 30 1 0,03 0,97 0,83 

81- 9 29 ° 0,00 1,00 0,83 

9 i--10 29 ° 0,00 1,00 0,83 

101--11 29 ° 0,00 1,00 0,83 

111--12 29 1 0,03 0,97 0,81 

12 t--13 28 1 0,03 0,97 0,78 

131--14 27 ° 0,00 1,00 0,78 

141-15 27 ° 0,00 1,00 0,78 

151-16 27 ° 0,00 1,00 0,78 

161-17 27 ° 0,00 1,00 0,78 

17 t--18 27 ° 0,00 1,00 0,78 

18 t--19 27 ° 0,00 1,00 0,78 

19 I-- 20 27 ° 0,00 1,00 0,78 

20 I- 21 27 ° 0,00 1,00 0,78 

21 t-- 22 27 ° 0,00 1,00 0,78 

22 I-- 23 27 ° 0,00 1,00 0,78 
23 t-- 24 27 1 0,04 0,96 0,75 
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ANEXO 8H 

SISTEMA 3 

Tabela de proporçao de nao absentismo injustificado, de 35 tra 
balhadores, durante 24 meses de-o observação, até o primeiro ep! 
sódio. 

i xiI-- xi +1 lXi dxi qxi px. Pxi + 
1 

1 ° t- I 35 4 0,11 0,89 0,89 

2 11--- 2 31 4 0,13 0,87 0,77 

3 2 I--- 3 27 4 0,15 0,85 0,66 

4 31-- 4 23 2 0,09 0,91 0,60 

5 4 I--- 5 21 2 0,09 0,91 0,54 

6 5 I-- 6 19 ° 0,00 1,00 0,54 

7 61-- 7 19 2 0,10 0,90 0,49 

8 7 t-- 8 17 3 0,18 0,82 0,40 

9 8r- 9 14 1 0,07 0,93 0,37 

10 91--10 13 ° 0,00 1,00 0,37 

11 101--11 13 O 0,00 1,00 0,37 

12 111--12 13 ° 0,00 1,00 0,37 

13. 121--13 13 2 0,15 0,85 0,32 

14 13 t--14 11 1 0,09 0,91 0,29 

15 14 i--15 10 2 0,20 0,80 0,23 

lQ 151--16 8 1 0,12 0,88 0,20 

17 161---17 7 O 0,00 1,00 0,20 

18 17 F---18 7 O 0,00 1,00 0,20 

19 181--19 7 O 0,00 1,00 0,20 

20 19 I-- 20 7 O 0,00 1,00 0,20 

21 20 i-- 21 7 1 0,14 0,86 0,17 

22 211--22 6 O 0,00 1,00 0,17 

23 22 I-- 23 6 O 0,00 1,00 0,17 

24 231--24 6 O 0,00 1,00 0,17 

1 



ANEXO 81 

SISTEMA 3 

Tabela de proporçao de nao ocorrência de acidentes de trabalho, de 
35 trabalhadores, durante 24 meses de observação, até o primeiro 
episódio. 

i xiI-
x. +1 1xi dxi qxi px. Pxi + 1 l. 

l. 

1 ° 1- 1 35 ° 0,00 1,00 1,00 

2 1 i-- 2 35 4 0,11 0,89 0,89 

3 2 I- 3 31 ° 0,00 1,00 0,89 

4 3 I-- 4 31 3 0,10 0,90 0,80 

5 4 I--- 5 28 2 0,07 0,93 0,74 

6 5 I-- 6 26 2 0,08 0,92 0,68 

7 6 I-- 7 24 1 0,04 0,96 0,66 

8 7 I-- 8 23 2 0,09 0,91 0,60 

9 8 I-- 9 21 ° 0,00 1,00 0,60 

10 9 1-10 21 ° 0,00 1,00 0,60 

11 10 1--11 21 1 0,05 0,95 0,57 

12 111--12 20 1 0,05 0,95 0,54 

13 121--13 19 1 0,05 0,95 0,51 

14 131--14 18 1 0,05 0,95 0,49 

15 141-- 15 17 3 0,18 0,82 0,40 

16 151-16 14 ° 0,00 1,00 0,40 

17 161-- 17 14 ° 0,00 1,00 0,40 

18 171--18 14 ° 0,00 1,00 0,40 

19 18 f--19 14 ° 0,00 1,00 0,40 

20 19 f-- 20 14 ° 0,00 1,00 0,40 

21 20 I-- 21 14 ° 0,00 1,00 0,40 

22 21 t- 22 14 ° 0,00 1,00 0,40 

23 22 I-- 23 14 ° 0,00 1,00 0,40 

24 231--24 14 ° 0,00 1,00 0,40 
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ANEXO 8J 

SISTEMA 4 

Tabela de proporçao de nao absentismo injustificado, de 45 tra
balhadores, durante 24 meses de observação, até o primeiro epi
sódio. 

i . x· +1 1xi dxi qxi px. Xl. 1- l. 
l. Pxi + 

1 ° I- 1 45 6 0,13 0,87 0,87 

2 1 I-- 2 39 3 0,08 0,92 0,80 

3 2 I-- 3 36 1 0,0"3 0,97 0,78 

4 3 I-- 4 35 2 0,06 0,94 0,73 

5 4 I-- 5 33 4 0,12 0,88 0,64 

6 5 I-- 6 29 2 0,07 0,93 0,60 

7 - 6 r--' 7 27 ° 0,00 1,00 0,60 

8 7 I-- 8 27 2 0,07 0,93 0,55 

9 8 I--- 9 25 2 0,08 0,92 0,51 

10 9 r-1O 23 2 0,09 0,91 0,46 

11 10 t--11 21 O 0,00 1,00 0,46 

12 11 t--12 21 1 0,05 0,95 0,44 

13 12 1--13 20 2 0,10 0,90 0,40 

14 13 f--14 18 1 0,05 0,95 0,38 

15 14 1--15 17 O 0,00 1,00 0,38 

16 15 1--16 17 O 0,00 1,00 0,38 

17 16 1--17 17 2 0,12 0,88 0,33 

18 17 r--18 15 1 0,07 0,93 0,31 

19 18 1--19 14 O 0,00 1,00 0,31 

20 19 1--20 14 1 0,07 0,93 0,29 

21 20 1--21 13 2 0,15 0,85 0,24 

22 21 r--22 11 O 0,00 1,00 0,24 

23 22 1--23 11 1 0,09 0,91 0,22 

24 23 r-24 la 1 0,10 0,90 0,20 

1 



ANEXO 8L 

SISTEMA 4 

Tabela de proporçao de não absentismo-doença, de 45-traba1hado 

res, durante 24 meses de observação, até o primeiro episódio. 

i x., x. 
1- 1 +1 1x i dxi qxi px. 

1 
Pxi + 1 

1 Ot-- 1 45 O 0,00 1,00 1,00 

2 1t-- 2 45 1 0,02 0,98 0,98 
3 21-- 3 44 2 0,09 0,91 0,89 
4 3t- 4 42 O 0,00 1,00 0,89 

5 41-- 5 42 O 0,00 1,00 0,89 
6 51-- 6 42 O 0,00 1,00 0,89 
7 6 t-- 7 42 1 0,02 0,98 0,87 

8 71-- 8 41 O 0,00 1,00 0,87 

9 8 t-- 9 41 O 0,00 1,00 0,87 
10 9t-10 41 1 0,02 0,98 0,86 
11 10 1--11 40 O 0,00 1,00 0,86 
12 11~12 40 O 0,00 1,00 0,86 
13 121--13 40 1 0,03 0,97 0,83 
14 13 t--14 39 O 0,00 1,00 0,83 
15 141--15 39 2 0,05 0,95 0,79 
16 15 t--16 37 O 0,00 1,00 0,79 
17 16 t--17 37 O 0,00 1,00 0,79 
18 171--18 37 O 0,00 1,00 0,79 
19 181--19 37 1 0,03 0,97 0,76 
20 19 I-- 20 36 1 0,03 0,97 0,74 
21 20 I-- 21 35 O 0,00 1,00 0,74 
22 21 t- 22 35 1 0,03 0,97 0,72 
23 22 t- 23 34 O 0,00 1,00 0,72 
24 23 t- 24 34 1 0,03 0,97 0,70 

A 2~ 
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ANEXO 8M 

SISTEMA 4 

Tabela de proporçao da nao ocorrência de acidentes de trabalho, 

de 45 trabalhadores, durante 24 meses de observação, até o 

primeiro episódio. 

i x· x. 
11-- 1 + 1 1xi dxi qxi px. 

1 
Pxi + 1 

1 OI-- 1 45 1 0,02 0,98 0,98 

2 1 t-- 2 44 4 0,09 0,91 Q ·~89 
3 2~ 3 40 2 0,05 Om95 0,85 

4 3 t-- 4 38 ° 0,00 1,00 0,85 

5 4 I--- 5 38 2 0,05 0,95 0~80 

6 5 I--- 6 36 1 0,03 0,97 0,78 

7 6 t-- 7 35 2 0,06 0,94 0,73 

8 7 I-- 8 33 2 0,06 0,94 0,69 

9 8~+-- 9 31 1 0,03 0,97 0,67 

10 9 t--10 30 1 0,03 cf, 9 7 0,65 

11 10 1---11 29 4 0,14 0,86 0,56 

12 11 t--12 25 2 0,08 0,92 0,51 

13 12 1--13 23 1 0,04 0,96 0,49 

14 13 1--14 22 O 0,00 1,00 0,49 

15 14 1--15 22 1 0,04 0,96 0,47 

16 15 1--16 21 O 0,00 1,00 0,47 

17 161--17 21 1 0,05 0,95 0,45 

18 171--18 20 O 0,00 1,00 0,45 

19 18 1--19 20 O 0,00 1,00 0,45 

20 19 r--2O 20 1 0,05 0,95 0,43 

21 201-- 21 19 O 0,00 1,00 0,43 

22 21 r-- 22 19 1 0,05 0,95 0,40 

23 22 j-- 23 18 2 0,11 0,89 0,36 

24 23r--24 16 O 0,00 1,00 0,36 
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