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RESUMO 

E quase impossível de se visualizar a so-

ciedade industrial dos dias atuais sem a existência do tra-

balho em turnos. 

Seus arranjos, apresentando uma grande va 

riedade de tipos,podem afetar a saúde e o comportamento dos 

trabalhadores e conseqUentemente devem ser estudados como um 

problema de saúde ocupacional. 

Foram examinadas as tendências atuais do 

trabalho em turnos em vários países e os esquemas de traba -

lho mais freqUentemente adotados, em função dos ramos-indus

triais específicos. 

As razoes, bem como as vantagens e desvan-

tagens de sua implantação, foram debatidas sob o ponto de 

vista técnico, social e econômico. 

Mencionou-se de maneira resumida a legisl~ 

çao brasileira referente à duração da jornada de trabalho 

ao trabalho noturno e ao descanso semanal obrigatório. 

Através de uma revisão da literatura, fo-

ram analisados os principais efeitos biológicos, aspectos médicos 

e sociais sobre a adaptação do trabalhador a diversos esque -

mas de trabalho em turnos. 

Foram apresentados critSrios e recomenda

çoes para organizaç5o do trabilho em turnos a fim de conci-

liar as necessidades do trabalhador c da indGstria. 



SlJMMARY 

Nowadays an industrial society is 

conceivable without shift work. 

vi i 

hardly 

Its arrangements, displaying a wide range 

of variations, affects worker's health and behavior, and ha

ve to be studied as an occupational health problem. 

The current trend of the shift work in the 

severa! countries, the most frequently adapted work schedules 

by the peculiar industrial branches, as well as the reasons, 

advantages and disadvantages of their implementation were 

discussed from technical, social and economical points of 

view. 

A brief presentation of the Brazilian law, 

regulating the number of working hours per day, the night 

work and the mandatory weekly rest, was included. 

Through a review of the existing studies , 

effects of the main biological, medicai, and social factors 

upon worker's adaptation to different shift work schedules , 

were analysed. 

Criteria and recommandation for suitable 

work shift schedules to conciliate the needs of both worker 

and industry.were prcsented. 
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1. INTRODUC'ÃO 

A duração e a regularidade das horas de tra 

balho tornam-se fatores cada vez mais importantes, quando 

encarados no contexto global das sociedades predominante

mente industriais. Tais fatores crescem em interesse, ao 

serem aliados ã tendência da crescente valorização dos 

trabalhadores. 

BROWN 21 e LAVILLE 69 chamam a atenção do fa 

ter tempo, como importante componente da vida diária de 

um numero crescente de pessoas, dada principalmente a ex

tensão da industrialização em vários países. 

LAVILLE 69 comenta as divergências entre os 

elementos temporais (trabalho, transporte e lazer, entre 

outros) e os ritmos fisiológicos e psicológicos. Cita o 

trabalho noturno ou em equipes alternadas como uma limit~ 

ção temporal a que o homem deve se sujeitar modernamente, 

pois existe uma crescente exigência ã quantidade e quali

dade de trabalho, por unidade de tempo. 

O trabalho em turnos encaixa-se no ritmo de 

produção como parte intrínseca deste, pois a sociedade o 

impõe senão pelo seu próprio estágio de desenvolvimento 

como também pela existência dos mais variados processos 

tecnolÓgicos que exigem a presença do homem a controlar o 

perações e/ou, prestar serviços não raro durante as vinte 

quatro horas do dia. O trabalho em turnos seria uma for-

ma de organizar os tempos de trabalho, o que permitiria 

aumentar a duração de uma produção ou de assegurar sua 

continuidade (CARPENTIER 2 5 
) • 
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2. JUST I F I CJ\T IV J\S E OBJETIVOS DESTE TRJ\BJ\1110. 

Em 1969, o então Departamento de Higiene do 

Trabalho, da Faculdade de Higiene e Saúde PÚblica da Uni

versidade de São Paulo, recebeu, da Federação dos Traba -

lhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Esta

do de São Paulo, pedido de consulta sobre os " problemas 

que os trabalhadores em turnos contínuos e ininterruptos 

estariam passando " 

Jâ naquela época, havia interesse em inves

tigar-se o assunto que diz respeito a grande parcela de 

trabalhadores neste país. 

Hâ, no Brasil, um grande desconhecimento~ 

te assunto, pois, os Únicos trabalhos publicados por aut~ 

res nacionais 38,82, não tratam extensivamente deste tema, 

mas, como adendo a outras patogenias e inconvenientes do 

trabalho. 

Apenas 2 trabalhos estrangeiros116
•

117 de um 

mesmo autor e especialista deste tema P.J. TAYLOR, foram 

publicados em revistas especializadas nacionais. 

Em 1977, houve o 19 Congresso da Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho. Como debatedor do te

ma, "Controle de ausentismo por doença", o assunto do tra 

balho em turnos foi comentado por FISCHER ~ 2 , que rece

beu dezenas de pedidos de orientação sobre os mais diver

sos tópicos que envolvem a problemática do trabalho em 

t.urnos. 
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Esse trabalho despertou grande interesse de 

dezenas de administradores de empresas dos mais variados 

ramos de produção, sendo verificado na ocasião, que as a-

titudes tomadas no Brasil para minorar este problema sao 

em caráter aleatório e sem fundamentação científica. 

Dada essa situação, resolveu-se iniciar um 

estudo mais detalhado e procurar reunir no presente trab~ 

lho as opiniões da maioria dos especialistas sobre tal as 

sunto, com os seguintes objetivos: 

1) Levantar os problemas decorrentes do trabalho em 
turnos, a fim de que seja estudado pelas entida -

des responsáveis (Minist6rio do Trabalho e suas 
Regionais, entidades de classe, etc.). 

2) Chegar a um concenso sobre as melhores formas de 

serem organizados õs turnos de trabalho e serem 
satisfeitas as necessidades dos trabalhadores e 

empresas. 

3) Servir como "guia" introdutório ao problema do 
trabalho em turnos, que possa ser de utilidade pa
ra profissionais das áreas de Medicina do Traba-
lho, Engenharia de Segurança e a quantos outros 

sejam responsáveis pela saúde e bem-estar dos tra 

balhadores, fornecendo-lhes subsÍdios para a com
preensão desse problema. 
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3. CONCEITUAÇÃO DE TRJ\Bi\LIIO E~l TURNOS 

3.1. Definições 

A expressao "trabalho em turnos" simboliza uma termi 

nologia que possui variadas abrangências e sentidos, 

e cobre muitos arranjos na organização do trabalho • 

Citaremos a seguir as definições mais correntes da 

literatura: 

Segundo o conhecido dicionirio WEBSTER'S 13 ~ 

trabalho em turnos significa "grupo de pessoas que 

trabalham em rodÍzio com outros grupos" • Ji 

BRUSGAARD 2 2 e SERGEAN 1 o 3 o entendem como "reve-

zamento regular- cada semana, 15 ou 30 dias, no 

mesmo local de trabalho". 

ANDLAUER e METZ 8 e ANDLAUER 9 ao de 

finirem trabalho em turnos, referem-se apenas àquele 

realizado em equipes que se alternam as 24 horas do 

dia, geralmente às 6:00, 14:00 e 22:00 h. 

A crítica que se faz ã colocação de ANDLA -

UER e METZ 8 
t é que eles se referem apenas a equi 

pes que cobrem 24 horas, quando existem muitas empre_ 

sas que trabalham em turnos de menos de· 24 horas. 

Segundo FROBERG ~ 6 , deve-se levar em con-

ta todos os tempos de trabalho, distribuÍdos no ci-

elo de 24 horas. TASTO e colab. 111 acrescentam que 

estes tempos podem ser sequenciais ou se sobreporem. 

Entende-se como tempos, o que popularmente é design!!;_ 



5. 

do como "turmas" ou "turnos". 

O Ministério do Tr;:llxllho inglês (l\tinistry of Labour) 7 6 ao refe-

rir-se a trabalho em turnos, especifica que este pertence 

a sistemas de produção contínua com longo dia de traba -

lho, mas, cada trabalhador opera apenas num pequeno núme-

ro de horas cada dia. 

O comentário que se faz a esta Última defi-

nição é que, em muitas fábricas ou empresas prestadoras 

de serviços, onde há apenas dois turnos, cada trabalhador 

pode ser responsável por até metade do perÍodo total de 

trabalho, isto - 12 horas. E muito freqtiente e ' em nosso 

meio, principalmente em hospitais, o esquema de 12 horas 

de trabalho seguidos de 36 horas de descanso. 

TAYLOR l.l 
5 reconhece como trabalho em tur-

nos todos os arranjos das horas de trabalho colocados no 

lugar ou além do trabalho diurno. 

O trabalho exclusivamente noturno seria tam 

bém um tipo de trabalho em turnos se se éldotar esta Última 

definição de TAYLOR 115 , bastante genérica. 

SERGEAN 1 0 3 distingue o trabalho em turno.s 

(" shift work", em inglês) do trabalho noturno (" ni gh t 

work, em inglês) da seguinte forma: o primeiro significa 

um arranjo com uma escala de serviços, na qual cada homem 

escolhe um turno com diferentes períodos de atividade; e 

o segundo exprime um arranjo permanente e fixo, no qual 

os mesmos homens trabalham sempre as noites. 
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Mas, o próprio SERCEAN 103 considera ambos 

tipos, como trabalho em turnos, inclusive o trabalho di 

urno, quando trata dos mais variados problemas destes 

arranjos de trabalho, sejam eles de organização para as 

empresas, sejam de ordem pessoal para os trabalhadores. 

Na legislação brasileira, trabalho noturno 

é aquele realizado entre 22 horas e 5 horas do dia se

guinte (art. 73 § 29 da lei n9 5.452, de 19 de maio de 

1943 - Consolidação das Leis de Trabalho) 24 

l'-1AURICE 71 faz uma distinção entre traba-

lho em turnos e o trabalho diurno normal. Este Último , 

segundo o autor, é levado a cabo durante o dia, mais co

mumente em dois períodos - de manhã e à tarde, com inter 

rupção para o almoço, de trinta a quarenta e cinco minu

tos até duas horas; cada trabalhador reinicia no dia se

guinte as tarefas interrompidas no dia anterior. No tra 

balho em turnos, a situação se modifica, pois um turno ê 

seguido por outro e há continuação do trabalho interrom

pido pelo turno precedente, por um segundo ou terceiro 

turno de operações. A característica do trabalho em tur 

nos seria, então, uma continuidade da produção e uma g_u~ 

bra da continuidade no trabalho realizado por cada traba. 

lhador, pelo que a definição de l'-1AURICE 71 é a que mais 

se enquadra na maioria dos sistemas utilizados pelas em-

presas. Para evitar confusões, já que hâ várias corren-

tes que definem trabalho em turnos, basear-se-á na con

ceituação de HAURICE 71 no decorrer desta dissertação • 

A "1 ntc rn:; t ionn J L7l hour Org:mi sa t:ion" C I • L. O. Y' Or·c:1-
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lizou em 1977, um simpósio relativo ao trabalho em turno~ 

deste trabalho pode-se tirar algumas definições sobre vi-

rios termos que aparecem na literatura e que são frequen

temente usados como sinônimos, muitas vezes de forma ina-

dequada. 

Turmas: 

Turno: 

grupos de trabalhadores que operam em reveza
mento no mesmo horirio e local de trabalho. 

-um dado numero de horas trabalhadas pelas tur 

mas. 

Turno fixo: os trabalhadores permanecem sempre no me~ 
mo turno, isto ê, trabalham sempre à mesma ho 
ra ou período. 

Turno alternante: os trabalhadores passam de um turno 

a outro, isto é, seu horirio se altera perio
dicamente de acordo com o ciclo de rotação es 

tabelecido. 

Ciclo de rotação: ê o intervalo de tempo compreendido 

entre duas designações do trabalhador para o 
mesmo turno. 

pouca duração 
duração (mais 

O ciclo de rotação pode ser de 

(três a sete dias) ou de longa 
de uma semana de trabalho em ou 

tros turnos, distintos daquele tomado como re 

ferência). 

RUTENFRANZ, J. e colab. 101 propoem aind~ 

as seguintes definições: 

Turno: unidade de tempo de trabalho (tipicamente 8 ho 

ras). 

Dia normal: trabalho matutino e vespertino, com urna 

pausa para refeições, não maior que duas horas. 

Per]odo de rotação: número de dias consecutivos no 

mesmo turno, pode ~ser: a) curto (menos que 7 

dias); b) longo (mais de 7 dias). 
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Direção da rotação: a) regular (do turno matutino pa
ra o vespertino; do vespertino para o noturno; 

do noturno para o matutino); b) inversa (do 
turno matutino para o turno noturno; do turno 
noturno para o vespertino; do vespertino para 

o matutino). 

Turno dividido: ("split shift", em inglês): é o turno 
com dois períodos distintos de trabalho separ~ 
dos por um intervalo não maior de 2 horas. 

Turno do crepúsculo - fim da tarde - ("twilight shift',' 

em inglês): período de trabalho à tarde, curto 
(tipicamente das 17:00 às 21:00 horas ou das 

18:00 às 22:00 horas). 

Ciclo: tempo decorrido entre pontos idênticos numa se 

quência de turnos rotativos. 
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4. TIPOS MAIS FREQUENTES DE ORGJ\N I Zi\ÇÃO DO TRJ\B/\1110 El\1 TUR

NOS. 

A organização do trabalho em turnos nas em 

presas comerciais ou industriais é muito variada e o ar-

ranjo das horas de trabalho depende de fatores de ordem 

técnica e/ou comercial, nos quais se apoia a própria ne

cessidade da existência do trabalho em turnos. 

Alguns tipos básicos de organizar o traba-

lho sao: (CARPENTIER25 
'
27

, HADENGUE e colab. 52 INTER-

NATIONAL LABOUR ORGANISATION (I.L.0.)~0 LÓPEZ-AREAL e co-

1 ab. 
7 0 rt.AURICE 7 

I ; TAYLOR I I lf ; SERGEAN I
03

): 

4.1. O sistema descontínuo: a duração total da atividade 

diária não chega a 24 horas. 

Hâ interrupção para descanso, nos fins de 

semana, que pode ir de 24 a 48 horas. 

Neste sistema, geralmente o dia de traba-

lho pode comportar: 

4.1.1. Apenas um turno diurno, com 8 a 10 horas de 
trabalho. Ex.: nos estabelecimentos comer

ciais que abrem às 8:00 horas e encerram as 
atividades às 18:30 horas; o trabalhador tem 
de 1 a 2 horas de descanso para refeições e, 

naturalmente, não trabalha aos sábados à taE 
de e domingos. L6PEZ-AREAL e colab. 70 e HAN
DENGUE e colab. 52 o chamam de jornada contí 

~· mas esta denominação parece imprópria , 
por confundir-se com o sistema contínuo, ci

tado mais adiante. 
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A formação de equipes no trabalho diurno é ra 
ra no arranjo das horas de trabalho, mas pode 

ocorrer em casos em que o trabalho seja muito 
fatigante e exija bastante atenção dos opera

dores, o que justificaria uma forma especial 

de turnos alternantes com 3 equipes, como se 
pode ver na tabela 1. 

4.1.2. Somente um turno noturno com 8 a 10 horas de 
trabalho diário. 

~ frequente em casas de espetáculos, restau

rantes, boates, etc. Pode haver trabalho ex
clusivamente noturno em empresas que se utili 

zam de outros arranjos na organização dos tuE 
nos, seja em sistemas contínuos ou descontí

nuos. Como exemplo temos: 

19 - O trabalho noturno dos operários que 

fazem manutenção de máquinas, numa 

empresa que trabalhe somente até às 
22 horas ou pouco mais, e que tenha 

2 ou 3 turnos de operações. 

29 - O serviço dos vigilantes noturnos; a 
interrupção para descanso destes tra 

balhadores, pode ocorrer em qualquer 
dia da semana e, em geral, não acon
tece aos sábados ou domingos, princi 
palmente nos estabelecimentos desti

nados às diversões públicas" Mas es 
ta não é uma regra geral, e depende 
de muitos fatores envolvidos (inclu

sive escalas de revezamento entre os 
próprios trabalhadores) e acordos de 
trabalho. 

4.1.3. Dias duplos alternados 

Hâ dois turnos de operações envolvendo de 16 

a 18 horas de atividades diárias. O horário 

de trabalho sofPe mudança semanal ou quinze-
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nal, a fim de dividir o trabalho vespertino 

e noturno que é "sempre pouco-grato" ( LÓPEZ
AREAL e colab. 7 0 e bastante impopular ( 
TAYL0Rlt6 ,117). 

O 19 turno inicia-se bem cedo, indo até as 14 

-15:00 h; o segundo turno começa ao terminar 
o primeiro e vai até 22-23:00 h. LÓPEZ-AREAL 

e colab. 70 
, HADENGUE e colab. 52 chamam a 

este sistema de semi-contínuo (tabela 2). 

O uso de dois turnos de 8 hora~ cada, evita o 
trabalho em horário exclusivamente noturno e 

permite que se alcance aproximadamente 80 ho
ras de produção total em 5 dias. 

A manutenção da maquinaria deve ser feita noa 
fins de semana e no pequeno intervalo de tem
po entre as refeições dos trabalhadores. 

Segundo o NATIONAL BOARD FOR PRICES AND INCOMES - Rela 

tório n9 161 - Suplemento , 60 uma vantagem 
deste sistema para a supervisão, pode ser o 
entrosamento entre os trabalhadores de ambos 

os turnos, permitindo maior coordenação e co~ 

tato regular entre eles; pode haver ou não ~~ 
breposição de horários. Exemplo: os turnos de 

trabalho podem ser das 6:00 às 14:00 h e das 
14:00 às 22:00 h ou 6:00 às 14:00 e 13:30 às 
21:30 h. 

MAURICE 71 comenta que, este tipo de organi 

zação é o mais utilizado, seja no comércio 

indústria ou no setor de serviços. 



TABELA 1 - ESQUEMA DE TRABALHO EM TURNOS EMPREGANDO APENAS OS HORÁRIOS DIURNOS. 

Equipes Horário de trabalho 

A 8:00 às 12:30 h 
19 dia B 8:30 às 13:00 e das 14:00 às 17:45 h 

c 13:00 às 18:00 h 

c 8:00 às 12:30 h 
29 dia A 8:30 às 13:00 e das 14:00 às 17:45 h 

B 13:00 âs 18:00 h 

B 8:00 às 12:30 h 

39 dia c t 8:30 às 13:00 e das 14:00 às 17:45 h 

A 13:00 às 18:00 h 

FONTE: HADENGUE e co1ab. 52 

TABELA 2 - ESQUEMA DE TRABALHO EM TURNOS DIAS ALTERNADOS. SISTEMA DESCONTINUO. 

Horário dos Turnos la. semana 
2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 

6:00 âs 16:00 h A A A A A 
15:30 às 23:30 h B B B B B 

la. semana ~ 3a. semana 4a. semana 
2a. 3a. 4a. 5a. 6a. S. D. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. S, D. 2a. 3a. 4a. Sa, 6a. S. D. 
B B B B B- A A A A A-- B B B B B 
A A A A A --B B B B B -- A A A A A. 

FOl\íE: SERGEAN l o 3 

.... 
N . 
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Parece ser, segundo o mesmo autor, o sistema 
mais aceitivel aos trabalhadores e o que cau
saria menos distúrbios a eles próprios, suas 
famílias e comunidade. 

4.1.4. Alternância entre dia e noite 

Em dois turnos de trabalho (16 horas aproxima 

damente) evita-se o trabalho noturno contínu~ 
pelo rodízio semanal ou quinzenal entre os tra 
balhadores. Há possibilidade para muitas ho

ras extras, pois os horários de trabalho nao 
sao seguidos um ao outro. O 19 turno traba -
lha normalmente das 6:00 ou 8:00h até às 14:00 
ou 16:00 h e o 29 turno das 18:00 ou 20:00 h 
até às 2:00 ou 4:00 h do dia seguinte (tabe
la 3). 

TABELA 3 - ESQUEMA DE TRABALHO EM TURNOS - DIAS E NOITES.SIS 

TEMA DESCONTINUO. 
Hora rio de Trabalho' la. semana 2a. semana 

I 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S.D. Za. 3a. 4a. Sa. 6a. S.D. 

8:00 - 16:00 h A A A A A - - B B B B B - -
22:00 - 6:00 h B B B B B - - A A A A A - -

Horário de Trabalho 3a. semana 4a. semama 
2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S.D. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S.D. 

8:00 - 16:00 h A A A A A - - B B B B B - -
22:00 - 6:00 h B B B B B - - A A A A A - -

FOl\l'fE: NATIONAL BOARD FOR PRICES AND INCOMES 
Relatório n9 161 - Suplemento 8 0 

4.1.5. Trabalho com duas equipes (2Xl2) 

Há empresas que adotam o seguinte sistema: o 
trabalho é realizado por duas equipes, cada 

uma sendo responsável por 12 horas de serviço, 

durante 4 dias consecutivos, seguindo-se 3 
dias de descanso. As pausas necessárias sao 
incluídas nestes-horários 52 

-
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4.2. O sistema semi-contínuo 

Neste sistema o trabalho desenvolve-se du-

rante 24 horas diárias, mas existe urna interrupção 

nos fins de semana ou em algum dia pré-fixado serna-

nalmente (CARPENTIER e CAZAMIAN 2 7 Geralmente, 

três equipes integram os turnos, em horários que 

vão das 6:00 is 14:00 h; 14:00 is 22:00 h; 22:00 is 

6:00 h, fixos ou rotativos, em frequência que varia 

de 2-3 dias, 7 dias, 15 dias, um mes. 

Quando ocorrem rodízios nos horários de tra 

balho, é importante o sentido de rotação das equi -

pes, pois este determina um maior ou menor 
... 

numero 

de horas de descanso durante a pausa semanal ( BAR-

HAD e PAFNOTE 1 '* 

Para melhor visualização, imaginemos três 

equipes (A,B,C) que cumprem o horário das 6:00 as 

14:00 h, 14:00 is 22:00 h e 22:00 is 6:00 h e que 

tem rodízio semanal. 

19) Se a mudança foi no sentido daqueles que traba

lham no turno matutino para o turno vespertino, 

dos do turno vespertino para o turno noturno e da 

queles do turno noturno uara o IT1..<ttutino , o traba

lhador do turno noturno terá apenas 24 horas de 

descanso. 

29) Se o rodízio for no sentido turno noturno para 

turno vespertino, do turno vespertino para o 

turno matutino e do matutino para o turno notur 

no, aqueles que cumprirem o horário noturno no 

sábado terão 32 horas de descanso, pois reter -

nam ao trabalho apenas às 14:00 h c.le segunda-feira. 

Ambas as si tuaçõcs se verificam pelas tabelas 4 c 5 . 



TABELA 4 - SISTEMA DE TRABALHO EM 3 TURNOS DESCONT!NUOS. SENTIDO DE ROTAÇÃO: ~1ANHA - TARDE - t\OITE -- MANHA 
TRABALHAM 3 EQUIPES: A, B, C. CICLO DE ROTAÇÃO: 3 SEMANAS. 

floras de I Dias da semana 
Trabalho la. semana 2a. semana 3a. semana 4a. semana 

2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 2a. 3a, 4a. Sa. 6a. S. D. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 
6:00 às 14:00 h A A A A A A - c c c c c c - B B B B B B - A A A A A A -

14:00 às 22:00 h B B B B B B - A A A A A A .. c c c c c c - B B B B B B -
22:00 às 6:00 h c c c c c c - B B B B B B - A A A A A A - c c c c c c -
FO~n;: NATIONAL BOARD FOR PRICES AM) INCCNES - Relatório n9 161- Suplemento 80 

TABELA 5 - SISTEMA DE TRABALHO EM TRES TURNOS DESCONTÍ~UOS. 
SENTIDO DE ROTAÇÃO: MANHÃ- NOITE -TARDE- MANIIÃ TRABALHAM TRES EQUIPES: A, B, C. 
CICLO DE ROTAÇÃO: 3 SEMANAS. 

Horas de I I Dias da semana 
Trabalho la. semana Za. semana 3a. semana I 4a. semana 

Za. 3a. 4a. Sa. 6a. s. D. Za. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. I 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 

6:00 às 14:00 h A A A A A A -

I 
B B B B B B -

I : 
c c c c c -

I 
A A A A A A -

14:00 às 22:00 h B B B B B B - c c c c c c - A A A A A - B B B B B B -

22:00 às 6:00 h l c c c c c c - I A A A A A A - I B B B B B B - I c c c c c c -
FONTE: :\t\TTONAL BOARD FOR PRICES AND INC<l<tES - Relatório n9 161 - Suplemento 8 0 

~ 
VI . 
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O sistema de rotação semanal no sentido tur 

no matutino ----~vespertino ----~ noturno ou no sentido in-

verso.dá origem aquilo que os trabalhadores chamam de "quin

zena morta" pois, durante 15 dias estarão trabalhando ou 

das 14:00 às 22:00 horas ou das 22:00 às 6:00 h. com varia -

ções de uma ou duas horas na entrada ou saída do trabalho 

Este aspecto desfavorável sobre a vida familiar será discuti 

do no item relativo aos problemas causados pelo trabalho em 

turnos. 

4.3. O Sistema Contínuo 

O estabelecimento deste sistema, 

24 horas de produção, todos os dias do ano. 

assegura 

O número 

de equipes que cobrem estas horas de trabalho pode ser 

de três, quatro, cinco ou mais. Pode haver fixação 

ou mudanças periódicas no horário de trabalho a cada 

2-3 dias, 7 , 15 ou 30 dias. 

O dia de descanso pode ser o domingo ouqual 

quer outro dia da semana. 

4.3.1. Esquema de horários utilizando 3 turnos contí

tínuos: "Tradicional", com 'rodízio semanal e 

sentido de rotação: Turno da Manhã Turno 
da Tarde ) Turno da No i te !) Turno da 

Manhã. 

Neste sistema, nota-se que o descanso semanal 
é de apenas 24 horas, sendo que há um grande 
inconveniente: uma vez por semana, uma equipe 

dobra o horário de trabalho para "cobrir" uma 

outra que descansa. O dia de "descanso" cai 

aos domingos uma vez cada sete semanas. O tra 
balhador muda seu~turno após 6 dias de traba-
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lho em um determinado horário. 

4.3.2. A tabela 7 representa esquemas de horários de 

trabalho, com três turnos contínuos e rodízio 

semanal; o sentido de rotação é: turno da noi

te turno da manhã y turno da tarde --
~turno da noite. Há 32 horas de folga sema
nal para apenas uma das equipes. 

Como se vê, pela tabela 6 e tabela 7, é insufi

ciente ter apenas três equipes para um traba
lho contínuo de três turnos, pois.não há um nú 

mero de horas de descanso satisfatório para to 

das as turmas. 



T:\BELA 6 - SISTEMA DE TRABALHO EM TRES TURNOS CONT!NUOS - TIPO "TRADICIONAL" (rodízio semanal) 

SENTIDO DE ROTAÇÃO DAS EQUIPES: TURNO DA MANHÃ ----=:,. TARDE ~ NOITE --~ MANIIÃ 

TRABALHA!vl 3 EQUIPES: A, B, C. - CICLO DE ROTAÇÃO: 3 SEMANAS. 

oras de 
Dias da semana 

la. semana 2a. semana 3a. semana 4a. semana H 
T rabalho 2a., 3a. 4a. Sa. 6a. Sab • D • 2a. 3a. 4a. Sa. 6a, &'lb, D. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. Sah. D •. 2a. 3a. 4a. 

6:00 - 14:00 h A A A A A A c c c c c c B B B B B B A A A A A A 

l4 :00 - 22:00 h B B B B B B A A A A A A c c c c c c B B B B B B 

~2:00 - 6:00 h c c c c c c B B B B B B A A A A A A c c c c c c 

Hor;1s de 
• Dias da semana 

sa. semana 6a, semana 7a. semana aa. semana I Trabalho 
a. 6a. Sab. Dom. 2a. ~a. 4a. Sa. 6a. Sab. Dom. 2a. 1 3a. 4a. Sa. 6a. Sab. Dom. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. Sab. D. 

6:00 - 14:00 h c c c c c c B B B B B B A A A A A A c c c c c c c 
U:OO - 22:00 h A A A A A A c c c c c c B B B B B B A A A A A A A 

22:00 - 6:00 h B B B B B B A A A A A A c é c c c c B B B B B B B 

FONTE: Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo (carta pessoal) 

Observação: ~úmero de horas de descanso semanal no dia do rodízio: 

Equipes 

Ao fim da la. e 4a. semanas Ao fim da 2a. e Sa. semanas 

A = 24 horas A = 24 horas 

B = 24 horas 

C "' sem folga 

Equipes B = sem folga 

C = 24 horas 

Ao fim da 3a. e 6a, semanas 

Equipes 

A= sem folga 

B =24 horas 

C =24 horas 

.... 
00 . 



TABELA 7 - ESQUE~~ DE HORÃRIOS DE TRABALHO, COM 3 TURNOS CONTfNUOS. RODfZIO SEMANAL. SENTIDO DE ROTAÇÃO DAS 
EQUIPES: TURNO DA NOITE -TARDE -MANHÃ- NOITE. TRABALHAM 3 EQUIPES: A, B, C. 

CICLO DE ROTAÇÃO: 3 SE~~NAS. 

Dias da semana 
Horas de la. semana 2a. semama 3a. semana 4a. semana 
Trabalho 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. Sab. D. 2a. 3a. 4a. Sa. tía. Sab. D. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. Sab. D. 2a. 3a. 4a. 

CXl:OO - 14:00 h A A A A A A B B B B B B c c c c c c A A A A A A 

14:00 - 22:00 h B B B B B B c c c c c c A A A A A A B B B B B B 

22:00 - 06:00 h c c c c c c A A A A A A B B B B B B c c c c c c 

- Dias da semana 
Horas de Sa. semana 6a. semana 7a. semana 8a. semana 
Trabalho Sa. 6a. Sab. D. Za. 3a. 4a. Sa. 6a. Sab. D. Za. 3a. 4a. Sa. 6a. Sab. D. Za. 3a. 4a. Sa. 6a. Sab. 

06:00 - 14:00 h B B B B B B c c c c c c A A A A A A B B B B B B 

14:00 - 22:00 h c c c c c c A A A A A A B B B B B B c c c c c c 
22:00 - 06:00 h A A A A A A B B B B B B c c c c c c A A A A A A 

--------~---~ 

FONTE: Levantado pelo autor junto a uma indústria da Capital, S.P. 
descanso semanal no dia do rodízio. Observação: Número de hora.:; de 

Ao fim da la. e 4a. semanas 
A = 32 horas 

Equipes B = 8 horas 

Ao fim da Za. e Sa. semanas 
A = 8 horas 

Ao fim da 3a. e 6a.semanas 
A = 8 horas 

C = 8 horas 
Equipes B = 32 horas 

C = 8 horas 
Equipes B = 8 horas 

C = 32 horas 

t-' 
\0 
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4.3.3. Turnos com 4 equipes 

Adotando quatro equipes para três tun1os de tra 
balho, elimina-se o problema da sobrecarga de 
horário de 8 horas, quando ocorre a rotação d~ 

turmas. Permite uma operação contínua de 168 

horas por semana, ou seja, 42 h por turno. Uma 
equipe pode descansar enquanto as outras três 
trabalham. Há dois dias de descanso, para ca
da 7 dias de trabalho. Após haver trabalhado 
7 noites, o trabalhador terá 3 dias de folga 

(tabela 8). 

Notar neste tipo de organização, a chamada 
"quinzena morta". Ex: Equipe B. Trabalha das 
14:00 as 22:00 h numa semana e das 22:00 às 
06:00 h na semana seguinte. 

O nfimero de horas de descanso e bem maior que 
com três turnos e três equipes. O dia de des

canso cai no sábado e domingo a cada 4 semanas. 

4.3.4. Recentemente foi instituído em muitos países 
europeus e na América do Norte, os sistemas de 
rotação rápida "Continental" e "Metropolitano". 

Cada trabalhador permanece de 2 a 3 dias num 

horário e em seguida muda para outro turno. 

Essa rápida mudança parece a alguns, desvanta
josa do ponto de vista fisiológico (MC GIRR 72 

), 

apesar de ser bastante popular entre os traba-
lhadores, pois lhes permite participar de 
rias atividades além da maior convivência 
a família e amigos (TAYLOR 1 16 ) • 

-v a-
com 

Nesta organização há 2 dias de folga para cada 
6 dias de trabalho (" 6-sim e 2-não') . O pro
blema é que os dias de descanso não coincidem 
sempre com o fim de semana; na realidade há a
penas um sábado e domingo juntos. em 8 sema-

nas, as quais constituem um ciclo de 
completo deste sistema de trabalho. 

rotação 



TMELA 8- SISTEMA DE TRABALHO COM 3 TURNOS CONTfNUOS EMPREGANDO 4 EQUIPES DE TRABALHO (A, B, C, D). 

CICLO DE ROTAÇÃO: 4 SEMANAS. SENTIDO DA ROTAÇÃO: TURNO DA MANHÃ-- TARDE --NOITE. 

Horário de Trabalho I la. semana 2a. semana 3a. semana 

2a. 3a. 4a. Sa. 6a. Sâb. Dom. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. Sâb. Dom. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. Sâb. Dom. 

06:00 - 14:00 h A A A A A A A D D D D D D D 

14:00 - 22:00 h c c B B B B B B B A A A A A 

22:00 - 06:00 h D D D D c c c c c c c B B B 

Folga B B c c D D D A A B B c c c 

4a. semama Sa. semana 

Horário de Trabalho 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. Sâb. Dom. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. 
06:00 - 14:00 h B B B B B B B A A A A A 

14:00 - 22:00 h D D c c c c c c c B B B 

22:00 - 06:00 h A A A A D D D D D D D c 
Folga c c n D A A A B B c c D 

-------"--
FONTE: NATION\1 BOARD FOR PRICES AND Il\'CCMES - Relatório n9 161 - Suplemento 8 0 

Observação: Número de horas de descanso semanal no dia do rodízio. 

Ao fim &1 la. semana de Ao fim da 2a. semana de Ao fim da 3a. semana de 
trabalho trabalho trabalho 

A = 72 horas A = 72 horas A = 72 horas 
Equipes B = 72 horas , Equipes B = 72 horas Equipes B = não folga 

C = 72 horas C = não folga C "' 72 horas 
D = sem folga D = 72 horas D = 72 horas 

c c c c c c 
A A D D D D 

B B B B A A 

D D A A B B 

Sáb. Dom. 

A 

B 

c 
D 

A 

B 

c 
D 

Ao fim da 4a. semana de 
trabalho 

A = não folga 
Equipes B = 72 horas 

C "' 72 horas 
D = 72 horas 

c 

D 

A 

B 

N 
....... 



TABELA !) - ESQUEMA DE RODfZIO - "METROPOLITANO" (2X2X2) COM 4 EQUIPES 

Turnos de Traba- la. semana 
lho 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 
06:00 - 14:00 h D A A B B C C 

14:00 - 22:00 h c D D A A B B 

22:00 - 06:00 h B c c D D A A 

Folga A B B c C D D 
------------ -------- ----- ------

Turnos de Traba- Sa. semana 
lho Za. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 

06:00 - 14:00 h B c c o D A A 

14:00 - 22:00 h A B B c C D D 

22:00 - 06:00 h D A A B B C C 

Folga c D D A A B B 
--- -· ----·····-·····-···--·--

!bras de trabalho: 42 horas em 7 dias. 
RJNTE: WEDDERBURN 1 3 4 

2a. semana 3a. semana 
2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. Za. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 
D D A A B B C c D D A A B B 

c c D D A A B B c c D D A A 

B B c c D D A A B B c C D D 

A A B B C C D D A A B B C C 

6a. semana 7a. semana 
2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 

B B c c D D A A B B c C D D 

A A B B C C D D A A B B C C 

D D A A B B C c D D A A B B 

c c D D A A B B c c D D A A 

4a. semana 
2a. 3a. 4a. Sa • 6a. S. D. 
c c D D A A B 

B B c c D D A 

A A B B C C D 

D D A A B B C 
--------------

8a. semana 
2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. O. 

A A B B C C D 

D D A A B B C 

c c D D A A B 

B B c c D D A 

N 
N 



TABELA 10 - ESQUEMA COM 3 TURNOS CONT!NUOS, EMPREGANDO 4 EQUIPES. SISTEMA DE ROD!ZIO "CONTINENTAL" OU 
2 X 2 X 3. 

I 
I 

la. semana i 2a. semana I 3a. semana / 4a. semana 
I 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D.lza. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. l2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. i 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. Turno de trabalho 

~~tutino (06-14:00 h) A A B B c c c D D A A B B B c c D D A A A B B c c D D D 

Vespertino (14-22:00 h) D D A A B B B c c D D A A A B B c c D D D A A B B c c c 

~oturno (22-06:00 h) c c D D A A A B B c c D D D A A B B c c c D D A A B B B 

• I Folga B B c c D D D I A A B B c c c I D D A A B B B I C c D D A A A 

FONTE: WEDDERBURN 13 ~ 

Horas de trabalho: 42 horas em 7 dias. 

Neste tipo de organização de trabalho em turnos. há, num ciclo de 4 semanas, pelo menos um fim de semana com 
3 dias de folga, que coincidem com a 6a. feira, sábado e domingo. 

N 
VI 



TABELA 11 - ESQUEMA COM TRES TURNOS CONT!NUOS, EMPREGANDO 4 EQUIPES. SISTEMA DE ROD!ZIOS MISTOS "METROPO
LITANO" (2X2X2) E "CONTINENTAL" (2X2X3) • 

la. semana I 2a. semana 3a. semana 4a. semana 
Turno de trabalho I 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D.' 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. S. D. 

~~tutino (06-14:00 h) I A A D D C C B l B B A A D D C c c B B A A D D D c c B B A 

Vespertino (14-22:00 h) I B B A A D D c I c c B B A A DI D D c c B B A A A D D C C B 

Noturno (22-06:00 h) c c B B A A D D D c c B B A A A D D C C B B B A A D D C 

Equipes de Folga D D c c B B A A A D D C C B B B A A D D C c c B B A A D 

FONTE: ~ffiURICE 71 

Horas de trabalho: 42 horas em 7 dias. 

Observa-se que há 3 dias (72h) 'ou 2 ·dias (48h)de folga após ter o trabalhador se ocupado no turno noturno, e este des
canso geralmente coincide com o fim de semana . 

Entre cada mudança de turno há uma pausa de 24 horas • 

N 
~ 
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O sistema "6-sim x 2-não" tem sido defen-

dido por muitos sindicatos ao invés de arranjo 2 x 2 x 3, 

pois neste Último, há que trabalhar 7 dias antes de ter di 

reito ao descanso (WEDDERBURN, 135
). Este autor assinala 

a desvantagem deste turno "6-sim x 2-não" em relação aos 

que possuem rodízio rápido (2 x 2 x 2) OU ( 2 X 2 X 3) 

Estes dois Últimos serviriam àqueles trabalhadores que 

-na o se adaptam a troca após horário do repouso,e que 

acumulariam um déficit maior de sono, ao contrário dos 

trabalhadores em turnos de rotação rápida. 

A fim de que o trabalhador possa planejar 

sua vida sócio-familiar, é importante que ele possua uma 

tabela anual com o seu horário de trabalho 80 

Os sistemas de rodízio "CLYDESDALE" ou 

5 X 4 (WEDDERBURN) 135 ,tem 3 turnos contínuos e possui 4 

equipes (Tabela 12). 

O sentido de rotação e: os trabalhadores do 

turno da manhã passam para o turno da noite, os da noite pa-

ra o turno da tarde~ os da tarde para o turno da manhã. Ca

da equipe trabalha em blocos de 4 turnos consecutivos, 4 ve 

zes no mesmo horário, seguidos de um descanso de 1 ou 2 dias; 

em seguida, trabalha 5 turnos em outro horário, ao que se 

segue outra folga de 1 dia ou 2 (ver tabela 12). 

Num ciclo de 12 semanas há 3 fins de semana 

livres e estes podem vir das seguintes maneiras: 

a) entre o turno matutino de 6a. feira e o turno noturno de 
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2a. feira (com 80 horas de descanso) . 

b) entre o turno noturno de 6a. feira e o turno vespertino 
de 2a. feira (com 56 horas de folga). 

c) entre o turno vespertino de 6a. feira e o turno matutino 

de 2a. feira (56 horas de folga). 

As demais folgas de 2 dias, caem sempre as 

4as. e Sas. feiras. Num ciclo de 12 semanas há 3 des-

te tipo. 
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FI GUIV\. 1 - ARRANJOS DE TRABALHO El\1 TURNOS 

TAA!?AL.l-10 

DÍUR!'\0 

\ SEMANA 

FONTE: Adaptado de SERGEAN 1 0 3 • 

2.. SEMANA 

28. 

3 .SE MANA 4 SE.MA.NA 

• • • 

Observação- Está representada nos esquemas, somente uma equipe de trabalho. 
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5. POH QUE EXISTE O TRJ\BJ\LIIO EM TURNOS ? 

A exist~ncia do trabalho em turnos possi -

velmente remonta aos primórdios das civilizações, quando 

foi instituída a di visão de trabalho entre os membros das 

sociedades. 

RAMAZZINI 9 6 em sua obra "DE MORBIS ARTI-

FICUM DIATRIBA'' editada em 1. 700, mencionava o problema 

dos padeiros que trabalham à noite. " • . . os padeiros 

sao, geralmente, artífices noturnos, quando outros arte

saos terminam a tarefa diária e se entregam a um sono re 

parador de suas fatigadas forças, eles trabalham de noi

te e dormem quase o dia todo, como as pulgas, pelo que 

temos nesta cidade antípodas, que vivem ao contrário dos 

demais homens". 

Os primeiros estudos envolvendo o trabalho 

em turnos foram realizados na Grã Bretanha. 

Durante a primeira guerra mundial, a indús 

tria de armamentos trabalhava de 14 a 15 horas por dia , 

durante 6 a 7 dias da semana. Houve, então, um grande 

aumento no número de ausências e nos acidentes de traba-

lho e queda na produtividade. Foi então formada uma co-

missão para estudar as causas de tais episódios e o que 

deveria ser feito a fim de saná-las. O comitê de espe -

cialistas organizado em 1917 elaborou um parecer. segun

do o qual, recomendava turnos rodiziantes ao invés de 

turnos fixos diurnos e noturnos. Segundo TAYLOR 114 es

tes estudos tem conclusões que ainda são válidas, princi 
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palrnente aquelas que se referem ao número máximo de ho-

ras de trabalho por semana. 

Inúmeras são as causas que obrigam a conti 

nuidade do trabalho por um número maior de horas. do que 

apenas aquelas realizadas no período diurno com 8 horas 

de trabalho. 

Em muitos trabalhos 8 • 9 • 15 • 22 • 25 •~ 1 ,52,60, 

6 3 , 6 7 ' 6 9 , 7 o • 7 1 ' 9 a , 1 o o ' 1 o 3 ' 1 o 8 , 1 1 1 ' 1 1 6 

1 1 7 1 2 7 1 3 5 os autores são praticamente unâ 

nimes em apontar as necessidades econ8micas, t~cnicas e 

sociaisl5.27.~1.60,62.63.70,7l,Ioo.1ol,Ioa,136 para a 

instituição do trabalho em turnos. 

Resumidamente podemos justificá-las: 

5.1. As principais razões t~cnicas: 

Em muitos processos industriais fazem-sen~ 

cessârias 24 horas de operações contínuas devido -a 

natureza tecnolÓgica envolvida nestas. E o caso da 

indústria vidreira, siderurgia, fundições de metais, 

refino de petróleo, indústrias petroquímicas e 

químicas em geral, fábricas de papel, de cimento 

entre outras. 

Existem operaçoes que, por si mesmas, nao 

sao contínuas, mas dependem de outras que necessa -

riarnente o são. Tome-se corno exemplo a fabricação 

de certos tipos de aço. A produção deste depende 

da fundição de ferro e~ alto-forno, operaçao esta , 

necessariamente contínua por 24 horas. 
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5.2. Principais razões econômicas e sociais para implan

tação dos sistemas de trabalho em turnos. 

O custo crescente da maquinaria requer mui 

tas vezes, a sua utilização durante 24 horas para 

se tornar a produção econômicamente vantajosa, prin 

cipalmente quando a amortização do capital deve ser 

rápida. 

ROGERS 98 resume numa palavra a razao para 

a existência de trabalho em turnos: "o dinheiro". 

Têm-se observado frequentemente, a rápida 

modernização, com a consequente modificação de mui

tos processos industriais, o que torna a obsolescên 

cia técnica das máquinas, mais rápida que seu des -

gaste físico. 

Na indústria automobilística é estimado em 

60 a 70% o número de máquinas que se tornam obsole

tas antes que estejam estragadas pelo uso. A rápi

da amortização,citada neste caso, é necessária,pois 

a "vida" comercial de um dado modelo de automóvel 

está se tornando cada vez menor (MAURICE 7 1 ). 

A avaliação da depreciação dos equipamen -

tos e instalações é possível de ser aumentada de a-

cordo com sua utilização industrial. De maneira in 

direta, isto favorece as empresas brasileiras que 

possuem vários turnos de trabalho, pois permite a 

elas abaterem do impos~o de renda esta maior depre

ciação. Consta do próprio regulamento deste impo~ 
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97 to, que os seguintes coeficientes sao multiplicados 

pela depreciação das máquinas e instalações: 

FATORES DE MULTIPLICA(.ÃO PARA CÁLCULO DE DEPRECIJ\('.ÃO ACELGW)A 

Para: um único turno de 8 h 

dois turnos de 8 h cada 

três turnos de 8 h cada 

1,0 

1,5 

2,0 

O Conselho de Desenvolvimento Industrial do 

Brasil com sua resolução n"' 23 85 
, estimula o uso 

intensivo dos equipamentos industriais das empresas 

têxteis, permitindo que elas gozem de incentivos fis 

cais e financeiros, quando se utilizarem mais ativa-

mente de seu equipamento. 

Os serviços públicos ou privados, tais como: 

serviços de eletricidade, gás, telefone, bombeiros 

polícia, clínicas, hospitais, os transportes públi

cos (terrestres, aéreos e marítimos) são necessários 

24 h por dia, nos 365 dias do ano. Nenhuma sociedade, 

em sã consciência, pode permitir-se a passar um úni

co dia sem estes serviços. 

O aumento na utilização da capacidade indu~ 

trial permite um grande incremento no trabalhoem tur 

nos,com o aumento do número de trabalhadores empreg~ 

dos (LAVILLE) 69 ,e este aumento toma parte importan

te no crescimento econômico dos países, principalme~ 

te naqueles em estágios iniciais de industrialização, 

eliminando o desemprego (KABAJ 62 
) ou reduzindo-o C 

MAURI CE 7 1 
) • 

KABAJ 62 cita alguns dados relativos a paí-
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ses com economias centralizadas, como a Polônia 

U.R.S.S. e Hungria. 

Houve um aumento da oferta de empregos nes 

tes países, respectivamente de 48% (entre 1951 e 

1956), de 33% (entre 1928 e 1932) e 59% ( 1950 a 

1954). 

EVANS 41 aprecia o mesmo ponto de vista 

que KABAJ 62 e preve que a tendência de haver mais 

empresas com trabalho em turnos tornar-se-á 

marcante em futuro própximo. 

BETANCOURT e CLAGUE 1 5 apresentam 

mais 

a 

questão também do ponto de vista econômico e social 

e consideram um "paradoxo" deixar inativos dezes-

seis horas por dia, urna grande parte dos equipamen

tos, naqueles países onde há abundância de mão-de -

obra e escasseia o capital. 

Segundo estes autores, poder-se-ia com os 

sistemas de turnos, aumentar as ofertas de trabalho 

e a produção. 

Estas sao algumas preocupações da Organiza 

çao Internacional do Trabalho e Banco Mundial, en

tre outros organismos , interessados que estão no 

desenvolvimento econômico e nível de emprego do mun 

do moderno. 

MELVYN 74 analisa as perspectivas futu 

ras sobre o problema d~ desemprego atingindo princi_ 

BIBLIOTECA 
FACUL[lJ,cJt L C)i-H.>,}: PÚBLICA 
UNJVEfbtu.-....: : , _1 p ,.,UL.O 
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palmente os jovens de até 25 anos. 

Os números nao sao alentadores e só tendem 

a ser agravados com o custo crescente da mão-de-obra 

e a diminuição do crescimento econômico. 

Calcula-se que, em 1980, 40% dos jovens no 

Brasil, terão concluído ao menos as quatro las. sé

ries do curso primário; destes, 16,4% não encontra

rão trabalho nos setores modernos. MELVYN 74 não in 

dica especificamente que setores são.estes, mas pr~ 

vavelmente se referem a todos aqueles que tem parti 

cipação no processo de produção social (como sugere 

SINGER) 1 0 7 ao se referir à palavra "trabalho". 

Enfim, o emprego é um objetivo legítimo em 

uma perspectiva de bem-estar social. 

Nos países industrializados a expansao do 

trabalho em turnos não tem o mesmo caráter que nos 

países em desenvolvimento, pois a melhoria nas con

dições de trabalho seria, de certa forma, incompat! 

vel com certos horários de trabalho noturnos (SLOA-

NE) 1 o a. , há, nestes países, uma crescente tendência 

na redução das horas de trabalho semanal ( KOJI 68 e 

SLOANE) 1 0 8 • 

Por outro lado, o trabalhador em turnos ga 

nha mais, devido à existência do adicional noturno; 

trabalha menos horas por dia e pode ter um período 

de descanso maior (dependendo do número de equipes 

que tr:1ba 1 ham em t urno~s) ; por outro lado, c le tem 
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que aceitar as desvantagens (no que diz respeito aos 

horários de trabalho) do trabalho em turnos 79 

CARPENTIER e CAZAMIAN 27 recomendaram que 

o trabalho noturno deveria ser banido se instituí

do somente por considerações econômicas; sugerem que 

devem ser envidados esforços no sentido de minimi

zar os efeitos danosos para o trabalhador, em oper~ 

ções ou prestação de serviços contínuos. 

Os custos de produção podem ser sensível -

mente reduzidos com a utilização de vários turnos de 

trabalho, corno podemos visualizar na tabela 1 (KA-

BAJ G 2 ) • 

Foram assumidas por este autor duas hipóte 

ses: la. hipótese (A), a depreciação depende tão 

somente do número de horas de uso da máquina, e não 

da idade desta; assumiu-se que a máquina será consi 

derada inútil, após 26.280 horas de uso (nove anos 

com 8 horas de trabalho por dia ou 3 anos com 24 ho 

ras de trabalho por dia). Na Za. hipótese ( B ), a 

depreciação depende apenas da idade da máquina, e 

não de sua utilização. 

Neste exemplo, há em uso, 3 máquinas, que 

custam 100.000 d~lares cada uma. 
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TABELA 13 - CUSTOS DO CAPITAL DE ACORDO COM A CAPACIDADE DE 
UTILIZAÇÃO, SOB DUAS HIPOTESES DE DEPRECIAÇÃO . 

(EM D0LARES) 

Depreciação e Gastos Juros Deprecia- Custos anuais 
tipo de traba com o anuais ção anual com o capi -
lho em turnos capital de 8% tal 

(1) (2) (3) c 2+3) 

Hipótese A 

1. Um turno 300.000 24.000 33.300 57.300 

2. Três Turnos 100.000 8.000 33.300 41.300 

Hipótese B 
1. Um turno 300.000 24.000 33.300 57.300 

2. Três Turnos 100.000 8.000 11.100 19.100 
• 

FONTE: KABAJ 6 2 

Vê-se que, segundo esta tabela, os menores 

custos sao os obtidos com a máxima utilização dos equipamen 

tos, principalmente com aqueles que só atingem a obsolescên 

cia técnica. 

Na realidade, a situação mais frequente na 

indústria se situa entre a hipótese A2 e B2 , ou seja, as 

duas obsolescências (técnica e física) ocorrem simultânea-

mente. 

O trabalho em turnos facilita uma redução 

da jornada diária, em épocas com menor demanda dos produtos 

manufaturados, com consequente diminuição da produção; por 

outro lado, permite aumentar o número de horas de trabalho 

quando há tal necessidade. 

Os países industrializados que enfrentam a-
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tualmente crises energéticas, poderão vir a adotar a políti 

ca que consta de cobrança de tarifas mais baixas, para a u

tilização de fontes de energia, em horários com menor deman 

da. Este procedimento poderia vir a estimular o aumento do 

uso dos sistemas de trabalho em turnos 139
• 

Tal forma de agir, já é praxe em nosso meio 

para ligações telefSnicas interurbanas 59 
• Recentemente, o 

Governo do Estado de São Paulo, baixou decreto isentando do 

pedágio, nas estradas paulistas, aqueles que 

os locais de cobrança entre 0:00 h e 06:00 h 

transpuserem 

8 9 

Esta também poderá vir a ser uma maneira de 

estimular o trabalho em turnos para o transporte rodoviári~ 

além de economizar energia; uma parcela de autos deixaria de 

circular nos horarios de maio~ movimento, evitando assim 

desperdícios de combustíveis ocasionados pelos engarrafameg 

tos. 

Esta medida, entretanto, causou problemas m 

tre os carreteiros, já que, dirigir ã noite envolve,segundo 

eles, maior risco e problemas familiares 89 

5.3. A utilização do trabalho em turnos em vários países. 

O trabalho em turnos aumentou consideravelmente nos 

Últimos 20 anos. A taxa de aumento foi da ordem de 

100% entre 1950 e 1974, para todos os sistemas de 

trabalho. Tal desenvolvimento parece ligado a fa

ses de expansão econômica: um crescimento moderado 

entre 1950 e 1960, um período de estabilidade entre 

1960 e 1970; rápido crescimento desde 1970 (I.L.0)~ 0 
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As dificuldades em se comparar as estatísticas na 

maioria dos países devem-se a vários fatores: 

19) Em alguns levantamentos, as estatísticas nao 

cobrem todas as atividades, deixando de lad~ 

muitas vezes, os serviços públicos, comércio. 
escritórios, agricultura, etc. 

29) Muitos levantamentos nao mencionam todas as 

categorias profissionais de um dado ramo in
dustrial. Por exemplo: ~ frequente menciona 

rem só os trabalhadores diretamente ligados 
à produção de uma indústria, e não incluírem 
aqueles do setor administrativo. 

39) A tomada de dados não é realizada em idênti-
... . .. cos anos, nos var1os pa1ses. 

As Últimas estimativas dão conta dos segui~ 

tes dados, citados por RUTENFRANZ 101 e a ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DE TRABALHO (I. L. O.) 6 0
' 

110 (Tabela 14). 
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TABELA 14 - TRABALHO EM TURNOS EM DIVERSOS PA!SES (EM %) 

País 

CANADÃ 

AUSTRÁLIA 

GRA BRETANHA 

" " 

ESTADOS UNIDOS 

FRANÇA 

HOLANDA 

REPOBLICA FEDERAL DA 
ALEMANHA 

DINAMARCA 

JAPÃO 

SUIÇA 

Porcentagens de 
trabalhadores en 
volvidos em tra
balho em turnos 

49,0 

25,0 a 30,0 

21,0 

26,0 

24,0 

21,9 

20,4 

17,5 

16,0 

12,0 

10,0 

Ano pesquisado 

1969 

1973 

1968 

1976 

1965 

1974 

1969 

1972 

1970 

1977 

1973 

FONTE: RUTENFRANZ 1 0 1 e I.L.O.so,1to. 

Calcula-se que metade de todos os trabalha 

dores em turnos estejam empregados em sistemas de 3 turnos, 

e portanto, devam trabalhar à noite (I.L.0)~0 

Nos Estados Unidos, estimava-se que havia 

4 milhões de trabalhadores ocupados à noite, por volta de 

1960-1962 (HADENGUE e colab.) 52 

Há possibilidades de fazer comparações se 

a pesquisa foi realizada seguindo padronização adequada. A 

tabela 15 nos mostra a evoluçãô do trabalho em turnos na 
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França 25 em indústrias de transformação. Vê-se que houve 

aumento do trabalho em turnos no decorrer destes 11 anos. 

Podemos acompanhar o aumento do trabalho em 

turnos ocorrido na França, em pesquisa realizada pelo Insti

tuto Nacional de Pesquisa e Segurança, para a Prevenção de 

Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 25 (Tabela 15). 

TABELA 15 - EVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM TillWOS WS 
NAS INDOSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO (EM PORCENTAGENS). 

Proporção dos estabeleci
mentos já organizados com 
trabalho em turnos suces
sivos. 

Proporção dos trabalhado
res operando em turnos 

FONTE: CARPENTIER 25 

1959 

14,4 

1963 1970 

16,8 17,8 

23,0 25,5 

~trav~s de estat!sticas realizadas na Grã Bretanha, entre 1954 

e 1964, vê-se que o aumento no número de trabalhadores em tur-

nos foi de 50% e que, em alguns tipos de atividades, como por 

exemplo, montadoras de vefculos, este aumento chegoua 173~ 15 • 

Em 197 4, já existiam na França 2 , 2 mi lh õe s de 

trabalhadores em turnos. 2 5 

Na RepÚblica Federal da Alemanha havia 3 mi 

lhões de trabalhadores em turnos em 1972 e 5,8 milhões em 

19 75 1 l o 

Na Holanda o numero de trabalhadores em tur 

nos decresceu entre 1969 e 1972,~por redução da atividade eco 

nômica 1 1 o 
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A quantidade de trabalhadores envolvidos 

nos turnos varia segundo o tipo de atividade e o tamanho da 

empresa. 

Certos tipos de indústrias, tais como as 

fundições, processamento de papel, mineração, etc. geral -

mente possuem grande número de trabalhadores em turnos. A 

proporção nestas varia de 50 a 80% do total de 

res (I.L.O.) 60 

Na tabela 16, podemos observar este fato. 

trabalhado 

TABELA 16 - IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EH TUIU'-JOS SEGUNDO O POR 

TE DOS ESTABELECIMENTOS NAS INDOSTRIAS DE TRANS 
FORMAÇÃO, EM 1970 (EM%). 

Proporção dos esta 
belecimentos com 
trabalho em turnos 
organizados 

Estabelecimento ocupando n9 determina . -
do de ados. 

8,4 27,3 57,3 71,0 81,6 

FONTE: DESOILLE e colab. 40 

Vê-se pela tabela 17, que os dados seguem 

características semelhantes, em pesquisa efetuada no Japão, 

em 1968. 
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TABELA 17 - ESTABELECIMENTOS ONDE HÃ TRABALHO EM TURNOS; SÃO 

CONSIDERADOS TODOS OS TIPOS DE ATIVIDADES ECONO

MICAS, JAPÃO, 1968. 

Estabelecimentos 

empregando 

30 a 99 pessoas 

100 a 499 pessoas 

500 a 999 pessoas 

Porcentagem que é realiza

da - trabalho em turnos 

1.000 a 4.999 pessoas 

5.000 pessoas ou mais 

Todos os estabelecimentos 

16,7 

22,9 

27,9 

26,7 

34,0 

20,0 

FONTE : MAURI CE 7 1 

Dos mesmos dados retirados da pesquisa ci 

tada na tabela 17 , podemos observar em que tipo de traba

lho em turnos as pessoas estão trabalhando nas empresas (Ta-

bela 18). 

TABELA 18 - PORCENTAGEM DE TRABALHADORES EM RELAÇÃO AO PORTE 

DO ESTABELECIMENTO E PELO TIPO DE TURNOS. ANO DE 

1968, JAPÃO. 

' Estabelecimentos 
gando 

empre- Sem traba :Dois tur Três tur · 24 horas Outros sis 
lho em 'nos nos - de traba temas em 

30 a 99 pessoas 

100 a 499 pessoas 

500 a 999 pessoas 

1.000 a 4.999 pessoas 

5.000 pessoas ou mais 

Todos os estabelecimen -
tos 

FONTE: MAURI CE 71 

turnos lho con::- turnos 
tínuo- 4 
equipes 

59,1 

63,9 

64,5 

64,9 

62,9 

63,1 

23,5 

19,6 

23,1 

17,6 

17,3 

19,4 

7,7 

7,3 

10,2 

14,8 

18,3 

12,5 

7,6 

7,3 

1,7 

1,0 

0,7 

3,5 

2,1 

1,9 

0,5 

1,8 

0,8 

1,5 

Vê-se que, ã medida que o porte da empresa au

menta, o sistema 3 x 8 (três turnos/dia) é também mais utilizado. 
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O trabalho contínuo com 4 equipes ainda es

tá incipiente no Japão. 71 

Na tabela 19 pode-se observar que determina 

das atividades têm elevada porcentagem de trabalho em turnos 

(como é o caso de Processamento Metais, Veículos, Têxteis) 

em contraste com outras, como a construção civil, por exem -

plo. 

TABELA 19 - PROPORÇÃO DE TRABALHADORES EM TURNOS NOS DIVER -

SOS TIPOS DE INDOSTRIAS NA FRANÇA 

Tipo de indústria 

Processamento de Metais 

Montadoras de veículos 

Indústria Têxtil 

Processamento de Plásticos 

Indústria Química 

Indústria Elétrica e Eletrônica 

Fábrica de Móveis 

Construção civil 

Proporção em ·% 

71,0 

58,3 

50,2 

46,6 

34,6 

21,6 

10,0 

1,4 

FONTE: "Le travail par equipes successives". 
Rapport n9 523. Paris, 1975. Citado por RUTENFRANZ , 
J. e colab. 101 

Na Grã Bretanha, em pesquisas realizadas em 

1968 pelo Departamento de Emprego e Produtividade, encontrou 

-se 14,14% de homens e 5\ das mulheres, empregados em regime 

de tempo integral que trabalham em turnos. Estimou-se em 

2 milhões o número de homens em turnos nesta data (TAYLOR115
). 

SERGEAN 103 discute a afirmação do Ministério do Trabalho de 

que haveria um homem em cada cinco, trabalhando em turnos . 
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Segundo este autor, a afirmação se baseia em pesquisa reali

zada em 1964 e com 5,5 milhões de trabalhadores incluídos n~ 

la. Calcula-se que existiam em 1970, 25 milhões de trabalha 

dores em toda a Grã Bretanha (16 milhões de homens e 9 mi -

lhões de mulheres) o que representaria, para o trabalho em 
... 

turnos, uma significativa diferença em numeras. 

Outro ponto a ser destacado ê que, em mui

tos sistemas de trabalho, a quantidade de horas extras ê bas 

tante elevada, o que poderia transformar trabalhadores diur-

nos em parcialmente noturnos. 

Nesta mesma pesquisa levantou-se os seis 

grupos de atividades que tinham em seus quadros de emprega -

dos a maior parte dos trabalhadores em turnos. 

Podemos observar estes dados pela tabela 20. 

TABELA 20 - ATIVIDADES QUE POSSUEM MAIORIA DE TRABALHADORES 

EM TURNOS - REINO UNIDO: 1968. 

Atividade Homens Atividade Mulheres 

Manufatura de Metais 45,2 Transporte e Comunicação 39,4 

Serviços Diversos 42,1 Profissionais e Cientistas 28,0 

Química e Similares 37,9 Administração Pu~lica 13,1 

Veículos 34,1 Alimentação, . Bebida e Fumo 8,6 

Transportes e Comunicações 32,5 Outras Manufaturas 7,8 

Gás, Eletricidade e Água 29,3 Artefatos de metais 5,6 

FONTE: Departamento de Emprego e Produtividade - Levantamen

to de salários - 1968 - Citado por TAYLOR 116 

Infelizmente não se dispõe de dados sobre 

empresas brasileiras, embora se saiba, através de pesquisa 

informal realizada de maneira aleatória ~ 2 , que deva exis-

tire em nGmcros significativos,·pois, o parque industrial 



45. 

brasileiro pode ser comparável com o de alguns países euro -

peus, principalmente no tocante às indústrias químicas e pe

troquímicas, montadoras de veículos, fundição de metais. en 

tre outras. 

b necessário realizar através do Ministé -

rio do Trabalho. tal levantamento,a fim de que seja possível 

dimensionar o problema dos turnos de trabalho. 

5.4. Coeficiente de turnos 

E frequente o emprego do "coeficiente de tur 

no" nas atuais estatísticas. Refere-se a uma rela-

çao entre o efetivo total de trabalhadores da empre-

sa (ou país) e o número de trabalhadores do 19 tur 

no (onde geralmente trabalham maior número de pes-
. 

soas). Esse coeficiente dá a possibilidade de compa 

rar a utilização dos turnos entre vários ramos de a

tividade e até entre países distintos. (KABAJ 62 
), 

(BETANCOURT e CLAGUE 1 5
) 

ET CT = 'JIT'9 onde: 

Exemplo: 

CT = coeficiente de turno 

ET = número total de pessoas trabalhando 
frequentemente expresso em homens - ho 
ra de trabalho. 

E 19 = número de trabalhadores do 19 turno. 
ou do turno principal de trabalho (ge
ralmente ê o diurno) 

E 29, E 39 =número de trabalhadores no 2 9 

e 39 turnos,respectivamente. 

Imagine-se 2 empresas (A e B) com 300 empre 

gados cada uma. Possuem ambas 3 turnos de trabalho, 
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com um numero de trabalhadores diferente trabalhando nos di-

versos turnos. 

Quer-se comparar em qual das duas haveria 

maior utilização dos horários de trabalho, além do diurno. 

Empresa _A_ 

Horário de Trabalho 

07:00 - 17:00 h 

15:00 - 23:00 h 

23:00 - 07:00 h 

Empresa~ 

NÚmero de empre Horas de Traba-
gados - balho semanais 

200 X 45 h 

50 X 48 h 

50 X 48 h 

CT = 13.800 
9.600 

.. = 1" 43 .. . 

TOTAL - horas/sema 
na. 

9.000 E 19 

2.400 E 29 

2.400 E 39 

13.800 E T 

Horário de Trabalho Número de empre Horas de Traba- TOTAL - horas/sema 
gados - balho semanais na 

07:00 - 15:00 h 100 X 42 h 4.200 E 19 

15:00 - 23:00 h 100 X 42 h 4.200 E 29 

23:00 - 07:00 h 100 X 42 h 4.200 E 39 

12.600 E T 

cr 12.600 = 3,0 = 4.200 

Deste exemplo concluir-se-ia que a empresa 
• 

B utiliza quase em dobro o sistema de turnos de trabalho '-
que a empresa ~· KABAJ 62 sugere que, a situação que ga

rante a utilização racional do equipamento e recursos huma -

nos situa-se entre um coeficiente de turnos 1,0 e 3,0, ass~ 

mindo 8 horas de trabalho em cada turno, e se houver 6 horas 

por turno, o máximo valor deste coeficiente deve ser 4,0. 

A tabela 21 nos fornece dados reais, relati. 

vos a utilizaçfio do coeficiente de turnos empregados e ao au 
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mento (em %) dos empregos, se ocorrer eventualmente uma maior 

utilização do capital industrial. 

TABELA 21 - COEFICIENTE DE TURNOS E EXPANSÃO POTENCIAL DO EM 

PREGO NO RAMO DE ENGENHARIA E METAIS. 

País 

Bulgária (1963) 

Tchecoslováquia (1963) 

Hungria (1963) 

Polônia (1961) 

U.R.S.S. (1962) 

Iugoslávia (1963) 

Grã Bretanha (1964) 

-Manufatura de metais 

-Produção de bens de eng~ 
nharia e elétrica 

-Veículos 

Coeficiente 
de turnos 

1,46 

1,34 

1,21 

1,25 

1,38 

1,33 

1,51 

1,12 

1,49 

Expansão potencial do empre 
go com Ótima utilização da 
capacidade (em porcentagem) 

Coeficiente 
turnos 1,6 
(ponto bai
xo) 

10,0 

19,0 

32,0 

28,0 

16,0 

20,0 

6,0 

43,0 

7,0 

Coeficiente 
turnos 1,8 
(ponto alto) 

23,0 

34,0 

49,0 

44,0 

30,0 

35,0 

19,0 

61,0 

21,0 

FONTE: MINISTRY OF LABOUR GAZETTE - 1965, p. 179. London 

citado por KABAJ 62 
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6. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA RELATIVA A TRABALHO EM TURNOS. 

As horas de trabalho diárias, os peri~osde 

descanso, semanais e anuais, são regulados pela Consolida 

ção das Leis do Trabalho (C.L.T.) 24 

Embora nao haja na C.L.T. um dispositivo re 

guiando especificamente o trabalho em turnos, alguns de 

seus artigos asseguram ao trabalhador certos direitos e 

vantagens pecuniárias. 

No capitulo II (da duração do Trabalho) ar 

tigo 58, é considerado que, a duração normal do trabalho 

nao excederá as 8 horas diárias quando não houver legisla 

çao específica diminuindo o número de horas; poderá haver 

o acréscimo de duas horas suplementares, mediante acordo 

escrito entre empregado e empregador, ou mediante contra

to coletivo de trabalho. Assim, a jornada passará a ser 

de 10 horas, com o acréscimo salarial de 20% (art. 59). 

Ocorrendo necessid~de imperiosa, por força 

maior, ou no caso de conclusão de serviços inadiáveis, ou 

ainda, quando a inexecução possa acarretar prejuízo mani

festo, a jornada poderá ser prorrogada até 12 horas, com 

o acréscimo salarial de 25% (artigo 61). 

A C.L.T. em seu artigo 67 (segundo Decreto 

n9 27.048 de 12/8/49 estabelece que: ao trabalhador fi

ca assegurado o repouso semanal remunerado de 24horas con 

secutivas, o qual, salvo motjvo de conveniência pública 
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ou necessidade imperiosa de serviço, deverá coincidir com 

o domingo, no todo ou em parte. 

Para aquelas tarefas que exijam trabalho 

aos domingos (exceção feita aos elencos teatrais) -e sug~ 

rida uma escala de revezamento (artigo 67-parágrafo únic~ 

Deverá ser respeitado um período mínimo de 

11 horas consecutivas para descanso entre duas jornadas 

de trabalho (artigo 66). 

Tal regulamento proíbe, de maneira indiret~ 

os sistemas de revezamento em forma de turnos contínuos 

com 3 equipes, pois em tal situação, uma equipe deve "do

brar" seu período de trabaJ...ho, para "cobrir" o descanso 

de outra. 

A fixação dos períodos de descanso constitui 

objeto de acordos individuais ou coletivos de trabalho. 

Segundo a Portaria 417 de 10/06/66, no seu 

artigo 29, num período máximo de 7 semanas de trabalho , 

um repouso, ao menos, deve recair no domingo. A mesma 

portaria dá livre escolha à empresa para efetuar a escala 

de revezamento. 

O trabalho aos domingos deve ser submetido 

à permissão prévia das autoridades competentes em matéria 

de trabalho. Tal permissão pode ser transit5ria ou perm~ 

nente (artigo 68 e seu pará~rafo Único). 
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Considera-se trabalho noturno aquele reali

zado entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte (artigo 73, p~ 

rágrafo 29). 

52 minutos 

A hora noturna de trabalho terá duração de 

(artigo 73, parágrafo 19), com sua remuneração a 

crescida de 20% sobre a hora diurna, independente da existên 

cia ou não, do revezamento no trabalho (segundo a derrogação 

do artigo 73 da C.L.T. pelo artigo 157, item III da Consti

tuição de 18/09/1946). 

Em relação às horas de trabalho noturnas e 

o adicional destas, a legislação brasileira difere da de ou

tros países da América do Sul e Europa, onde o horário notur 

no tem maior duração em 5 destes países (ver tabela 22) 

Até certo ponto, o trabalhador em turnos fi 

ca prejudicado no que diz respeito aos seus salários, pois 

geralmente, o turno matutino inicia-se entre 6:00 ou 7:00 ho 

ras da manhã, e ele terá que completar uma jornada noturna 

de trabalho. com o pagamento da Última hora em bases de tra

balho diurno. 

Foi realizado um pequeno levantamento entre 

países da América Latina e um da Europa. Excetuando o Peru, 

todos os demais países consideram maior o intervalo de tem

po para pagamento do adicional noturno. 
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TABELA 22 - HORÁRIO E ADICIONAL DO TRABALHO NOTURNO EM AL -

GUNS PA!SES. 

Países Horário do trabalho Adicional do traba-
noturno lho noturno 

Brasil -as 20% 

Bolívia 

22 h 

20 h 

18 h 

19 h 

-as 

5 h 

6 h 

6 h 

6 h 

25 a 50% 

Colômbia -as 35% 

Equador as 25% 

Peru 22 h às 5 h estipulado por acordo 

Venezuela 

Alemanha Ocidental 

19 h 

22 h 

... 
as 

as 

5 h 

6 h 

20% 

10% 

FONTE: O uso de turnos de trabalho e legislação econômica 85 

Em relação ao trabalho em turnos da mulher, 

especificamente no período noturno, o artigo 379 da C.L.T. o 

proíbe; a exceção se faz para as seguintes atividades: 

a) empresas de telefonia, radiotelefonia, ou radiotelegrafia~ 

b) serviços de saúde e bem-estar; 

c) casas de diversões. hotéis, restaurantes, bares e estabe

lecimentos congêneres; 

d) estabelecimentos de ensino; 

e) cargos técnicos de confiança, ou postos de direção. geren 

cia, assessoramento ou de confiança; 

f) industrialização de produtos perecíveis; 

g) nos estabelecimentos bancários (segundo Decreto 

546 de 18/04/1969); 

h) em serviços de processamento de dados para a 

lei n 9 

computação 
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eletrônica; 

i) indústrias de manufaturados de couro que mantenham contra 

tos de exportação autorizados por órgãos competentes; 

j) em casos de força maior (entendido como: todo acontecimen 

to inevitivel em relação i vontade do empregador e para a 
realização do qual, este nao concorreu direta ou indire

tamente) (artigo 50). 

Nos itens f e ~ hi necessidade de concor

dância prévia do empregad·o, exame médico e comunicação i au

toridade regional do trabalho até 48 horas depois de inicia 

do o trabalho noturno (Parigrafo único - artigo 379). 

O horirio de trabalho da mulher nao poderi 

ser prorrogado sem que haja autorização médica oficial cons

tante da sua carteira de trab~lho (artigo 375). 

Quanto aos menores, o artigo 404 proíbe ao 

menor de 18 anos, o trabalho noturno, isto é, aquele que for 

executado entre 22 h e 5 h. 

A prorrogaçao do trabalho do menor segue nor 

mas idênticas ao das mulheres (artigos 375, 376 e 378 da 

C.L.T.) 

POPOV e MIHAYLOVA 91 discutem o aspecto 

da complementaridade entre trabalho e saúde. 

"Os problemas de legislação relativos ao tra 

balho e i proteção da saúde são insepariveis. O trabalho 

representa uma condição obrigatória para a manutenção da vi-

da e pode ser alcançado somente~ pelo uso da força de traba -
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lho com um determinado nível de saúde 11 

"A grande variedade de problemas nos dife -

rentes países, o nível diferente do desenvolvimento econômi

co em relação às forças produtivas e à produção, os diferen

tes sistemas sociais com tradição e peculiaridades étnicas 

imp6em uma flexibilidade e muitas modalidades na Legislação 

Internacional relativa ao trabalho noturno e em turnos". 

A fim de solucionar estes problemas ,estes a~ 

wres 91 propoem uma estreita colaboração entre os 6rgãos in

ternacionais e nacionais do trabalho e de saúde pública. 
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7. RIT1-10S BIOLOGICOS E SUA IMPORTÂNCIA NO TRABALHO EM TURNOS. 

As funções biológicas dos seres vivos obede 

cem de forma geral a variações rítmicas que sao reguladas 

basicamente por fatores ambientais e ritmos endóge -

nos 6. 11, 36 • 

Os fatores ambientais sao aquel~que dizem 

respeito as variações do meio exterior, tais como: horas 

de luz e escuridão, hábitos alimentares, períodos de ati

vidade e repouso, temperatura, ruídos, etc. 

Os ritmos endógenos sao independentes ("free 

running", em inglês) das manifestações do ambiente exte-

rior e continuam sua periodicidade na ausência destes.Não 

se modificam imediatamente após uma brusca mudança ambien 

tal ou de hábitos. Se invertidos ou alterados, não vol

tam a apresentar suas características primitivas imediata 

mente, mesmo que haja retorno das condições originais.São 

capazes de manter oscilações auto-sustentadas mesmo que o 

organismo esteja privado de influências externas. Como 

exemplo de tais ritmos, podemos citar: a temperatura cor

poral, a excreção de metabólitos (sódio, potássio, cálcio, 

catecolaminas, hormônios corticosteróides, etc), pressão_ 

venosa e arterial, volume urinário, estado de alerta, âni 

mo, etc. 4, s, 6, 11, 71• BB 

A expressao ritmo circadiano (do latim"cir-

ca dies" - significando: cerca de um dia) ou ritmo nicta 

meral,é utilizada para descrever ritmos com bases endóge

nas e que ocorrem em períodos de aproximadamente 24 horas 

(na realidade entre 20 a 28 #h) 6 • 11 • 36 
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Acre di ta-se que tais ritmos são coordenados por um ou mais 

reguladores inter-relacionados,localizados no hipotálrooo,e 

constituem um fator hereditário 4 49 

Experimentos realizados com indivíduos que 

permaneceram durante dias, semanas e até meses em ambien-

tes isolados das influências do meio externo. mostraram que 

eles continuaram apresentando tais ritmos, embora alguns destes 

se atrasassem,i.ê., passassem a ter ciclos maiores que a média. 

Um dos ritmos mais alterados foi o de vigília-sono. 6 

CARPENTIER e CAZAMIAN 27 citando experi-

menta realizado em uma caverna subterrânea, por SIF-

FRE 1 os onde o isolamento era total, e os indivíduos per-

maneceram vários meses, a duração do ciclo vigÍlia-sono e 

ra de apenas 31 minutos. Após o término do experimento, 

bastou 5 dias para que a temperatura retal novamente se 

sincronizasse, mas, o ritmo de excreção do hormônio 17-hi 

droxicorticosterÓide levou 3 semanas para se normalizar. 

Existem agentes externos que atuam como "sin 

cronizadores" das funções biolÓgicas. São chamados "Zeit 

''6 
gebers" , "' . Para o homem, os sincronizadores mais irn-

portantes dos ritmos biológicos são os fatores sócio-eco 

lÓgicos (especialmente profissionaisJ~ ASCHOFF 11 consi 

dera a luz um fator importante, mas não muito forte. 

CARPENTIER e CAZAMIAN 27 dividem os sin-

cronizadores sociais em dois tipos: aqueles ligados ao 

ritmo de trabalho e os que dizem respeito aos ritmos fami 

liares e da comunidade. Amho#s são geralmente independen-
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tes, pois a organização dos horirios de trabalho leva em 

conta basicamente, razões técnicas ou econômicas. 

Os hibitos do trabalho moderno, muitas ve-

zes irregulares (se considerarmos somente as horas diur-

nas como "regulares"), como tal frequentemente ocorre no 

trabalho em turnos, pode fazer variar certos componentes 

ambientais que atuam como "sincronizadores" e que sao, em 

parte, responsiveis pela regularidade dos ciclos circadia 

nos. 

"0 trabalhador em turnos vive numa situação 

de conflito" 11 

Teoricamente, uma pessoa que trabalhe à noi 

te e durma durante o dia, deveria apresentar inversões de 

seus ritmos biológicos. pois que no trabalho se encontram 

normalmente as atividades que lhe exigem maior esforço 

físico e mental. Estas inversões, permitiriam evidenciar 

um certo ajustamento do indivíduo à mudança de seu hori -

rio de trabalho, no caso dele se encontrar em turnos rodi 

ziantes ou noturnos, embora existam outros fatores, 

sao em outro tópico comentados) 

tal adaptação 11 , 36 ' 45 ' 71 • 

que contribuiriam 

(que 

para 

ASCHOFF 11 e FR(jBERG e colab. 45 aponta-

ram as principais razões pelas quais os ritmos ci rendia-

nos devam ser estudados: 

19) A açao de agentes patogênicos tem diferentes e

feitos no homem, dependendo das horas do dia ou 

da noite, quando ocorrem as manifestações ca doe~ 
ça. Da mesma form~. drogas ministradas em dife-
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rentes períodos do dia, terão sua açao farmacoló 
gica com maior ou menor eficácia. 

Se conhecermos a relação existente entre o agra
vamento de uma moléstia e administração de um 
medicamento,e algum ritmo puder ser detectado 
isto contribuiria para nosso conhecimento sobre 
a patogênese e cura da moléstia. 

29) Relações podem ser estabelecidas entre funções 

psicológicas e fisiológicas se ambas tem varia
çao rítmica conjunta. 

39) Com o conhecimento dos ritmos biológicos, dados 

valiosos serão fornecidos para a confecção de mo 
delos nos arranjos das horas de trabalho,permi
tindo que se efetue uma melhor adaptação dos rit 

mos circadianos para a realização do trabalho com 
mais baixos riscos de acidentes. 

7.1. A Temperatura Corporal e o Desempenho 

A temperatura de um indivíduo tem variações 

nas 24 horas, ao redor de 1,1 a 1,29C 36 
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FIGURA 2 - RITMO CIRCADIANO NORMAL DE TEMPERATURA CORPORAL 

(COLQUHOUN e EDWARDS - 1970). 33 
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Durante as horas de maior atividade, a tem-

peratura tende a se elevar atê alcançar um máximo ao redor 

das 16:00 - 17:00 h para depois declinar e chegar ao ponto 

mais baixo entre 02:00 e 04:00 h da madrugada. (FIGURA 2). 

Muitos estudos 4,S,16,1s,ao,az,s4,66 ,as 

l 3 5 têm sido realizados para se verificar se o ritmo da 

temperatura ê invertido nos trabalhadores noturnos ou naque

les que realizam turnos rodiziantes, e se há alguma corres 

pendência entre a temperatura corporal e o desempenho no tra 

balho. 

BONJER 18 mediu a temperatura corporal, a 

taxa de pulso e pressao sanguínea em 3 indivíduos: durante 

urna semana eles trabalharam no turno diurno, treze semanas 

no turno noturno c depois retornaram ao turno diurno. As me 
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didas foram tomadas a cada 4 h sempre nas mesmas condições. 

Os resultados mostraram estreita correlação entre a taxa de 

pulso e a temperatura corporal. Os ritmos de temperatura re 

vertiam ao padrão diurno durante o fim de semana de folga e 

gradativamente adaptavam-se ao padrão noturno durante o tra

balho noturno da semana. 

As curvas de temperatura mostram que nao há 

uma completa adaptação ao trabalho noturno, no que diz res

peito à temperatura, pois durante ã noite, quando os indiví

duos estão trabalhando, suas temperaturas não alcançam o me~ 

mo valor que as dos trabalhadores diurnos (ver FIGURA 3). 

Na Figura 4, observa-se que, no decorrer 

das semanas de trabalho noturno, há uma melhoria nestes valo 

res, que mesmo assim não chegam a se completar. 
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FIGURA 3 - CURVAS DE TEMPERATURA DE TRABALHADORES EM TURNOS. 
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FIGURA 4 - EVOLUÇ.i\0 DAS CURVAS DE TEMPERATURAS NOTURNAS EN

TRE THABALliADORES EM TURNOS (BONJER 18 
). 
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COLQUHOUN, BLAKE e EDWARDS estuda 

ram a temperatura e o desempenho de indivíduos a bordo de um 

navio;estcsrealizavam o seguinte esquema de trabalho: 

19) A cada 4 horas de trabalho, seguiam-se igual número 

de horas de descanso; cada indivíduo trabalhava em a 
tê 3 diferentes períodos por um dia. O intervalo de 
4 horas no qual os indivíduo~ deviam trabalhar, va
riava pois seguiam um sistema rodiziante. Os horá
rios de descanso também eram variáveis e podiam ser 
de 4, 8, 12 ou 16 horas de duração. 

2 9) O mesmo esquema anterior, 4 horas de trabalho e 4 horas 

de descanso, mas os horários de trabalho eram estabe 
lecidos para que sempre fossem os mesmos. Os traba
lhadores desse esquema dormiam sempre das 04:30 h às 

11:30 h, durante os 12 dias de observação. 

39) IndivÍduos trabalhando 8 horas apenas durante o dia, 

das 8:00 às 16:00 h. 

Nesta pesquisa escolheu-se para estudo, os 

horários das 12:30 às 16:30 h e das 00:00 às 04:00 h. 

Os resultados tomados durante 12 dias, mos 

traram para todos os esquemas de trabalho, uma estreita cor 

relação entre a eficiência e a temperatura corporal. 

No sistema rodiziante, a temperatura apre-

sentou um persistente ritmo diurno (alta durante o dia e 

mais baixa à noite) por todo o período de observação, sen

do que o desempenho seguiu o ritmo da temperatura, princi -

palmente quando esta estava mais baixa (FIGURA 5). 

No sistema fixo de horários (o 2 9 esquema), 

o nível de desempenho acompanhou o ritmo de temperatura cor 
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poral, principalmente após um período de lladaptação" ele seis 

dias (FIGURA 6). 

Para o grupo "controle" (trabalhadores diur 

nos) os resultados apontaram uma estreita relação de desem

penho e temperatura corporal. Não foi encontada nenhuma evi 

d~ncia de fadiga devido ao aumento do nGmero de horas de tra 

balho C 8 -horas, ao invés de 4 horas por turno (FIGURA 7). 

FIGURA 5 - SISTEMA RODIZIANTE DE 3 TURNOS 

(TEMPO DE TRABALHO POR EQUIPE - 4 HORAS) 
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FIGURA 6 - TRABALHADORES EM 3 TURNOS FIXOS (4 HORAS DE TRA

BALHO POR EQUIPE) 
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Os autores aconselham que o melhor sistema 

seria aquele em que o individuo trabalhasse quando sua temp~ 

ratura corporal fosse elevada e estável durante a jornada de 

trabalho. Recomendam também, que sejam utilizados turnos de 

8 horas de trabalho, e não dois turnos de 4 horas cada, pois 

isto evitaria que se interrompesse o sono, após se ter repou 

sado poucas horas. 

COLQUHOUN e EDWARDS (1970) 33 ao estudarem 

a temperatura corporal em trabalhadores de uma mina de car

vao, que realizavam trabalhos em 3 turnos rodiziantes (matu

tino - 06:00 às 14:00 h, vespertino - 14:00 às 22:00 h e no

turno das 22:00 às 06:00 h) verificaram que o ritmo da tem 

peratura dos trabalhadores até 46 anos, diferia um pouco da

queles mais idosos (47 e mais anos), em comparaçao com o pa 

drão rítmico diurno, sugerindo que os mais velhos teriam me

nores dificuldades em adaptar-se às horas de trabalho notur

no, pois sua temperatura corporal, quando comparada com os 

trabalhadores mais jovens. é mais elevada, principalmente na 

2a. parte do turno noturno. 

Os autores chamam a atenção que nao podem 

afirmar se tais diferenças poderiam ser permànentes (devidas 

ã exposição ao trabalho noturno) ou realmente devidas à ida-

de, pois não fizeram comparaçoes com trabalhadores 

da mesma idade (ver FIGURA 8). 

diurnos 
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HAWKINS e Aru<STRONG-ES1ltER54 mediram, em jovens 

estudantes de enfermagem, a temperatura corporal e a ca 

pacidade de memorizar números numa dada seqUência apresen-

tada. As medidas eram tomadas entre 21:15 e 08:15 h do 

dia seguinte, a cada 2 horas de trabalho. 

As enfermeirasgozavam de 2 dias de folga an 

tes do trabalho noturno (o autor não cita qual o sistema de 

trabalho em turnos utilizado). Durante os 7 dias de medidas, 

houve uma significativa redução dos erros cometidos. 

didas de temperatura, a diferença entre a máxima e a 

Nas me 
.... 

m1.n1.ma 

observadas foi de 0,429C na la. noite e de 0,099C na 

7a. noite. Isto sugere que na la. noite, as enfermeiras a-

presentaram um resultado esperado para indivíduos adapta -

dos diurnamente, e na 2a. e subsequentes noites este ritmo 

foi sendo abolido e a curva tendeu a se "acha ta r". Esta ten-

dência, reflete, segundo COLQUHOUN, BLAKE e EDWARDS 30 um 

processo de aclimatação. 
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F I CURA 9 - ERROS COf\tET I DOS EM TESTES DE f\1EMC'iR J /\. 
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WEDDERBURN 135 
• estudou a variação da tempe 

ratura corporal e estado de alerta em operadores de computa-

dores que trabalhavam em 2 tipos de turnos: o sistema 

2 x 2 x 3 com dois dias de folgas após o trabalho noturno , 

e o sistema descontínuo de 5 dias de trabalho com 2 dias de 

folga, também rodiziante no sentido: noite--- tarde ---ma-

nhã -noite. 

Para o sistema 2 x 2 x 3, nao houve evid&n-

cias que indicassem uma progressiva adaptação da temperatura 

-apos sucessivas noites de trabalho. 

No sistema "5-sim x 2-não" a queda na temp~ 

ratura foi menor na Última noite de trabalho noturno que nas 

duas primeiras, o que indicaria uma adaptação a esse horá -

rio. Para ambos os sistemas, houve um retorno aos padrões 

diurnos logo no 19 dia completo de folga. 

Em ambos os sistemas, as curvas de tempera

tura que mais refletiram adaptação ao horário de trabalho fo 

ram respectivamente as do turno vesEertino, seguidas do tur 

no matutino e enfim, as do noturno. 

"As curvas de temperatura para ambos tipos 

de organização permaneceram "achatadas" em relação ao pa-. 

drão diurno, isto é, o ritmo de temperatura permanece essen

cialmente o mesmo que de um indivíduo ativo durante o dia , 

mas sem os picos de variação, e apenas temporariamente se mo 

difica em resposta ao trabalho noturno". 

MEERS, 1975 73 ~ambém verificou que a adap-
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tação da temperatura corporal ao turno noturno, desaparecia, 

retornando aos padrões diurnos, tão logo houvesse um dia de 

folga. Consequentemente, um ciclo de longa duração, tornar-se 

~a efetivamente eficiente para este ritmo se adaptar, apenas 

se não houver uma interrupção nos fins de semana, o que é im 

possível de ocorrer. 

O mesmo autor7 ~o estudar trabalhadores numa 

usina de açúcar, verificou que a qualidade da produção no 

turno noturno era significantemente pior que no turno matu-

tino e vespertino. 

Na pesquisa de WEDDERBURN o sentido de alerta no arranjo 2x2x~, 

mostrou ser significantemente maior no horário das 22:00 -as 

03:00 h que o do tradicional "5-sim e 2-não". Em compensa-

çao, a organização 2 x 2 x 3 apresenta-se com valores de 

alerta mais baixos entre 05:30 e 16:00 h, mas não com dados 

significantemente menores entre 16:30 e 02:00 h comparando 

com a organização tradicional. 

Para o sistema 2 x 2 x 3 nao houve sinais 

de melhoria no senso de alerta, nos 3 turnos noturnos, nem 

houve demora em retornar ao padrão diurno durante a folga. 

Este trabalho1 Voderia sugerir,·no que diz 

- -respeito a temperatura, que o sistema 2 x 2 x 3 e pior que 

o "5-sim e 2-não" mas, em relação ao senso de alerta nao 

houve diferenças muito significativas. 

Admite-se que a escolha. nesse caso, depende 

também de fatores sócio-familiares do que apenas fisiolÓgi -

cos. 
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WEDDERBURN 135 conclui dizendo que: "para o 

trabalhador em turnos a adaptação ao trabalho noturno, não 

é uma possibilidade que possa ser alcançada". (o grifo é nos 

so). 

"O trabalho noturno envolve um esforço ex

tra, e se os trabalhadores são mais velhos existem argumen -

tos para tentar minimizar o número de noites sucessivas des

te esforço" .•. 135 

SMITH 109 nao é tão radical quanto WEDDERB~ 

e cre que exista uma adaptação gradual ao trabalho noturno , 

à medida que este representa "um hábito mais arraigado" en-

tre os trabalhadores mais experientes. 

KNAUTH e RUTENTRANZ 6 6 compararam a evo 

lução do ritmo de temperatura em sistemas de trabalho notur

no fixo e sistemas de rápida rotação (2 x 2 x 2) e (lxlxl) 

Concluíram que nos Últimos, a inversão da temperatura nao se 

realizava, o que seria uma vantagem, pois, nos turnos notur-

nos fixos as mudanças observadas nos padrões revelaram com

pleta inversão mas esta demorou 3 semanas. 

FOLKARD e colab.~ 4 realizaram estudo seme-

lhante ao de WEDDERBURN 1 3 5 
• Estudaram a variação no desem-

penho mental, em sistemas de rotação rápida (2 x 2 x 2) "sis 

tema continental" em 2 indivíduos, durante 18 dias. 

Verificaram que o rendimento de testes men-

tais mais simples mostrou uma correlação positiva com a 

temperatura corporal, e os resultados foram piores no turno 

noturno. Mas, quando aplicados testes mais complexos, o de 
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sempenho mostrou uma correlação negativa com a temperatura , 

e foram melhores os resultados no turno noturno. 

Os autores 4 ~ugerem que o desempenho em de

terminadas horas do dia, seria devido às diferenças entre as 

tarefas e não a diferenças individuais, embora estas possam 

existir. Este estudo chama a atenção de que deve ser leva

da em conta a tarefa a ser desenvolvida antes de serem orga

nizados os sistemas de trabalho em turnos. 

A crítica a fazer a este trabalho, e que en 

volveu apenas 2 indivíduos. 

BJERNER, HOLM e SWENSSON 16 estudaram a va 

riação de erros na leitura de gás e temperatura, em trabalha 

dores com sistemas de 3 turnos com rodízio semanal (06:00 h, 

14:00 h e 23:00 h) durante 19 anos. Foram encontrados75.000 

erros em 175.000 leituras. O maior número de erros ocorreu 

por volta das 03:00 h. Os autores explicam a distribuição 

de erros como sendo devida à "variação da capacidade no de

sempenho mental a esta hora'' (Figura 11). 

O grau de vigilância flutuoude uma maneira 

consistente durante as 24 horas do dia, da mesma forma que a_ 

temperatura. Ao comparar os erros cometidos nas primeiras 

três noites de trabalho noturno, com o das Últimas três noi

tes~erificou-se não haver variação significativa nos erros 16 

Segundo os autores, 7 dias não foram sufi -

cientes para o organismo adaptar-se ao trabalho noturno. Con 

cluem afirmando que: "o homem a~ mudar o horário para o tur-
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no noturno, deve modificar também sua rotina pessoal, a qual 

-sera um pouco diferente da do seu companheiro, que continua-

rá vivendo da maneira antiga". 

Tal afirmação parece comprovar ·os resulta~ 

dos obtidos por COLQUHOUN, BLAKE e EDWARDS (1968) 31 ao ve 

rificarem que marinheiros que trabalharam no turno das 04:00 

às 12:00 h nao conseguiram adaptar sua temperatura corporaL 

Tal fato, seria devido à incapacidade de acordarem àquela ho 

ra, mas os autores acreditam que fatores sociais estariam en 

volvidos na questão, já que os marinheiros compartilhavam as 

mesmas cabines com seus companheiros que trabalhavam em horá 

rio diurno (das 08:00 às 16:00 h). 
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HUGHES, D.G. e FOLKARD 57 também relevam 

as influências sociais como importante fator de adaptação do 

trabalho noturno. Realizaram pesquisa com membros de uma co 

munidade socialmente isolada, na Antártica, e após lOdias de 

trabalho noturno, não ocorreu completa adaptação nem da tem

peratura nem do desempenho visual. Acreditam que o fator 

"sincronizador" luz-escuridão seja importante para a adapt!!_ 

ção fisiológica. 

COLQUHOUN 29 ao comentar o fato de que, a 

curva da temperatura corporal nao se eleva ã noite o sufi

ciente para manter um ritmo normal de atividade de trabalho, 

mas, se "achata", crê que uma teórica solução para o proble

ma seria incluir um turno noturno fixo, para aquelas pessoas 

que gostariam de viver numa rotina permanentemente invertid~ 

Entretanto, dado ao fato, que tal decisão não seja aceitável 

por razões sociais ou outras quaisquer, é necessário conti -

nuar,pela experimentação, a investigação de possíveis efei

tos prejudiciais dos sistemas de rotação rápida na eficiên

cia, pois tais formas de organizar os trabalhos em turnos se 

rão possivelmente adotados pela maioria dos trabalhadores no 

futuro. 

7.2. Ritmos circadianos de alguns hormônios 

7.2.1. Da córtex supra-renal 

A atividade das glândulas córtico-supra-re 

nais varia ao longo das 24 horas. Nas condições normais de 

repouso noturno e vigÍlia diurna, as secreções côrtico-cste

róides são baixas ã noite, e elevadas durante o dia. 52 
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A alternância ou inversão dos períodos de 

repouso ou de atividade de um indivíduo, podem modificar, pe 

lo menos temporariamente, o ritmo circadiano das secreçoes 

endócrinas. 

MILLS 75 ~ 

comenta que o mecanismo respons~ 

vel pelo despertar, está relacionado com os altos níveis pla~ 

máticos de cortisol, que tem seu pico entre 05:00 e 08:00 h 

O mesmo autor sugere verificar o nível de 

cortisol naquelas pessoas que, mesmo tendo dormido durante a 

noite, não conseguem permanecer alertas no começo da manhã . 

Possivelmente, para estas pessoas, o nível de cortisol só se 

eleva mais tardiamente. 

A nosso ver, tal medida teria certa utilida 

de prática, pois permitiria selecionar indivíduos a traba -

lhar em períodos diurnos e que iniciam suas atividades muito 

cedo. 

Os hormônios 17-hidroxi-corticosteróides e 

17-cetosteróides tem concentrações plasmáticas e eliminação 

mais elevadas, nos perí6dos de atividade dos indivíduo~ quer 

estejam eles efetuando trabalho noturno ou diurno~ 6 

Parece que o ritmo circadiano destas secre

çoes córtico-supra-renais está condicionado a uma mudança do 

ritmo de trabalho. Após um novo horário de atividades, as ma 

ximas concentrações podem aparecer modificadas somente de

pois de um atraso de muitos dias. 52 

Na figura 12, podemos ver a variação de con 
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centraçio plasm5tica de ll-hidroxicorticoster6ides em traba

lhadores diurnos e noturnos. (CONROY e MILLS) 36 

CONROY e colab. (1970) 37 analisaram os ní 

veis plasmáticos de ll-hidroxicorticoster6ides em trabalhado 

res de turnos rodiziantes (diurnos e noturnos) e em indiví

duos com trabalho noturno fixo. 

Os trabalhadores dos turnos diurnos mostra

ram elevadas concentrações pela manhi, pr6ximo do início de 

sua jornada; os trabalhadores do turno noturno mostraram ní

veis plasmáticos variados: alguns apresentando maiores con

centrações ã meia-noite e menores às 06:00 h, e a maioria nio 

apresentou um claro ritmo circadiano. 

Os indivíduos que trabalhavam somente em 

turnos fixos ã noite, apresentaram maiores concentrações ao 

redor das 14:00 h, que era justamen~e o momento quando se le 

vantavam. 

Os autores3 ~oncluem que a adaptaçio se com

pleta quando o indivíduo permanece por longos períodos numa 

determinada rotina de trabalho, caso contrário esta nio se 

concretiza. 
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FIGURA 12 - RITMO DA CONCENTRAÇÃO NO PLASMA DE 11-HIDROXICOR 
TICOSTER6IDE. 
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7.2.2. Da Medula Supra-Renal 

A excreção urinária das catecolaminas no 

homem, juntamente com outros ritmos biológicos, tem sido ob

jeto de muitas pesquisas. 

A excreçao da adrenalina caracteriza-se por 

baixos valores durante o sono e níveis elevados à tarde; (g~ 

ralmente 4 vezes maiores que o mínimo). A secreção e excre

çao de adrenalina está intimamente relacionada com o desper

tar psicológico e tem caráter endógeno. 11 

O ritmo de excreçao de adrenalina é influen 

ciado pela produção de cortisol; seu ajuste a novas condi -

ções ambientais é demorado 6 Este ritmo circadiano pode 

refletir as mudanças ocasionadas pelo horário de trabalho , 

em relação às condições de sono e repouso, como normalmente 

ocorre no trabalho em turnos 6 

A excreçao e secreçao de nor-adrenalina sob 

condições normais de sono e atividade exibem claras varia -

ções circadianas 5 Sua atividade provém dos nervos simpá 

ticos. O pico nor-adrenalínico ocorre ã tarde com os meno -

res níveis quando o indivíduo dorme. 

O ritmo de nor-adrenalina é abolido, se ho~ 

ver privação do sono e as condições ambientais (luz, ativid~ 

de, alimentação) forem uniformes; tais fatos mostram que 

ele é em grande parte exógeno, isto é, as variações do meio 

estimulando-o de forma diferenciada, fazem com que ele ocor-

r a 6 
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" AKERSTEDT 4 estudou em trabalhadores habi-

tualmente diurnos, que se submeteram durante 3 semanasao tra 

balho noturno, seus ritmos circadianos. Após a 3a.scmana de 

trabalho noturno, o padrão rítmico noturno de adrenalina nao 

se inverteu. O autor concluiu que, a persistência de baixos 

níveis adrenalínicos à noite, quando os trabalhadores esta -

vam ativos, indicava a ausência de adaptação. O nível médio 

de excreção adrenalínica durante 24 horas foi significativa 
. 

mente elevado. Tal ocorrência poderia indicar uma resposta 

ao "stress". 

Com respeito à excreção de nor-adrenalina , 

houve inversão dos níveis, com elevados valores à noite. Os 

demais ritmos (temperatura, senso de alerta, ânimo) se " a-

cha taram " durante o trabalho noturno, mostrando que a adapta 

ção não foi satisfatória 4 (FIGURA 13). 

PÃTKAI e colab. 88 e ÂKERSTEDT 5 compararam 

os ritmos de excreção de adrenalina, nor-adrenalina, senso 

de alerta, tempo de reação e temperatura corporal em traba-. 

lhadores noturnos fixos e em jornadas alternantes diurnas e 

noturnas, durante 3 jornadas de trabalho (la. 3a. e Sa. noi-

tes). 

Os trabalhadores noturnos fixos apresenta -

ram elevados níveis destas variáveis durante o trabalho, in-

clicando adaptação a estes ritmos. Mas, entre os trabalhado

res em turnos rodiziantes houve apenas uma tendência para o

correr tal adaptação. 

s, a a 
Os autores sugerem que este desajuste, pr~ 
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FIGURA 13 - MEDIAS E DESVIOS-PADRÃO DAS MEDIAS DE PADROES EM 

24 HORAS DE EXCREÇÃO ADRENALINICA, DE UM GRUPO 
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Observação - As linhas pontilhadas representam medidas originais, dese
W1adas para enfatizar o padrão cicadiano. 

vavelmente seja causado pela mudança de hábitos dos trabalha 

dores em turnos rodiziantes, em contraste com a estabilidade 

relativa destes mesmos hábitos nos trabalhadores em turnos 

noturnos fixos. 
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7.3. Variação Circadiana da Capacidade Ventilatória 

Durante o período de repouso noturno, a ta

xa de consumo de oxigênio é mais baixa que a diurna, fenôme-

no este facilmente explicado por serem menores as necessida-

des de energia. 

As capacidades ventilatórias pulmonares tam 

bém se modificam em relação ao período do dia (ou da noite). 

As variações nas capacidades ventilatórias 

pulmonares foi estudada por GUBERAN e colab. 51 com trabalha 

dores em turnos, nos três períodos de trabalho: das 06:00 às 

14:00 h; das 14:00 às 22:00 h e das 22:00 às 06:00 h. Foram 

estudados os valores relativos à: 

Capacidade vital Forçada (CVF) e ~fluxo expiratório Forçado 

no 19 segundo (FEF19 s). 

Os resultados mostraram um aumento signifi-

cativo no Fluxo Expiratório Forçado do 19 segundo entre o 

início e o fim do turno matutino (0,15 litros, corresponden 

tes a 4,1%) seguido de um ligeiro decréscimo no turno ves-

pertino (0,051 1itros,correspondentes·a 1,5%) e pequena mu-

dança no turno noturno. 

51 
Segundo ainda os autores, esta variação nao 

pode ser atribuída a calor, fumos indistriais, cigarro ou e

feito de aprendizagem, pois as condições eram idênticas du 

rante todos os experimentos. Fumantes e não-fumantes apre -

sentaram resultados semelhantes, quanto às variações ventila 

tórias. 
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Tal conhecimento teria um sentido pr5tico 

no momento em que se queira determinar as influências de po

luentes ambientais, sobre a capacidade ventilatória dos tra

balhadores. 51 

7.4. Sono e VigÍlia 

Tendo em vista o fato de que o sono pode 

ser afetado pelo trabalho em turnos, será descrita a segui~ 

de forma sumária, as principais características do sono nor 

mal. 

O ritmo do sono e vigÍlia é comandado pelas 

estruturas nervosas centrais e está diretamente ligado as a

tividades do hipotálamo e formação reticular. 

O exame eletroencefalográfico distingue uma 

vigÍlia atenta caracterizada por ondas rápidas e uma vigília 

desatenta, com ondas mais lentas. 

O ritmo de vigília alcança valores máximos 

ao redor de meio-dia e tem seus meneies Índices logo ao acor 

dar ou antes de adormecer 27 

O ciclo do sono possue 5 fases: 

A la. fase se caracteriza pelo adormecimento. A 2a. 

fase e a de sono confirmado. Na 3a. e 4a. fases, temos um 

sono profundo com ondas encefalográficas lentas . Nestas Úl

tim...qs fases hí persistência do tônus muscular e nao há movimen

tos oculares. Na Sa. fase ou "fase do sono paradoxal" há 

uma atividade encefalográfica de ondas rápidas semelhantes à 
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da vigília atenta, mas acompanhadas de sinais característi 

cos: sonhos, rápidos movimentos oculares, baixo tônus museu-

lar. 

Durante o sono, estas fases sucedem-se -v a-

rias vezes, em ciclos de 90 minutos de duração; a 5a. fase , 

(ou do sono paradoxal -"REM"- em inglês), tem maior exten

sao na segunda metade do período de repouso, e tem duração 

-d. d 1 o . . 1 2 7 ' 4 o , 5 2 me 1a e m1nutos por c1c o . 

7.5. Viagens e Transições de Fusos Horários 

As viagens realizadas em aviões tornaram 

possível ao homem percorrer milhares de qui~ômetros em pou-

cas horas. Tal fato ocasiona ao viajante, o desconforto de 

se encontrar adiantado ou atrasado em relação à sua hora de 

partida, o que lhe causará transtornos de adaptação ao novo 

tempo, muitas vezes durante alguns dias. O indivíduo deve 

modificar sua noçao de tempo em relação a vários hábitos (h~ 

rário de comer, dormir, trabalhar, etc). Sua vida se passa 

como se ele trabalhasse em turnos rodiziantes, pois a 

dia, encontrará novos horários de trabalho e repouso. 

cada 

Tomemos como exemplo o voo no avião "Concor_ 

de" que faz a rota Paris -___;'!>~ R i o • O avião deixa a capiJ 

tal francesa às 13:00 horas (hora local) e chega ao Rio 
... 
as 

15:00 horas. Há uma defasagem de 5 horas em relação às duas 

cidades, devido às diferenças nos fusos horários. 

Imaginemos um passageiro que saiu da França 

as 13:00 h. Após viajar 7 horas efetivamente, ainda terá 
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pela frente mais 9 horas, para completar o dia de 24 horas : 

o "seu" dia terá sido, na realidade, de 29 horas. 

Tal situação torna-se ainda mais perturbado 

ra àquelas pessoas que estão constantemente viajando (seja a 

negócios ou como tripulantes de viagens internacionais). 

Um voo que atravesse 8 fusos horários seja 

para oeste ou leste, demandaria 8 dias para o reajustamento. 

A readaptação parece mais rápida nos vôos que se dirigem a 

oeste do que nos que vão em direção a leste 36 

Para um voo, no caso Rio ~Paris, que a-

travessa 5 fusos horários, seriam necessários cerca de dois 

dias para reajustar o ciclo sono-vigÍlia, 5 dias para o rit-

mo da temperatura corporal e 8 dias ou mais, para outros rit 

mos, como a secreção de cortisol 11 

. 
Nos severos regulamentos do tempo de voo de 

pilotos ingleses incluiram uma cláusula que diz respeito ao 

período de descanso. Se ocorrerem 4 ou mais mudanças de fu-

sos horários ou o vôo estender-se por mais de 3 horas ' d~ 

verá haver uma folga não menor que 12 horas. (Board of Trade 

Great Britain - 1967 - citado por CONROY e MILLSJ 36 

CONROY e MILLS 36 recomendam certos procedi 

mentos as pessoas que atravessam 5 ou mais mudanças de fusos 

horários. São elas: 

19) A hora da chegada deverá coincidir com o momento de ir 

normalmente dormir. 

29) Devem ser evitados encontros para tratar de negócios ou 
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diversões. logo no dia da chegada. 

3 9 ) Há necessidade de pelo menos. 24 horas de descanso antes 

de se reiniciar o trabalho. 

CAMERON 23 estudou causas de fadiga, em Pl 
lotes de aviação civil australiana. Ressalta a necessidade 

de um sono tranqÜilo, sem ruídos, pois os efeitos da fadiga 

se assemelham aos efeitos da privação do sono. 

As catecolaminas urinárias (principalmente 

a adrenalina e nor-adrenalina) aumentam sua eliminação quan 

do as pessoas estão submetidas a alguma situação que as leva 

ao "stress". No curso de vôos, comprovou-se que a elimina -

ção das catecolaminas estão aumentadas em relação aos testes 

realizados no solo (ALDAMA) 7 

Este autor 7 considera a fadiga de voo co 

mo uma síndrome de múltiplas causas, nas quais as dificulda

des de recuperaçao se devem por privação ou alteração do so 

no ou por desincronização dos ritmos circadianos. 

7.6. A Personalidade dos Indivíduos e os Ritmos Circadia

nos 

A maior ou menor dificuldade em adaptar- se 

a horas variáveis de sono, alimentaçãoe melhor desempenho no 

trabalho em determinados horários, parece relacionada com a 

personalidade dos indivíduos. 

Trabalhos recentes .. 7 
' 55 ' e 6 'e 7 utilizando 

testes de personalidade, mostram que existem indivíduos cu-
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jos ritmos circadianos sao acentuadamente orientados para 

permanecerem mais ativos logo cedo, de manhã, enquanto ou

tros apresentam maior atividade em horas mais tardias. 

HSTBERG 86 
u estudou as variações rítmicas em 

37 operadores de computadores, que trabalharam em regime de 

3 turnos (08:00 h, 16:00 h, 24:00 h) com rodízio semanal. Fo 

ram analisados os seguintes itens: horas de sono, temperatu

ra corporal, capacidade física, capacidade de estimar o tem

po decorrido e alimentação. A separação entre os indivíduos 

com tendências "matutinas" ou "vespertinas" foi consegui

da, em parte, com um questionário que se iniciava com a se

guinte pergunta: "Você experimenta dificuldades em sair da 

cama quando se levanta de manhã ? As respostas poderiam ser. 

a) Muito frequentemente 

b) Algumas vezes 

c) Raramente 

d) Muito raramente 

"Se você fosse livre para escolher, a que horas iria dormir 

ã noite ?" 

a) Após a 01:00 hora· 

b) Entre 23:30 e 01:00 horas 

c) Entre 22:00 e 23:30 horas 

d) Antes das 10:00 horas 

Os resultados obtidos mostraram que os indi 

víduos classificados como "vespertinos" apresentam ritmos 

que indicam maior adaptação ao trabalho em turnos, que seus 

colegas "matutinos" . 
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Os tipos médios (entre os "matutinos" e 

"vespertinos") também adaptavam-se de forma intermediária. 

Tal tipo de pesquisa pode ter influência na 

colocação de indivíduos em determinados horários ou arranjos 

de trabalho, a fim de que sua adaptação e rendimentos sejam 

compatíveis com o necessário. 

A aplicação de questionários visando sepa

rar indivíduos ativos pela manhã ou mais à tarde, pode ser 

um instrumento útil para facilitar a interação entre o turno 

de trabalho e o tipo circadiano 86 
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8. TRABALHO EM TURNOS E SA0DE. OS PROBLEMAS MAIS FREQUENTES. 

O trabalho em turnos tem sido apontado p~ 

la grande maioria dos autores, como agente causador de des

conforto e de problemas de saúde. 

As principais causas dos trabalhadores em 

turnos referem-se basicamente aos problemas de sono, distÚ! 

bios nervosos e digestivos. 1,2 ,4 ,5 ,a ,9 ,14 ,16 ,18 ,27 ,2a ,29 

5 2 , 6 4 • 7 o ' 7 1 • 8 8 , 9 4 • 9 8 • 1 o o • 1 1 o , 1 1 l • 1 1 5 , l 2 3 • 

8.1. Distúrbios do sono. 

O sono é um importante ponto a ser discuti 

do no trabalho em turnos. Tanto os aspectos quantitativos 

(relativos à duração) quanto os qualitativos, estão sendo 

frequentemente abordados em recentes simpósios, organizados 

pela "International Labour Organisation", Sub-Comitê de Tra 

balho em Turnos da "Permanent Commission and International 

Association on Occupational Health", ,.Laboratory for Clini

cai Stress Research", "International Ergonomics Associatiorl' 

e "Human Factors Society". 

O Laboratório para Pesquisa C1Ínica do 

Stress, do Instituto Karolinska, de Estocolmo, tem forneci

do excelentes trabalhos de revisão e pesquisa. 

Muitos autores 2 4 ' 5 ' 8 • 9 • 1 4 ' 1 6 

1 8 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 5 2 , 6 4 , 7 O , 7 1 , 8 8 , 9 4 , 9 8 , 9 9 , 1 O O , 1 O 1 ' 1 1 1 ' 1 I 5 • 1 2 3 • 1 2 4 

sao uninimes em afirmar que os trabalhadores em turnos dor

mem menos horas que aqueles quê executam tarefas diurnas . 
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125 126 33 Poucos trabalhos (TUNE e COLQUHOUN e EDWARDS ) evi 

denciaram que a quantidade de sono para os trabalhadores em 

turnos é igual ou maior que nos trabalhadores diurnos. TU-

NE 121 sugeriu que esta maior duração do sono seja necessá-

ria para compensar "débitos" de sono. Os trabalhadores em 

turnos apresentam também maior número e mais longos cochilos 

fora do período principal de repouso 121 
• 

O sono dos trabalhadores noturnos é frequeg 

temente descontínuo, isto é, dividido em 2 ou mais períodos 

separados 3 3 • 

HUME e MILLS 58 verificaram que se o sono 

é interrompido, e horas depois os indivíduos o completam, a 

fase do sono paradoxal fica prejudicada. 

KNAUTH e RUTENFRANZ 64 confirmam a afirma -

çao de HUME e MILLS 58 ao verificarem em pesquisa realizada 

com 4 indivíduos trabalhando durante 3 semanas à noite e dor 

mindo apenas 6 horas or dia, que houve uma redução na 4a. fa 

se e no estágio de sono paradoxal. 

Ao se comparar o sono noturno habitual, com 

o sono diurno dos trabalhadores noturnos, e o sono noturno 

mais curto (devido ao turno da manhã que se inicia mais cedo), 

constata-se que os dois Últimos perdem uma significativa parte 

do sono rápido, ao passo que o sono lento é melhor conserva

do. Este Último.correspondente à 2a., 3a. e 4a. fases, repa 

ra a fadiga física, e o sono rápido (paradoxal), a fadiga 

mental 28 

CARPENTIER e CAZAMIAN 27 comentando traba 



90. 

lho recente de outro autor (JOHNSON- 1974), estimam que , 

a duração global do sono e a sucessão equilibrada dos ci

clos de alternância do sono profundo e do paradoxal, tem 

mais importância, que a duração relativa das diversas fases. 

ASCHOFF 11 salienta que não pode ser es-

quecida a interação existente entre o ciclo sono-atividade e 

os demais ritmos circadianos. Tal ligação, implicaria em im 

portante ordem temporal dentro do organismo. 

8.1.1. Fatores que podem influir nos distúrbios psí
quicos e, ou, somáticos,decorrentes de probl~ 
mas de adaptação ao trabalho em turnos, parti 

cularmente o sono. 

19) Ruído 

O ruído é tido como um dos principais obstá 

culos a um sono tranqÜilo e reparador 22
1

53
,

6 '*. 71
,

99
J

115
1

123 

RUTENFRANZ e KNAUTH 99 questionaram 466 con 

troladores de tráfego aéreo, com trabalho em turnos no-

turnos. Em resposta às seguintes perguntas: 

a) Seu sono é perturbado constantemente por ruído ? 

78,8% responderam afirmativamente 

19,5% não se sentem freqüentemente perturbados 

1,7% não responderam à questão 

b) Se sua resposta foi "sim", à questão anterior, quais 

sao as fontes de ruído que perturbam seu sono ? 

77,9% responderam= as crianças; seguidos de: 

tráfego de rua - 63,2%; #telefone, campainha - 54,5% ; 



tráfego aereo - 53,4% e membros da família em geral 

40,9%, além de outros. 

91. 

Pela figura 14, pode-se melhor visualizar~~ 

fontes de ruído. 

As fontes de distúrbios noturnos de sono 

são bastantes diferentes das diurnas. 

FIGURA 14 - FONTES DE RU!DO QUE INCOMODAM DURANTE O SONO 
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KNAUTH e RUTENFRANZ, 6 ~ afirmam que, a re 

dução do sono diurno dos trabalhadores noturnos é causada 

principalmente pelo ruído das crianças, porque este Último é 

mais diversificado que o barulho do trânsito. 

8.1.1.2. Condições de Habitação 

As condições de habitação estão também 

relacionadas entre as causas que provocam distúrbios de so

nc!/ 2 2, s 3, 1 2·~ . 

AANONSEN 1 ,evidenciou a importância da mora 

dia para um sono adequado; esta afirmação é especialmente vá 

lida para os trabalhadores em turnos. Quando estes pos -

suiam condições de habitação adequadas a um sono tranqÜilo 

apenas 15% tinham insônia; no caso de não existir um local 

de repouso adequado, 73% dos trabalhadores em turnos tinham 

insônia. 

Para os trabalhadores que nao conseguem se 

adaptar ao regime de turnos, as condições de moradia não fa

ziam grande diferença. (Tabela 23). 
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TABELA 23 - CONDIÇOES DE MORADIA E DISTORBIOS DO SONO. 

Tipos de trabalhadores N9 de traba- (Boas condições!! Más condições 
lhadores de moradia de moradia 

1) Trabalhadores diur -
nos (antigos traba -
lhadores em turnos). 
Distúrbios do sono 
quando empregados em 
turnos. 

2) Trabalhadores em tur 
nos 

3) Trabalhadores diur
nos 

FONTE: AANONSEN 1 

128 

380 

345 

84% 97% 

15% 73% 

12%. 18% 

THIIS-EVENSEN1 23 realizou·pesquisa entre tr~ 

balhadores diurnos e em turnos na Dinamarca, Suécia e Noruega. 

Naqueles que possuem lugares adequados para dormir, a insônia 

entre os trabalhadores diurnos e em turnos tem pequena diferen 

ça (3% a mais nos Últimos). Mas, naqueles que não tem mora-

dias satisfatórias, a diferença entre diurp~ e em turnos e de 

58% a mais nos Últimos. 

Entre os ex-trabalhadores em turnos, nao faz 

mui ta diferença se suas casas são adequadas ou não, já que eles 

seriam "propensos" a ter insônia por não se adaptarem a este re 

gime de trabalh~2 ~Tabela 24). 
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TABELA 24 - INSONIA ENTRE TRABALHADORES DIURNOS E EM TURNOS, 

EM RELAÇÃO Ã CONDIÇÃO DE MORADIA (EM %) 

Tipo de trabalhadores Moradia Adequada 

Trabalhadores diurnos 12 

Trabalhadores em turnos 15 

Trabalhadores diurnos 
(ex.trabalhadores em turnos) 84 

THIIS - EVENSEN 123 

8 .1.1.3.Esquema de Trabalho 

Moradia Inadequada 

18 

73 

97 

TAYLOR 117 comentando o trabalho de TUNE 126 

diz-se tentado a inferir que os ciclos de rápida rotação se

riam mais adequados que o de ionga permanência,em dados tur

nos, porque os primeiros impediriam que débitos de sono se 

acumulassem ao longo de várias noites de trabalho. Tal opi~ 

nião é também compartilhada por WEDDERBURN 135 que comparou 

três sistemas de trabalho: 

Continental (2 x 2 x 3), Clydesdale (5 x 4) e o sistema com 

(6 dias de trabalho x 2 de folga). 

Os arranjos nos quais os trabalhadores me

nos se queixavam de distúrbios de sono foram o Continffital e 

o Clydesdale. Tal preferência é baseada principalmente em f~ 

tores sociais 135
• A argumentação que diz ser necessário peE 

manecer maior tempo num determinado horário de trabalho para 

que os ritmos biolÓgicos se invertam, está hoje em dia, sen

do abandonada, pois sabe-se que os ritmos de temperatura e 

excreção de mctabÓlitos retornam ao padrão diurno, logo que 
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os trabalhadores saem de folga. e demoram vários dias para no

vamente se reajustarem ao trabalho noturno 18 
• 

73 ~ 135 
• 

Há também dificuldades em dormir em horas 

diurnas, o que facilitaria a escolha para trocas 

no horário de trabalho. 

frequentes 

THIIS-EVENSEN 123 em pesquisa conduzida na Di 

namarca envolvendo 900 trabalhadores (600 diurnos e 300 em 

3 turnos rodiziantes) - o autor não cita o tipo de rodízio 

de variados ramos industriais , verificou, através de questi~ 

nários respondidos pelos próprios trabalhadores que, 11% dos 

trabalhadores diurnos e 60% dos trabalhadores em turnos apre 

sentavam distúrbios de sono. Considera THIIS-EVENSEN que a 

sucessao de turnos noturnos e a incapacidade de dormir bem , 

resulta num fator de acumulaçãõ de fadiga que tem efeitos pr~ 

judiciais sobre o sistema nervoso. 

14 
BARHAD e PAFNOTE constataram as mesmas re-

percussoes desfavoráveis no ciclo rápido (2 x 2 x 2) e nas de 

alternância semanal, com relação ã duração e características 

do sono, impressões subjetivas de fadiga, possibilidades de 

uti 1 i zação das horas de lazer ,12- opiniões pessoais dos trabalha 

dores no que diz respeito ao trabalho noturno. Todos os tra-

balhadores já haviam completado 5 anos de serviço. 

Nesta pesquisa, foram estudados os problemas 

de sono, reaçoes a fadiga e produtividade em operadores de 

termo-centrais que se organizaram em turnos do tipo 2 x 2 x 2 

e operadores de uma refinaria, oficinas mecânicas, forjas e 

minas, cujo rodízio dos turnos era semanal. 
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A pesquisa entre os trabalhadores do esque

ma 2 x 2 x 2, mostrou elevada redução da duração do sono após 

a primeira noite de trabalho: 50% dormiam menos que 6 horas 

e 25% menos que 4 horas (FIGURA 15). 

Condições familiares "não-propícias" foram 

tidas como causadoras de não-adaptação ao sono diurno em 35% 

dos casos; 58% dos trabalhadores apresentaram distúrbios de 

sono, e o sintoma mais frequente foi o de "estar sonolento " 

durante o dia. 53% acusaram perda de apetite durante o tra

balho noturno. 18% apresentaram problemas neuro-vegetativos 

(tremores, palpitações); 14% tiveram distúrbios digestivos. 

No arranjo de turnos com rodízio semanal 

verificou-se que entre os operários das oficinas mecânicas e 

forjas, a duração do sono diurno, após o turno da noite foi 

menor que 5 horas em 50 a 52\ dos casos. Apenas (23 a 26% ) 

saíram-se bem e conseguiram 7 a 8 horas de sono (FIGURA 16). 

BARHAD e PAFNOTE 14 concluíram que não foi 

constatada adaptação ao trabalho vespertino e noturno, duran 

te os quais foi notada a presença de fenômenos devidos à fa

diga. Os autores acima,apontam os aspectos psico-sociais co 

mo "decisivos" para a escolha do regime de trabalho. 

MAURICE 71 comenta que nos arranjos de tra

balho rodiziantes, os problemas de sono sao mais frequentes 

que entre trabalhadores noturnos fixos. Segundo ele, muitos 

fisiologistas compartilham desta decisão, e recomendam os es 

quemas de rotação mais longos ou até mesmo os sistemas fixos 

noturnos e diurnos do que arranjos de alternância semanal. 
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Estas conclusões geralmente estão baseadas no 

fato de que os ritmos circadianos demoram a se inverter e os 

ciclos longos permitiriam melhor adaptação aos novos horá -

rios. Estudos realizados na Inglaterra, entretanto, 90 tll'+ • 

130 mostram que os turnos longos estão sendo preteridos a no 

vos sistemas. 

A tendência atual é de implantar os ciclos 

de rotação rápida, e se tal não ocorre com freqUência, na 

prática industrial, deve-se, segundo ~1AURICE 71 "a uma cole

ção de hábitos e costumes cuja permanência é frequentemente 

apenas o resultado de inércia ou resistência ã mudança. ( o 

grifo ê nosso). 
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FIGURA 15 - A DURAÇÃO DO SONO EM RELAÇÃO AO TURNO DE TRABALHO 
SISTEMA 2 x 2 x 2 
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8 .1 .1. 4. I da de 

Será a idade um fator importante na adaptação 

ao trabalho em turnos ? 

E de conhecimento popular, que as pessoas 

mais idosas adquirem hábitos e dificilmente os modificam 

Transpondo tal costume para a situação de trabalho em turnos, 

pode-se pressentir que os indivíduos à medida que se tornam 

mais velhos, tenham maior dificuldade em se adaptarem a horá 

rios variáveis de sono. 

o 
THI IS-EVENSEN 12 3 

, BRUSGAARD 2 2 
, AKERSTEDT 3 

ASCHOFF 11 
, CAZArvi!AN 2 8 chamaram a atenção que os problemas com o 

sono tornam-se mais significativos com a idade do trabalha -

dor. 

~KERSTEDT 3 analisando as queixas de traba 

lhadores de 2 e 3 turnos rodiziantes, verificou que à medida 

que os indivíduos envelhecem, tornam-se mais "madrugadores", 

o que dificultaria o sono após o trabalho noturno. Isto pa-

rece ocorrer por volta dos 45 anos. A maior exposição aos 

turnos noturnos parece ser a causa da diminuição das horas 

de sono e do bem-estar, sugerindo que haja um processo de a~ 

cumulação de fadiga. 

Tal processo cumulativo nao se encontra em 

indivíduos mais jovens, porque ocorre uma auto-seleção dos 

trabalhadores. Após muitos anos, num determinado serviço 

esta"válvula de escape" não ocorreria e os trabalhadores 

mais velhos (talvez por não encontrarem outro serviço) conti 

. 1 3 nuar1am a suportar ta carga. 
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Em outras pesquisas este fato nao foi veri

ficado como podemos ver pelos trabalhos citados em seguida. 

COLQUHOUN e EDWARDS 33 nao notaram diferen 

ça no número médio de horas de sono em nenhum turno de tra

balho, entre trabalhadores mais jovens e os mais idosos. 

WEDDERBURN 135 também nao encontrou em sua 

pesquisa, diferenças significativas de distúrbios de sono 

entre os trabalhadores mais velhos, apesar dele próprio con 

cordar que o sono é mais facilmente interrompido com o pas

sar dos anos (desde os 30 anos). 

Mais pesquisas são necessárias para se ve

rificar de que maneira o fator idade influencia os ritmos 

endôgenos, de forma a dificultar a adaptação ou readaptação 

dos trabalhadores; ou se as diferenças no ajustamento esta

riam ligadas principalmente aos fatores sócio-familiares ~ 

ou,hâbitos conservativos. 

8.1.1.5. Considerações finais 

Procurando solucionar o problema da irregu 

laridade das horas de sono. QUAAS 94 recomenda que certas 

medidas sejam tomadas pelos administradores e autoridades 

governamentais (como foi feito na RepÚblica Democrática Ale 

mã) a fim de propiciar condições de trabalho e repouso ade 

quados para os trabalhadores em turnos. Dentre os que se 

relacionam com o sono e o esforço, citamos: 

1) "Regulamentação das pausas cxistcn.tes, principalmente nos 
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turnos noturnos e introdução de pausas curtas adicionais ... 

2) "Criação de condições essesnciais que assegurem ao traba -
lhador em turnos um sono suficiente e tranqtiilo durante o 

dia, iniciando-se com medidas de urbanismo e de higienedas 
construções, até a edificação de sanatórios diurnos". 

3) "Consideração das condições de moradia ao receber trabalho 

em turnos e trabalho noturno''. 

4) "Melhoria nas condições de trabalho e de vida. Considera
ção do trabalho em turnos para a concessão de moradias, di 

mensionamento de férias anuais e ótimos cuidados na fábri
ca para com o trabalhador em turnos". 

As medidas propostas por este autor seriam 

ideais para proporcionar um repouso adequado aos trabalhado -

res em turnos. Mas, se levarmos em consideração as inúmeras 

dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento,pri~ 

cipalmente no que se refere às condições de habitação, verifl 

ca-se que estas propostas estão fora do alcance de aplicação, 

pelo menos a curto prazo. 

8.2- Distúrbios Nervosos e Digestivos 

Hâ controvérsias entre os autores se 

os trabalhadores em turnos estariam sujeitos a 

maiores transtornos digestivos e nervosos, quando comparados 

com os trabalhadores diurnos. 

RUTENFRANZ e KNAUTH 100
, HADENGUE 52

, CARPEN 

TIER 25
, DESOILLE e colab. 40 são de opinião que os problemas 

digestivos dos trabalhadores em turnos são freqüentemente cau 

sados por dietas mal equilibradas e refeições em horários ir-
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regulares com modificação do ritmo fisiológico de secreçao 

gástrica. r-~as . RUTENFRANZ e KNAUTH 10 0 não afirmam que o 

problema seja mais acentuado entre os trabalhadores em tur-

nos. 

1 11 -TASTO e colab. apos estudarem 1.200 en-

fermeiras e 1.200 processadores de alimentos, que em igual 

número trabalhavam em turnos fixos, diurnos e noturnos, e . 

em turnos rodiziantes, concluíram que os distúrbios de sau

de sofridos por trabalhadores em turnos rodiziantes, eram 

mais sirios que os dos trabalhadores em turnos fixos. Tais 

distúrbios se referem a problemas digestivos, problemas de 

fadiga, maior uso de bebidas alcoólicas, piores problemasde 

sono, menos satisfação em suas vidas pessoais e domésticas. 

52 HADENGUE e colab. lembram que a "queima -

ção" epigástrica i uma manifestação característica entre 

trabalhadores que modificam seu período de trabalho, e que 

este sintoma perdura por alguns dias. desaparece e novamen

te reaparece quando ocorre a nova troca de horários de tra 

balho. Nas equipes noturnas, certos indivíduos não atingem 

a fase de adaptação. A "queimação", o meteorismo e a eruc

tação, persistem até de manhã. 

HADENGUE 52 e CARPENTIER 2 5 citam ainda· 

que há um maior consumo de excitantes (alcóol, tabaco) e com 

primidos para dores de cabeça durante os turnos noturnos. 

CARPENTIER e CAZAMIAN 27 lembram que "a Úl

cera gástrica e duodenal é quase sempre uma expressão somá

tica do sistema nervoso central e mais precisamente do hipo 

tálamo. o orgao da fadiga". 
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AKERSTEDT 3 ao comparar sistemas de traba -

lho com 2 e 3 turnos, verificou que as queixas dos trabalha

dores sobre problemas psíquicos e somáticos foram mais fre-

quentes (a um nível de significincia de 5%) nos turnos da 

noite que nos da manhã, e nestes (manhã) 

tarde. 

que naqueles da 

WEDDERBURN 135 encontrou associações signifi

cativas entre as queixas apresentadas pelos trabalhadores de 

problemas de sono e digestivos. 

Em relação ao turno noturno, os problemas di 

gestivos mais freqüentes foram a falta de apetite e má di

gestão. 

THIIS-EVENSEN 123 em seu clássico trabalho en 

volvendo 14.348 trabalhadores (6.385 trabalhadores diurnos e 

7.963 trabalhadores em 3 turnos) de 3 países (Noruega, Sué-

cia e Dinamarca) entre 1947 a 1956, verificou que entre os 

trabalhadores em turnos havia maior número de distúrbiosner 

vosos e gástricos, quando comparados com os trabalhadores diur 

nos; na Dinamarca,os transtornos entre os trabalhadores em 

turnos e diurnos foi maior que na Noruega . O au-

tor explica que esta diferença seria devida a 2 causas: 

la. Foram separados, dentre os trabalhadores da Noruega, a
queles que por razões médicas se transferiram do sistema 
rodiziante para o sistema diurno fixo. Os transtornosen 

centrados entre os ex-trabalhadores em turnos foram mui to 
superiores aos que permaneceram em turnos. 

2a. Na Dinamarca, esta separação nao foi feita; e as respos
tas foram subjetivas (dadas através de question~rios) 

Na Noruega os dados se basearam, em grande parte. em es-
tatísticas oficiais (TABELA 25). 
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"A Úlcera péptica origina-se em parte, de 

problemas decorrentes da alimentação em horários irregula

res, e também aos distúrbios nervosos, o que favorece seu 

aparecimento nos trabalhadores em turnos" 1 z 3 

O autor 123 confirma que "não há dúvidas que 

cerca de 20 a 30% das pessoas não são capazes de se adapta 

rem ao trabalho em turnos. São totalmente propensos a apr~ 

sentarem queixas digestiv~s e doenças nervosas. Tais doen

ças são particularmente prevalentes entre os grupos mais j~ 

vens e aqueles que iniciam o trabalho em turnos com idade 

avançada (50 anos ou mais)". 

O trabalho em turnos ativaria mecanismos que 

levariam ao desequilíbrio funcional, o que não ocorreriasob 

condições de vida e trabalho normais 11 

AANONSEN 1 estudou de 1948 a 1954, 1.106 tr~ 

balhadores de 2 indústrias eletro-metalúrgicas e uma eletro 

química, na Noruega. 

Ele pessoalmente examinou os trabalhadores, 

pelo menos uma vez por ano. Deste estudo constavam: 345 

trabalhadores diurnos, 380 trabalhadores em turnos; 350 ex-

trabalhadores em turnos, trabalhando durante o dia; 31 tra~ 

balhadores que estavam ora em rodízio, ora fixos. 

As diferenças observadas na freqUência dos 

distúrbios digestivos ou nervosos foram muito nequenas en

tre os grupos diurnos e em turnos 1 
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TABELA 25 - OCORRENCIA DE TRANSTORNOS À SAODE E ARRANJOS DAS 
HORAS DE TRABALHO (EM %) . 

Dinamarca Noruega 

TRANSTORNOS TRABALHADORES TRABALHADORES OCORRIDOS !DIURNOS BI 1URNOS DIURNOS EM TURNOS DIURNOS 
(Ex-trab. 
em turra;) 

DISTORBIOS DO SONO 11,0 60,0 

QUEIXAS NERVOSAS 25,0 64,0 13,0 10,0 32,5 

QUEIXAS ~CAS 10,8 35,0 7,5 6,0 19,0 

a) de importância mé-
dica 9,5 23,1 

b) úlcera Gástrica e 
Duodenal 7,7 13,4 6,6 10,0 32,5 

Constipação,Colite 9,0 30,0 11,6 10,6 10,6 

Oclusão de Coronárias 
e Angina Pectoris 2,6 1,1 o ,85 

THIIS-EVENSEN 123 

TABELA 26 - DISTORBIOS DA SAODE ENTRE TRABALHADORES DIURNOS E 
EM TURNOS (m1 %) 

, n-345 
TRANSTORNOS 
OCORRIDOS 

Trabalhadores diurnos 

Neuroses e distúrbios 
nervosos 

Olcera Duodenal ..••.•.......•. 
Sintomas Pépticos sem 
Úlcera visível ....•....•..... 

Outras doenças diges-

13 

7,5 

6,6 

tivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 , 6 

Angina do peito e in-
farto do miocárdio ...•.....•. 2,6 
"com sintomas" 34,8 ~ 

AANONSEN 1 

n-389 1 n-128 
Trabalhadores em 1 Ex-trab. 
turnos 

10,0 

6,0 

10,0 

. 10,2 

1,1 
34 ,O 

I em sist.de 
3 turnos 

32,5 

19,0 

32,5 

0,9 

67 ,O 
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O fato de nao ter encontrado maior incidên 

cia de moléstias nervosas e digestivas entre os trabalhado -

res em turnos. não prova que esta forma de trabalho não pre 

disponha a tais doenças. 12 1 

Mas, ao comparar os ex-trabalhadores em tur 

nos que passaram a ser diurnos, por razoes médicas, com os 

sempre diurnos, as diferenças foram duas e meia vezes maio

res (TABELA 26). 

As conclusões de AANONSEN 1 sao semelhan -

tesas de THIIS-EVENSEN 123 
• no que diz respeito'a ocorrên

cia maior de doença entre os trabalhadores em turnos, princi 

palmente naqueles que nao se adaptaram. 

LOP~Z-AREAL e colab. 70 também nao encon

traram maior incidência de casos de Úlceras pépticas entre 

os trabalhadores em turnos que já se encontravam vários anos 

neste tipo de serviço. 

TAYLOR 117 nota que, as informações subjeti

vas sao ligadas com elevada prevalência de sintomatologia , 

às funções corporais relacionadas com o sono, digestão e rit 

mo intestinal. 

A nao adaptação a horários noturnos ou ro-

diziantes de trabalho. pode levar a uma insatisfação 

que posteriormente conduza a estados mórbidos 40 

geral 

8.3. Problemas de admissão em trabalho em turnos. Estudo 
sobre mortalidade. 
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RUTENFRANZ e colab. 
101 

e WINGET 
136 recomen 

dam nao admitir no trabalho em turnos,indivíduos que apre

sentem diabetes, epilepsia, problemas cardiovasculares, di

gestivos e renais, pois a alternância de horários pode acen

tuar estas doenças. 

TAYLOR e POCOCK 11s estudaram o número e as 

causas de morte, num seguimento realizado durante 12 anos ( 

de 1956 a 1968) em 10 empresas, entre os trabalhadores de 

turnos, ex-trabalhadores em turnos e trabalhadores diurnos. 

As mortes observadas por todos os tipos de doença pesquisa -

dos, não foram significativamente mais elevados nos 3 gru

pos de trabalhadores, o que fez os autores concluirem que o 

trabalho em turnos parece não trazer efeitos adversos quecon 

duzam ã maior mortalidade. 

RUTENFRANZ e colab. 100 1 o 1 afirmam que 20% 

da população trabalhadora não suporta o trabalho em turnos. 

Segundo estes autores, esta afirmação foi em parte confirma

da pelo trabalho de AANONSEN 1 e THIIS-E\~NSEN~ 23 

O exame pré-admissional e periódico dos tra 

balhadores, pode selecionar os mais bem adaptados e afastar 

para outros sistemas de trabalho, os indivíduos que já apre

sentaram alguma sintomatologia de doença, ou possuam tendên

cias neste sentido 101 
• 
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9. ABSENTISMO DE TRABALHADORES EM TURNOS 

A ausência ao trabalho, qualquer que seja o 

motivo representa um fator de aumento de custos e baixa de 

produtividade 6 1 

Dá-se o nome de "absentismo" ãs ausências 

dos trabalhadores ao trabalho, nas ocasiões em que seria de 

esperar que comparecessem a ele. Estas ausências podem ser 

por razõe~ midicas, ou outras quaisquer 78 

O absentismo-doença foi definido pelo Sub

Comitê de Absentismo da Permanent Commission and Internatio

nal Associa tion on Occupa tional Heal th 78 
, como sendo: " a 

ausência ao trabalho atribuída a doença ou lesão acidental 

e como tal, aceita pela entidade empregadora ou pelo sistema 

de Previdência Social". 

Segundo MONIZ 77 • a maior parte do absen-

tismo seria devido ao absentismo-doença. pois" ... a penali

zaçao disciplinar e a inferiorização moral, foram influen 

ciando o trabalhador que falta ao serviço, na maior parte dos 

casos, a invocar a doença como motivo, ati por lei de menor 

esforço". (o grifo é nosso) 

TAYLOR e POCOCK 121 TAYLOR 113 e HOWELL 56 

' 
reforçam a afirmação de MONIZ~7 ao afirmarem que, o absen -

tismo por doença é um fenômeno diferente de morbidade. sendo 

um "pobre" indicador de doenças. Alguns trabalhadores rein

cidentes em frequentes episódios de doença. por eles invoca

da, não estariam necessariamente menos saudiveis 113 
• 
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O absentismo, segundo opinião de vários au-

tores SG •1os • 113 •11s . depende ·de vários fatores, tais co 

mo: satisfação e motivação no trabalho, sobrecarga física de 

trabalho, atitudes positivas ou negativas frente à tarefa que 

executa, pagamento de auxílio-doença e segurança no trabalho, 

entre outros. 

No estudo do absentismo em trabalhadores em 

turnos, tem-se encontrado taxas de freqUênci~ e 

mais baixas entre os trabalhadores em turnos, ao 

los com os trabalhadores diurnos, na maioria das 

efetivadas. 

gravidade 

compara

pesquisas 

TAYLOR, POCOCK e SERGEAN119 baseados em es

tudos realizados em 29 empresas, com 965 trabalhadores empre 

gados em diversos tipos de turnos (três turnos descontínuos, 

três turnos contínuos com rápida rotação, turnos permanente

mente noturnos, dias e noites alternadas, dias duplos) e 965 

trabalhadores diurnos. usando a técnica de duplas comparações 

por idade, trabalho e tempo de serviço, encontraram taxas de 

ausências mais baixas entre os trabalhadores de todos os ti 

pos de organização em turnos, do que entre os trabalhadores 

diurnos. 

O arranjo de trabalho que apresentou as me

nores ausências, para faltas de curta duração (até 3 dias) foi 

o de rápida rotação (rodízio de horário a cada 2 ou 3 dias). 

Entre as causas que provocaram afastamento, todas (com uma 

Única exceção) tiveram maior incidência entre os trabalha

dores diurnos. Apenas a Úlcera péptica teve incidência li

geiramente maior entre os trabalhadores em turnos. 

Os resultado~ encontrados tanto para numero 



111. 

de episódios como para duração média dos episódios, tiveram 

valores mais baixos entre os trabalhadores em turnos; ames 

ma tendência prevaleceu para certificados médicos,quanto pa

ra auto-certificados e outras ausências. (TABELAS 27 e 28) . 

TAYLOR 112 analisando trabalhadores de uma 

indnstrià petroquímica entre 1962 e 1965, verificou que os 

trabalhadores em turnos (rodiziantes semanais) tinham menor 

numero de faltas por homem-ano e duração também menor destas, 

que os seus colegas diurnos.(FIGURAS 17 e 18). 

TABELA 27 - MEDIAS ANUAIS DOS COEFICIENTES DE AUSENCIA,EM PA 
RES DE TRABALHADORES DIURNOS E EM TURNOS; 
1968 E 1969. 

PARA 

i Certificados me Certificados de Outras Ausências 
dicos ausências até 3 (não se incluem_ 

dias as referentes a 
incapacidade pa-
r a trabalhar) 

I Diurno Turno Diurno Turno Diurno Turno 

Número de homens 965 965 812 812 643 643 

Episódios/homem ano 0,77 0,67 1,70 1,41 0,68 0,53 

Dias /homem ano 12,13 9,54 2,53 2,11 0,93 o' 71 

Dura<;ão redia do 
episodio (em dias) 15,8 14,2 1,5 1,5 1,4 1,3 

TAYLOR, POCOCK e SERGEAN , 1972 
1 l 9 
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TABELA 28 - PORCENTAGENS DE TRABALHADORES EM TURNO COM UM OU 
MAIS, DOIS OU MAIS, ETC, EPISCDIOS DE 
EM DOIS ANOS (1968 e 1969). 

AUSENCIA 

N9 de episódios 

1 ou mais 

2 ou mais 

3 ou mais 

6 ou mais 

10 ou mais 

20 ou mais 

N9 de honens 

N9 de episódios 

TAYLOR, POCOCK e 

Certificados mé
dicos 

Diu:rno Tu:rno 

67,3 64,2 

39,1 1 34,8 

22 71 
• 18,8 

2,9 2,1 

0,3 

965 965 

1492 1290 

SERGEAN 119 

Diferença estat{sticanente significante 

Certificados 
próprios (t:rês 
dias) 
DiUino Tu:rno 

75,1 71,6 

62,0 1 56,8 

49 72 , 42,3 

22 o 1 , 17,4 

6,5 4,2 

0,4 

812 812 

27-59 2285 

a 5% 1 e 1%2 

Outras ausências 
(não se incluem 
as incapaci tantes: 
DiUino Tu:rno 

49,7 45,1 

27,0 24,3 

17,4 1 12,8 

5,1 2 2,2 

2,0 0,8 

0,3 0,2 

643 643 

871 677 
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F I GURA 17 - TAXAS DE IN!CIO DE EPISODIOS DE AUSENCIA EM TRABAU IADOIWS 
DIURNOS E EM TURNOS. 

D 01\JRNOS. PZ/1 TURMOS 

o._~ .. ~~~~~_.~~._~~_.~~~/_.~~~----

. 
L2.0 
L..! 
r 
~15 

-......... 
4«0 
·-
A 5 

2.0 2.5 30 35 40 
GQUPO.S. DE. IDADE 

SHELL-HAVEN, 1962 a 1965 
(TAYLOR, 1967) 112 

45 50 

FIGURA 18 - DURAÇÃO MEDIA DE AUSENCIAS ANUAIS/HOMEM EM TRABA 
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Analisados os dias em que as faltas por 

doença se iniciavam, a 2a. feira, foi o dia que mais faltas 

apresent~va para o trabalhador diurno (horista e mensalis -

ta). Quanto ao trabalhador em turnos, os dias de maior ab

sentismo coincidiam com as trocas de turnos. 

A incidência e a duração das faltas, duran 

te 4 anos de pesquisas, atingiam a proporçao de 0,5 : 1, res 

pectivamente para trabalhadores em turnos e aiurnos e de 

0,6 : 1, respectivamente para trabalhadores em turnos e di

urnos. 

Analisados 10 tipos de doenças que foram 

causas dos afastamentos, apenas a bronquite teve incidência 

estatísticamente significante entre os trabalhadores em tur

nos. As gastroenterii tes foram mais freqú'entes entre os tra 

balhadores diurnos. 

TAYLOR 112 e TAYLOR e POCOCK 121 explicam es 

tes resultados, assim como os encontrados por outros autores, 

como •.• "sendo produzidos por uma auto-seleção pelos próprios 

trabalhadores em turnos, aos altos níveis de satisfação no 

trabalho, ao senso de responsabilidade destes trabalhadores, 

culminando em maior motivação para comparecer ao trabalho~ O 

fato de serem encontradas menores taxas de ausências entre 

os trabalhadores, não significa que o trabalho em tu~nos cau 

se menos absentismo. Pode acontecer que aqueles trabalhado-

res passíveis de faltar, por nao se adaptarem ao trabalho em 

turnos, evitem este tipo de esquema de trabalhd3 1 

AANONSEN 1 e THIIS-EVENSEW 23 ao estuda -

tem o absentismo entre trabalhadores diurnos em turnos, tam-
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bém encontraram menores taxas de ausência entre os trabalha-

dores em turnos. Tais taxas foram muito próximas entre os 

trabalhadores em turnos que nao se adaptaram e passaram a 

ser trabalhadores diurnos, e os trabalhadores diurnos regu

lares. 

A organização do trabalho em turnos pode 

influenciar no absentismo dos trabalhadores. 

POCOCK e colab. 90 compararam as ausências 

ocorridas 12 meses antes e 12 meses após as mudanças do regl 

me de 3 turnos, tradicional e com rodízio - mudança semanal, 

para o sistema de rápida rotação (continental). Houve um 

aumento de 36% nas ausências médicas, 29% nas ausências nao-

certificadas e diminuição de apenas 2% nas outras ausências . 

. 
Os autores sugerem que a aceitação social 

nao deve ser o Único fator a se considerar quando se resolve 

modificar um arranjo de trabalho em turnos. 

Também WALKER 130 comparou as ausências 

dos trabalhadores, após uma mudança semanal de turnos para o 

esquema 2 x 2 x 3; não encontrou diferenças significativasen 

tre o grupo controle (que permaneceu num.sistema descontí 

nua) e os trabalhadores com rápida rotação. O autor aponta 

como grande vantajosa a oportunidade de aproveitar as ho-

ras de folga com a família e os amigos, além de"quebrar"a mo 

notonia de turnos contínuos, no mesmo horário. 

CONROY e MILLS 36 em 150 entrevistas reali 

zadas com trabalhadores em turnos, chegou a conclusões seme

lhantes de WALKER 13 ~uanto à pr~ferência pelo trabalho em 
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turnos em 75% dos entrevistados,que manifestaram a menor ne 

cessidade de fazer horas-extras, a oportunidade de ter "hob

bies", ir para casa ou para o trabalho fora dos horários 

quando há congestionamento. 

GARDNER e DAGNALL 48 verificaram nao haver 

evidências que mostrem tendências para modificação do absen

tismo por doença, ao ocorrer urna mudança de turnos de 8 ho

ras/dia para turnos de 12 horas/dia, em trabalhadores de uma 

refinaria e petroquímica. 

SERGEAN e BRIERLEY 102 chamam a atençao pa 

ra os estudos de absentismo que sejam realizados por empre

sas que dão boas possibilidades de fazer horas-extras, pois, 

o fato de não faltar em determinado horário pode s~devido 

a esta possibilidade, e não pÕrque "desgostem" ou lhes "faça 

mal" algum outro horário de trabalho. 

WALKER e DE LA MARE 131 encontraram tendên

cias a menores ausências nos turnos onde havia maior quanti

dade de horas extras, mas não crêem que haja evidências esta 

tisticarnente significantes que comprovem este fato. 

Resultados que contradizem os trabalhos de 

AANONSEN ,1 TAYLOR e colab! 12 e THI IS-EVENSEN12 3 foram encontra

dos. 

PRADHAM 93 encontrou entre 735 trabalhado 

res, numa indústria da India, maiores ausências de todos os 

tipos para os trabalhadores em turnos noturnos (12%) quando 

comparados com seus colegas diurnos (8%) e vespertinos (6%), 

durante 1960 a 1964. 
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BRANDT 19 comparou as ausências por doen -

ças ocorridas em 3 fábricas (têxtil, fundação e montadora de 

automóveis) com trabalhadores diurnos e de 2 e 3 turnos. Os 

resultados mais desfavoráveis foram encontrados nos siste-

mas de 3 turnos, apesar do autor não ter realizado nenhumtes 

te estatístico que o permita inferir de seus resultados. 

WALKER e DE LA MARE 131 ao estudarem causas 

de ausência entre trabalhadores diurnos e fixos noturnos, ve 

rificaram que para as ausências de 4 e mais dias, os valores 

foram mais desfavoráveis para o turno noturno. As doenças 

que contribuíram para tais resultados foram as respiratórias 

e os problemas digestivos. 

Os autores 131 explicam que tais diferenças 
. 

(contraditórias a anteriores trabalhos por eles mesmos reali 

zados) estariam ligadas a fatores seletivost pois o traba-

lho noturno era menos árduo e o ambiente mais calmo que du -

rante o dia. Desta forma, os trabalhador~com tendências a 

terem faltas mais longas. podem ter escolhido este horário . 

Em outro grupo, com a mesma carga de trabalho, não houve di

ferenças entre ausências de trabalhadores diurnos e noturno~ 

QUAAS e colab. 95 ao estudarem 1577 casos 
... 

de doenças entre 1968 e 1969, verificaram que o maior numero 

de ausências por doença ocorria no turno noturno, e no iní -

cio da semana, quando coincidentemente havia a mudança dos 

horários de trabalho. Gradativamente os casos iam diminuin-

do, até novamente aumentarem no dia da troca de turnos. , Os 

autores consideram, ante estes resultados, que as ausências 

nao correspondem a um real estado de saúde, mas estariam re 
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!acionadas com o meio social, do qual o trabalhador teria di 

ficuldades em se desligar para ir trabalhar. 

Em pesquisa realizada pelo Departamento de 

Emprego e Produtividade da Grã Bretanha, em setembro de 1968, 

que envolveu 2.000 empresas e uma amostra representativa de 

todos empregados na Grã Bretanha, os resultados mostraram 

que as ausências injustificadas, de ordem médica, atrasos e 

outras, foram mais frequentes entre os trabalhadores diur-

nos 79 

Esta pesquisa não separou, entretanto, as 

ausências por grupos ocupacionais. 

Em outro levantamento levado a cabo poste

riormente, verificou-se que os trabalhadores não especializa 

dos e semi-especializados tem um comportamento diferente 

frente ao trabalho em turnos, com menores ausências com vis 

tas a maiores ganhos, quando comparados com os trabalhadores 

mais especializados (tanto diurnos quanto de turnos) 80 

TAYLOR e colab.120 ao analisarem dados de urna pes-

quisa realizada em 29 empresas, não encontraram evidencias 

entre as taxas de absentismo e o esquema de pagamento do au 

xílio-doença. Entretanto, consideram que a freqtlência e a 

direção na mudança do rodízio, a continuidade ou descontinui 

dade do sistema de trabalho em turnos, podem resultar em di

ferenças no comportamento dos trabalhadores (como foi encon-

trado em trabalho anterior) 90 Os trabalhadores com maio-

res ganhos em relação a seus colegas de trabalho diurnos 

em ocupações semelhantes, tiverhm maiores ausências por doen 



ça que os diurnos. 

Os autores concluem que: "Se na 

do trabalho em turnos, a primeira motivação foi o 

119. 

aceitação 

pagamento 

mais elevado, os índices de comparecimentos ao trabalho podem 

ser menos satisfatórios do que entre aqueles indivíduos que 

sao levados a trabalhar em turnos por outros incentivos não 

financeiros. 

81 
NICHOLSON e colab. apontaram a importâ~ 

cia de fatores sociais (familiares e comunitários) nas cau-

sas das ausências injustificadas mais elevadas no fim dos 

ciclos de rotação, que no seu início (FIGURA 19). 

E importante observar como as influências 

externas influem no comparecimento ao trabalho, pois que, fa 

tores individuais e grupais podem ter importante papel na 

instalação da fadiga, determinando problemas de produção e 

absentismo no trabalho. 
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10. ACIDENTES EM TRABALHO EM TURNOS 

As causas que levam à ocorrência dos aci-

dentes são múltiplas. 

Há aquelas inerentes ao próprio trabalho 

ou que resultam dos meios de realizá-lo. Por exemplo: o ti-

po, as condições ambientais (luz, temperatura, ruído) nos 

quais a tarefa deverá ser cumprida, a disposição das mãqui-

nas e outros equipamentos, o arranjo dos turnos de trabalho. 

Outras causas de acidentes estão ligadas a 

fatores externos ao trabalho, embora possam resultar dele • 

~ o caso da disposição para trabalhar, da insatisfação que o 

indivíduo sente ao realizar determinadas tarefas, de proble-

mas pessoais ou de relacionamento com supervisores, de uma 

sintomatologia física e/ou psíquica que o leva a se desinte-

ressar pelo trabalho. 

VERHAEGEN e colab. 12e chamam a atençãodo 

absentismo ligado à ocorrência de acidentes no trabalho, nos 

quais, 

sódio. 

o trabalhador tomou parte ativa na ocorrência do epi

~'~ Estes autores estudaram em 2 fábricas (de equipa-

mento elétrico e eletrônico e de arame) se existe alguma re 

lação entre estas duas variáveis. Os resultados mostram que 

são significantes o fato de ter tomado parte ativa em aci -

dentes de trabalho e incidir em frequentes episódios de fal-

tas (TABELAS 29 e 30). 
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TABELA 29 - INCIDENCIA DE ABSENTISMO EM EMPREGADOS ATIVOS E 

NÃO ATIVOS EM SEUS ACIDENTES DE TRABALHO, EM IN

D0STRIA DE EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO. 

Episódios 

Número total de 
ausências 

Número de ausência 
por empregado 

120 empregados ativos 52 empregados não-ativos 
em seus acidentes em seus acidentes 

465 149 

3,87* 2,86 

* diferença estatisticamente significante (p <O, 01) 

FONTE: VERHAEGEN e colab} 28 

TABELA 30 - INCIDENCIA DE ABSENTISMO EM EMPREGADOS ATIVOS E 

PASSIVOS EM SEUS ACIDENTES DE TRABALHO EM FÁBRI

CA DE ARAME. 

Episódios 

Número total de 
ausências 

Número de ausên
cias por emprega 
do 

176 empregados ativos 66 empregados passivos 
em seus acidentes em seus acidentes 

879 

4,99* 3,76 

* diferença estatisticamente significante ( p < 0,05) 

FONTE: VERHAEGEN e colab. 128 
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Colocando na análise da tabela 29 apenas 

os acidentes de trabalho que tiveram afastamento por 7 ou 15 

dias, ainda assim, a diferença entre os que tomam parte ati 

va nos acidentes e tem mais faltas ao trabalho e os passi -

vos e com menor número de faltas • é estatísticamente signi

ficante a um nível de 5% e 2,5% respectivamente. 

Os autores deste trabalho discutem a reali 

dade da hipótese sugerida por HILL e TRIST (1953) 128 de que 

algumas pessoas podem inconscientemente provocar acidentes, 

para fugir do trabalho de uma maneira socialmente aceitável. 

Os indivíduos nao envolvidos de forma posi 

tiva em seu trabalho, podem realizar com descuido as tarefas 

vindo a sofrer acidentes 128 
• 

POWELL 92 analisando mais de 1.000 aciden-

tes ocorridos em 3 oficinas mecânicas num período de 2 anos, 

observou também uma relação significante entre absentismo-

não-justificado e acidentes sofridos pelos faltantes. em 

duas das oficinas. Os indivíduos mais jovens faltaram mais, 

e já que são os menos inexperientes, pode-se pensar que a r~ 

lação de acidentes e ausências não-justificadas estão em fun 

çao respectivamente da experiência no trabalho e da 

dos trabalhadores. 

Em entrevistas pessoais realizadas em 

idade 

... 
va-

rias empresas metalúrgicas. FISCHER* constatou este fato 

conversando com trabalhadores em turnos. 

Durante os jugos de futebol da Copa do Mun 

* observação pessoal 
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do de 1968 em que 1-)rasileiros participaram, vários trabalha 

dores diziam que se sentiam apreensivos e não podiam reali-

zar o trabalho corretamente, pois estavam preocupados com o 

desenrolar das partidas. Um dos trabalhadores nos contou 

que havia presenciado um acidente de trabalho "proposital"de 

um colega, que naquele momento gozava de licença decorrente 

do tal acidente e poderia tranqtlilamente permanecer em casa 

vendo os jogos ~ 

O trabalho em turnos pode levar a situa-

çoes de "stress" e realmente tornar-se causa de acidentes 

de trabalho ~+ 3 • (FIGURA 20). 

Para a ocorrência dos acidentes, e necessá 

rio haver uma ligação entre o hospedeiro, o agente e o am -

biente. 

Tomemos uma dada situação em que os agen

tes (físicos, químicos ou biológicos) e o ambiente estejam 

inalterados. O hospedeiro (no caso o homem) pode tornar-se 

mais suscetível em determinados momentos de seu trabalho e 

interagir com o (s) agente (s) e o ambiente, do que poderia 

resultar em acidente de trabalho 5o 

Essa variação na suscetibilidade indivi -

dual pode estar relacionada com a eficiência biológica ( de-

sempenho ) , que tem variação circadian~ a qual acompanha e 

tem curva semelhante i da temperatura corporal (um aumen-

to progressivo até 9-10 horas quando alcança um primeiro pi 

co, diminui rapidamente até 11-12 horas; novamente se eleva 

até um 29 pico por volta de 17-18 horas e recomeça a decli-
l<.l,JG 

nar, até atingir o ponto mais b~ixo durante a madrugada). 
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FIGURA 20 - MODELO TEORICO DA AÇAO DO STRESS SOBRE A FADIGA E 

O ACIDENTE DE TRABALHO. 
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NOGUEIRA 83 .f. f ver1 1cou que oram naqueles 

períodos do dia, quando era menor a eficiência biológica, -e 

que ocorreram maior nUmero de acidentes; o inverso tamb~m 

foi observado: o menor nUmero de acidentes aconteceu nos 

períodos de elevada eficiência biológica. A pesquisa foi 

desenvolvida numa indústria têxtil com 720 trabalhadores C 

sendo aproximadamente 70\ mulheres) e os dados referem-se 

aos turnos da manhã (06:00 ·is 12:15 h) -e da tarde (12:15 as 

22:00 h) . Foram estudados os acidentes de trabalho de 

dois grupos A e B, comparáveis em idade, sexo e condições 

socio-econômicas; o revezamento das turmas era realizado se-

manalmente. (FIGURA 21). 
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TABELA 31 - NO~ffiRO DE ACIDENTES DO TRABALHO OCORRIDOS NO TUR 

NO r4ATUTINO E VESPERTINO EM RELAÇÃO À HORA DO DIA 

HORAS DO DIA 

Turno Matutino 

6:00 6:59 

7:00 7:59 

8:00 8:59 

9:00 9:59 

10:00 10:59 

11:00 12:14 

Turno Vespertino 

12:15 1:59 

2:00 2:59 

3:00 3:59 

4:00 4:59 

5:00 5:59 

6:00 6:59 

7:00 7:59 

8:00 8:59 

9:00 10:00 

TOTAL DE ACIDENTES 

FONTE: NOGUEIRA 83 

TRABALHADORES GRUPO A 

40 

63 

61 

54 

89 

119 

87 

90 

62 

40 

18 

62 

62 

58 

32 

937 

Obs.: Estão representados apenas os acidentes de trabalhado 

grupo A 
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FIGURA 21 - OCORRBNCIA DE ACIDENTES AO LONGO DAS HORAS DE 
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FONTE: NOGUEIRA 83 

Obs.: S5 foram colocados, os acidentes ocorridos no grupo A. 
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BRANTON 20 , ao analisar 427 acidentes o-

corridos no decurso de tarefas repetitivas, auto-reguladas 

numa oficina com máquinas, encontrou 4 períodos crít~c~3 na 

ocorrência dos acidentes de trabalho: às 09:30, 11:00, 14:00 e 15:30 ~ 

sendo que a maior parcela ocorreu entre 11:00 e 12;00. Três 

destes períodos correspondem àqueles quando a temperatura de 

clina ligeiramente. 

Um estudo concomitante dos "movimentos er-

rados" realizados por operadores de máquinas, mostrou pi 

-cos as 09:15, 11:20, 13:14 e 15:15 h , próximos -a ocorren 

cia de maior número de acidentes. 

O auto~~ão faz generalizações sobres os 

resultados, mas aconselha "a redução dos períodos de tra 

balho, intercalados com mais pausas de descanso, o que 

poderia aliviar a natureza enfadonha do trabalho". (o grifo 

é nosso) 

POWELL e colab. 92 ao questionarem, em qu~ 

se 1.000 acidentes ocorridos em uma linha de montagem e uma 

oficina, que trabalhavam em 2 turnos de 8 horas cada, sobre 

o sono das pessoas acidentadas na noite anterior, encontra -

ram uma tendência de sofrer mais acidentes entre aquelas 

que tinham dormido menos, que seus controles. 

QUAAS e colab. 95 ao estudar 668 acidentes 

de trabalho ocorridos entre 1968 e 1969, num sistema contí -

nuo de 3 turnos, com rodízio a cada 4 dias, encontrou maior 

número de episódios ocorridos no turno noturno seguido do 

turno matutino e vespertino. 
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FIGURA 22 - DISTRIBUIÇÃO DA OCORRENCIA DE ACIDENTES DO TRABA 

LHO, AGRUPADOS EM INTERVALOS DE 15 MINUTOS. 
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Os acidentes aumentam do 19 ao 3 9 dia a-

pós o rodízio dos turnos. 

QUAAS e colab. 95 sugerem que, a maior in 

cidência de acidentes à noite possa acusar um problema de 

adaptação insuficiente e déficit de sono. Esta hipótese é 

consubstanciada pelo aumento progressivo dos acidentes do 19 

ao 39 dia de trabalho noturno. O autor recomenda a colo-

cação de turnos noturnos mais curtos para contrabalançar es

tes resultados. 

PRADHAM 93 , durante um estudo realizadoen 

tre 1965 e 1968, em 735 trabalhadores de 3 turnos descontí 

nuos, encontrou maior incidência de acidentes no turno no-

turno, e deduziu que estes indivíduos eram mais propensos a 
. 

se acidentar no turno da noite, pois estas pessoas sofriam 

de fadiga, segundo sua avaliação diiria. O autor reconhece 

que o problema da fadiga no turno noturno apresenta muitas 

variiveis pessoais, de ordens fisiolÓgica e psicológica. Re 

cornendou à companhia onde se realizou a pesquisa, entre ou-

tras medidas. adotar urna redução do tempo de trabalho notur 

no, colocando uma pausa de 15 minutos a cada 3 horas de tra-

balho. 

TASTO e colab. 111 encontraram ~aior nGrne 

ro acidentes entre 1.200 enfermeiras e 1.200 processadores 

de alimentos, que faziam turnos rodiziantes do que os ocor-

ridos em trabalhadores noturnos fixos. Cerca de 20% mais a-

cidentes entre os rodiziantes do que entre os trabalhadores 

noturnos fixos, relataram terem sofrido pelo menos 1 aciden-
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te, 6 meses antes de se iniciar esta pesquisa. A tabela 31 

mostra os acidentes sofridos pelas enfermeira. 

TABELA 31 - ACIDENTES COM ENFERMEIRAS, OCORRIDOS ~S 6 MESES DE 

TRABALHO, EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE TRABALHO EM 

TURNOS EM QUE ELAS SE ENCONTRAVAM. 

Núrooro de aci 
dentes -

o 

1 

2 

3 

TOTAL 

Diurno Fixo 

277 
{87 ,9%) 

34 
(10, 8%) 

3 
(1,0%) 

1 
(0,3%) 

315 

(100 ,0%) 

FONTE: TASTO e colab. 111 

Tarde 
Fixo 

272 
(88,9%) 

29 
(9,5%) 

4 
(1,3%) 

1 
(0,3%) 

306 

(100,0%) 

Noite Fixo 

251 
c 86, 8%) 

36 
(12,5%) 

2 
(0,7%) 

o . . . . . . 

289 

(100 ,0%) 

Rodiziante 
Diurno e No-
turno 

251 
(81,2%) 

48 
(15 ,6%) 

8 
(2,6%) 

2 
(O ,6%) 

309 

(100,0%) 

A análise de variância mostrou que os 4 es 

quemas de trabalho diferem significamentemente ao nível de 5%. 

A correlação entre a idade e o número de 

acidentes foi desprezível, tanto entre enfermeiras, quanto aos 

processadores de alimentos. 

LdPEZ-AREAL e colab. 70 estudaram num pe-

ríodo de 6 anos os acidentes ocorridos em uma empresa de ser-
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viços de eletricidade. Os acidentes sofridos pelos trabalha 

dores em turnos foram guase a metade do que os ocorridos 

com os trabalhadores de jornada diurna normal. Não foram en 

centradas diferenças entre a duração dos acidentes em ambos 

os sistemas de trabalho. 

Em pesquisa realizada por ANDLAUER9 em 6 

fundições de aço, foram analisados 11.000 acidentes, durante 

2 anos, ocorridos nos 3 turnos de trabalho (manhã, tarde e 

noite). Apesar de haver o mesmo número de trabalhadores 

nos 3 horários, o turno noturno -apresentou o menor numero 

de acidentes. Os acidentes noturnos apresentaram ferimentos 

mais sérios que os acidentes ocorridos de manhã e à tarde 

Este fato (segundo o autor ) "sugere que há uma liga-

çao entre a maior atividade nervosa e os acidentes. À noi-

te, quando as reaçoes ficam mais inibidas, os acidentes se-

riam menos frequentes e mais graves". 

LdPEZ-AREAL e colab. 70 afirmam que, de 

vido ã menor movimentação de máquinas e pessoal ã noite, o 

ambiente de trabalho seria mais tranqUilo. reduzindo o núme

ro de acidentes. 

TABELA 31 - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA MÃO DE OBRA, PRODU-

ÇÃO E ACIDENTES NOS 3 TURNOS, EM TRABALHOS DE 
FUNDIÇÃO DE AÇO, 1949. (EM %) 

Manhã Tarde Noite 

Mão de obra 33,45 33,31 33,22 

Produção 33,07 34,09 33,82 

Acidentes 36, Zl 37.99 25,79 

FONTE: ANDLAUJER 9 
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As controvérsias entre os resultados ob 

tidos por alguns autores que observaram menor número de aci

dentes do trabalho à noite, não foram solucionadas. A maior 

ou menor incidência destes episódios depende de muitos fato 

res interligados. 

RUTENFRANZ e colab. 101 chamaram a atenção 

das condições ambientais (luminosidade, calor) e variações 

sazonais do clima, na ocorrência dos acidentes de trabalho. 

SERGEAN 10 * , aponta a necessidade de infoE 

maçoes mais detalhadas sobre condições locais e influências 

externas, atuando em cada episódio, para ser possível che-

gar-se a alguma conclusão sobre este problema dos acidentes 

de trabalho. 

WEDDERBURN 135 ressalta ser errado permi-

tir aos trabalhadores do turno noturno fazer horas-extras 

Da mesma forma, pedir que um trabalhador noturno "dobre" seu 

período de trabalho para "cobrir" a ausência de um colega 

diurno, é um procedimento que deveria ser banido do turno no 

turno. Deveriam ser também introduzidas operaçoes que"aler 

tassem" os trabalhadores, a fim de minorar o problema do so 

no, principalmente nas tarefas monótonas. 

CARPENTIER 26 faz uma análise conclusiva so 

bre os problemas dos acidentes e do trabalho em turnos em ge 

ral. 

" .... Diversos trabalhos mostram porcent~ 

gens de erros mais elevados durante o turno noturno, -que e 
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também o mais constrangedor e parece ser o que apresenta aci 

dentes mais graves" ..•. 

"Sob o ponto de vista individual surgem a 

fadiga física e nervosa como resultado da menor duração do 

sono e de sua má qualidade, fenômenos em parte decorrentes 

das condições de habitação, da vida familiar e social, das 

sobrecargas consecutivas devidas aos transportes e ativida -

des secundárias". 

"Sob o ângulo da empresa, os problemas sur 

gem : com as dificuldades de transmissão de ordens entre os 

turnos e às equipes seguintes; com os problemas de controle 

e manutenção; com as dificuldades de horários para formação 

ou aperfeiçoamento de trabalhos em turnos". 

"Se estes problemas e suas soluções esca

pam ao engenheiro de segurança e ao médico do trabalho, eles 

existem entretanto, e não podemos ignorá-los". (o grifo -e 

nosso). 
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11. PROBLEMAS S~CIO-FAMILIARES DO TRABALHADOR EM TURNOS 

As mudanças no horário de trabalho ou a ne

cessidade de a ele comparecer em determinados períodos ou 

durante fins de semana, pode trazer ao trabalhador o descon 

forto de sentir-se "alheio" ao mundo que o rodeia. 7 0 

O equilÍbrio entre o indivÍduo e a socieda

de depende de uma sincronização entre atividades culturais, 

familiares e de lazer. O trabalho em turnos ameaça esta sin 

cronização temporal e torna a integração social problemáti-

d . . d. - . 1 17,21,25,27,71, ca, ao re uz1r os me1os e 1nteraçao soc1a • 
1 o 4 

1 7 
BLAKELOCK sustenta a hipÓtese de que, a par 

ticipação do trabalhador em turnos em diferentes atividades, 

está em função da flexibilidade desta atividade. Naquelas 

atividades cujo horário não pode ser modificado, eles parti 

cipam bem menos que os trabalhadores diurnos. Nas ativida

des com flexibilidades intermediárias, não há diferenças s!g 

nificativas com os demais; nas atividades mais flexíveis, 

eles participam mais frequentemente. 

VROOM 129 baseando-se em BLAKELOCK, esta 

beleceu um modelo para prever como os arranjos de trabalho 

interferem nas atividades pessoais dos trabalhadores. Estas 

atividades podem ser valorizadas a ponto de a satisfação a 

determinados tipos de turnos, estar sujeita à possibilidade 

destas atividades poderem ou não ser realizadas. 
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A hipótese de VROOM baseia-se no seguinte: 

"Quanto maior for a valorização de uma atividade para um in 

divfduo, maior será o efeito negati~o e a insatisfação que 

trará sobre os arranjos nos horários de trabalho, se houver 

interferência sobre tal atividade. Por exemplo, um homem 

que aprecia acompanhar os filhos em suas lições escolares, 

que são realizadas ã tarde, pode apresentar objeções para 

trabalhar neste horário; já, um outro trabalhador, sem fi

lhos e que goste de dormir até mais tarde no perfodo da ma

nhã, prefere este arranjo de trabalho. 

RUTENFRANZ e cols. 1oo analisaram as di-

versas atividades realizadas por um indivÍduo durante as 24 

horas do dia. Verificaram que o tempo efetivamente livre , 

está em função direta das horas de trabalho, pois várias ou 

tras atividades, tais como: o tempo de ida e volta ao traba 

lho, número de horas de repouso, necessidades fisiolÓgicas, 

etc., sio biológica ou socialmente fixados. 
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TABELA 32 - DEPEND~NCIA DE VÁRIOS ELEMENTOS TEMPORAIS SOBRE 

O N0MERO DE HORAS DE TRABALHO DIÁRIAS. 

ATIVIDADES 

A-1) Tempo de trabalho 

2) Pausas 

3) Tempo para 

se trocar 

4) Tempo de viagem 

(ida e volta ao 

trabalho) 

1 a 4 

B-1) Necessidades 

pessoais 

2) Tempo livre 

1 + 2 

c- Tempo para dormir 

Total 

FONTE: RUTENFRANZ e colab. 

8:00 

0:75 

0:25 

1:00 

10:00 

2:00 

4:00 

6:00 

8:00 

24:00 

100 

HORAS 

10:00 

1:00 

0:25 

1:00 

12:25 

2:00 

1:75 

3:75 

8:00 

24:00 

GASTAS 

12:00 

1:25 

0:25 

1:00 

14:50 

2:00 

2:00 

7:50 

24:00 

Por este modelo hipotético, que está prova

velmente bem próximo da realidade, do ponto de vista social, 

ficam bastante limitadas as possibilidades do trabalhador 

em turnos participar, especialmente se a duração do dia de 

trabalho se prolongar além das 8 horas diárias. 
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A aceitação pelo trabalhador, do trabalho 

em turnos, depende dos sentimentos pessoais de ~p~o~d~e~r~---c~u~m~-

prir a contento, suas funções de nai e marido; um sentimen-

to de inferioridade pode advir da impossibilidade de reali

zar adequadamente tais funções,e repercutir sobre sua saú 

de, o que tornará ainda mais difícil aceitar o trabalho 25 ' 27 

BANKS 1 3 estudando a opinião de esposas 

dos trabalhadores em turnos com longos rodízios, numa fundi 

ção, notou que havia grande impopularidade deste arranjo de 

- - -trabalho entre elas; a principal razao e que nao consegui -

ram ajustar sua rotina e hábitos domésticos para os novos 

padrões de vida. Suas principais queixas eram a respeito 

dos fins de semana, quando ficavam sozinhas enquanto o ma 

rido trabalhava. 

Foi realizado na França, na região de Roúen, 

um estudo em algumas famílias dos trabalhadores em turnos e 

os inconvenientes que poderiam ser verificados no plano so 

cial, afetivo, intelectual, de educação dos filhos e mate -

rial. Sob este Último é interessante ver os problemas que 

causam os turnos, no encontro dos cônjuges com os filhos, 

para tornarem juntos as refeições 12 

No 19 caso (figura 24), o pai trabalha em 

3 turnos com rodízio semanal (6:00-14:00, 14:00-22:00 e 

22:00-6 :00 h 1 O almoço ou o jantar ficam prejudicados (sem 

a presença do pai) durante 2 semanas. 



141. 
FIGURA 24 - ESQUEMA DOS HORÁRIOS DE REFEIÇÃO DE Ut-1A 

FAM!LIA DURANTE 3 SEMANAS. 
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FONTE: Association Nationale des Assistentes Sociales et 

des Assistants Sociaux. 1 2 

OBSERVAÇÃO: O pai trabalha das.06:00 às 14:00 horas na 

la. semana; das 14:00 às 22:00 horas, na 2a. 

semana; das 22:00 às 6:00 horas na 3a. semana. 

A mie nio trabalha. o casal tem 3 filhos na 

escola e um beb~. 
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··o 29 caso, observado na figura 25, vemos que 

o pai e a mae trabalham; o pai, em revezamento semanal das 

(4:00-12:00 h e 12:00-21:00 h) e a mae, sempre das 13:00 -as 

21:00 h. Apenas durante 1 semana, os cônjuges comem em ho

rários diferentes. 

Os autores12recomendam que haja condições de 

habitação adequadas (número de cômodos suficientes e tranqlli 

los) para que a adaptação ao regime de turnos (3 x 8), seja 

possível. 

''Para obter um tempo de sono indispensável, 

o pai impõe à família, um ritmo anormal; os outros membros 

da família sofrem de seu nervosismo e humor irascível., •1
•
2

• 

(o grifo é nosso) 

No arranjo de dois turnos, o pai tem mais 

tempo livre com as crianças e pode se revezar com a mae no 

cuidado delas, semana-sim, semana-não. Não há inconvénien

tes com o sono e a vida familiar é quase normal 12 

CARPENTIER 25 em pesquisa feita com traba 

lhadores em turnos 2 x 8 e 3 x 8, verificou que 66% dos tra -

balhadores queixaram-se de sua vida familiar, mais do que 

qualquer outro embaraço que os turnos de trabalho poderiam 

lhes provocar, sendo que, dos que se queixaram, 56% traba -

lhavam no arranjo 2 x 8, e 75% no 3 x 8. 

NEDDERBUTIN 1 3 5 em seu trabalho em indús -

trias de aço, com o·arrànjo CLY""DF.SDALE, 2 x 2 x 3,e''6 sim-
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FIGURA 25 - ESQUEHAS DOS HOR~RIOS DE REFEIÇÃO 143. 

DE UMA FAM!LIA DURANTE 2 SEMANAS. 
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FONTE: Association Nationale des Assistantes Sociales 

et des Assistants Sociaux 12 

OBSERVAÇÃO: O pai trabalha desde 04:00 às 12:00 h na la. 

semana, e das i3:00 às 21:00 h na 2a. sema 

na. 

-A mae trabalha sempre das 13:00 as 21·:00 h 

O casal tem 1 filho em idade escolar. 
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2 não" todos (já citados anteriormente) ,verificou que 61\ 

dos trabalhadores se queixavam dos turnos como inconvenien

tes para suas relações sociais. 

A maioria das esposas dos trabalhadores a

firmaram que apenas toleram os turnos; 20\ das esposas rea

giram contra o sistema de trabalho em turnos. 

Os turnos rápidos foram preferidos pelos tra 

balhadores do que o arranjo n6-sim x 2-não". A maior parte 

dos trabalhadores prefere continuar em seu próprio sistema 

de turnos, pois, segundo eles,estes lhes permitem mais tem 

po livre durante o dia (quase 75% das respostas, entre 628 

trabalhadores). 

O mesmo autor (WEDDERBURN) 134 analisando as 

respostas de 169 homens e 5 mulheres em uma indústria de 

aço, verificou que os turnos com rodízio rápido (a cada 2 

ou 3 dias) tiveram grande aceitação e sugere que haja maior 

flexibilidade destes arranjos que permitam ao trabalhador 

manter mais contatos sociais. Entre os homens casados e 

com 3 dependentes, o nível de satisfação foi mais elevado 

para o trabalho em turnos rápidos. 

TAYLOR 115 questionou 361 trabalhadores 

em turnos do tipo 3 x 8, de uma refinaria de petrÓleo; des

tes, 48% consideram que o trabalho afeta sua saúde e 76%, 

que dificulta sua vida social. O turno mais impopular foi 

o vespertino (45% mostraram seu desagrado) que vai das 14:00 

is 22:00 h, quando a este se segue o turno noturno (22:00 
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às 06:00 h) provocando a "quinzena morta" na qual 7 tardes são 

seguidas ou precedidas por um turno noturno, o que é muito 

impopular entre os trabalhadores. 

Para evitar esta "quinzena morta" resolveu-

-se modificar o horário de mudança tradicional (a cada 7 

dias), para um rápido rodízio. 

POCOCK e colab. ~ verificaram que esta 

modificação teve aceitação entre os trabalhadores, porque d~ 

minuiu o número de ausências não-justificadas. 

WALKER 39 

Em pesquisa realizada por DE LA MARE e 

• entre 275 trabalhadores diurnos e noturnos fi 

xos, e rodiziantes, que podiam escolher seu próprio horário 

de trabalho, os trabalhadores diurnos expressaram a impor

tância da opinião de suas esposas como fator decisivo para 

evitarem o turno noturno; os trabalhadores noturnos classi 

ficaram a si mesmos mais satisfeitos, com respeito aos efei 

tos de seu trabalho sobre sua vida doméstica, pois poderiam 

ver mais a famÍlia. 

Os problemas financeiros foram também um fa _ 

tor importante para a escolha do turno noturno, devido ao· 

maior número de horas extras neste período 39 

Os maiores ganhos podem fornecer ao traba -

lhador em turnos um padrão de vida mais elevado que a um tra 

balhador diurno na mesma ocupação. 39 
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DE LA f...fARE e WALKER 3 9 relataram ser im 

portante para o prôprio trabalhador escolher em que turno 

quer trabalhar, pois assim, cada indivÍduo pode alcançar 

seu próprio equilíbrio dentro de suas necessidades domésti

cas, sociais e físicas. 

CARPENTIER e CAZANIAN 27 salientam que 

"as perturbações das relações familiares podem influir de 

maneira decisiva na tolerância psicolÓgica do trabalhador 

em turnos". 

TAYLOR 1 1 2 analisando o porquê do menor 

absentismo entre os trabalhadores em turnos acredita que p~ 

ra os homens que preferem atividades solitárias, tais como 

jardinagem, pescarias, etc,tendem a encontrar no trabalho 

em turnos uma vantagem. Outra seria deles estarem de fol

ga quando a maioria das pessoas está trabalhando. 

Os trabalhadores em turnos queixavam-se que 

os melhores programas de rádio e televisão era apresentados 

em horas que eles não podiam assistir 1 1 2 

Quanto aos contatos sociais. os trabalhado- _ 

res em turnos tinham dificuldades em mantê-los, pois seus· 

colegas diurnos raramente sabiam quando é que eles estariam 

de folga 1 1 2 

TAYLOR 1 1 5 afirma ser devido ao menor ta 

manho do grupo de trabalho, no qual cada trabalhador em tur 

no sente-se "mais importante ... motivo pelo qual faltam me 

nos e gostam do trabalho em turnos. 
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BLAKELOCK 1 7 é de opinião que para haver 

o desenvolvimento de grupos estáveis e coesos no trabalho em 

turnos rodiziantes, a supervisão do trabalho deve ser reali

zada tomando o grupo como um todo~ e não individualmente. 

O trabalho em turnos pode provocar dificulda 

des para o trabalhador que, ao viver em comunidades onde são 

adotados certos padrões sociais diurnos, terá-dificuldades 

em preencher suas funções tradicionais de pai, amigo e mari

do. Tais dificuldades só serão superadas, quando a comunid~ 

de lhes fornecer meios e instrumentos que lhes permita "sin 

cronizar" suas necessidades e as de sua família conveniente-

mente. 

A figura 26 apresenta de forma esquemática 

as principais variáveis envolvidas na adaptação ao trabalho 
o 

em turnos. (Extraído de FR~BERG e AKERSTEDT) 46 
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FIGURA 26 - REPRESENTAÇÃO ESQUEH~TICA DAS •RELACOES ENTRE AS 

VARIÁVEIS ENVOLVIDAS NA ADAPTAÇÃO AO TRARALHO EM 

TURNOS. 
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12. CRITI!RIOS E RECOMENDAÇOES PARA SE ESTABELECER A ORGANI

ZAÇÃO DE TURNOS DF. TRABALHO 

RUTENFRANZ e colab. 101
, MAURICE 71 

, NATIO

NAL BOARD FOR PRICES AND INCOMES 79
, SERGEAN 103

, KNAUTH 65
, 

CARPENTIER e CAZAMIAN 27 e os participantes do Simp~sio 

realizado em Genebra em 1977 sobre problema relacionados com 

o ·trabalho em turnos 11 o , recomendam certos critérios pa 

ra a organização das horas de trabalho. 

1) Devem ser evitadas muitas noites sucessivas de trabalho, 

(não mais que 2 ou 3 ). 

2) De preferência o trabalho noturno deve estar entre vários 

dias de trabalho diurno, ou possibilitar no mínimo uma fol

ga após sua realização. 

3) Períodos longos de rotação nao sao aconselháveis devido 

aos problemas sócio-familiares, além de que,pode acarretar 

um acúmulo no débito de sono entre os trabalhadores notur

nos. Um ciclo de quatro semanas é um bom limite. 

4) O turno matutino não deve ser iniciado muito cedo de ma

nhã para não prejudicar o sono da noite. 

5) Deve ser tomada cautela no sentido de nao s~ permitir 

muitas horas-extras em horários e trabalhos particularmente 

cansativos (tanto aqueles com sobrecarga fÍsica, quanto com 

esforço mental ou visual). 

6) Para trabalhadores em turnos contínuos, é conveniente co 

locar fins de semana livres, com pelo menos 2 dias consecu

tivos de folga. a· fim de que o trabalhador possa descansar 
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adequadamente com sua família, amigos, ou poder realizar via 

gens de recreio. 

7) O número de dias livres para os trabalhadores em turnos 

deveria ser o mesmo que é dado aos trabalhadores diurnos, 

que normalmente tem 5 dias por semana de trabalho, e 2 dias 

de folga. 

8) Ciclos regulares e curtos tornam mais fácil para o tra 

balhador e sua famÍlia planejar sua vida social. 

9) A escolha dos ciclos de rotação deve estar baseada em 

considerações religiosas. hábitos sociais e regionais da 

comunidade local. 

10) Em empresas onde há 24 horas de atividades e cada equi

pe trabalha 8 horas por dia, a relação entre o número de 

dias de trabalho e o número de dias de folga deve ser igual 

a 3 n onde ~ deve ser maior que !· dentro de um esquema 
n 

de turno. 

Em casos excepcionais com 12 horas de traba 

lho por dia, a relação deveria ser. 2 n • ou seja, o número 
2 n 

de dias de trabalho deve ser igual ao número de dias de fol 

ga. (KNAUTH e colab) 65
• 

Exemplo: Suponhamos 6 dias de trabalho por semana, com 8 ho· 

ras por dia . O número de dias de folga deveria ser 2. 
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13. CONCLUSOES 

1- O trahalho em turnos envolve uma complexa rede de variá

veis psico-fisio-sociolÓgicas, que tornam praticamente impo~ 

sível.a adoção de um Único modelo para resolver os proble -

mas que podem vir a ocorrer com sua adoção. 

2- As tendências modernas fazem visualizar um crescente au 

menta de_serviços e operaçoes realizadas ~ora dos horários 

diurnos habituais. A demanda de mão-de-obra para estas op~ 

raçoes, deve obedecer a certos critérios de seleção médica, 

pois que, nem todos conseguirão se adaptar a mudanças de 

horários de trabalho, de sono, alimentação, lazer, etc. 

3- Estes critérios devem de preferência, contra-indicar in

divíduos com histórias pregressas de distúrbios nervosos,di 

gestivos, problemas de insônia, e portadores de doenças crô 

nicas, como diabetes, epilepsia, entre outras. 

4- O estudo dos ciclos biolÓgicos tem mostrado que a adapt~ 

çao a novos regimes de sono-atividade, geralmente não sao 

completadas senão quando já passados muitos dias, normal -

mente mais de uma semana. Tais ritmos podem voltar a seu 

padrão diurno já no primeiro dia de folga, o que torna inú 

til o estabelecimento de ciclos longos de rotação, para que 

haja "adaptação" gradual do organismo a tais mudanças dos 

horários Je trabalho. 

5- Dada a estreita relação da vida social e familiar com a 

satisfação no trabalho, cada vez mais os sistemas de organi 
' -

zação dos horários de trahalho ~endem a preferir curtos ci-
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elos de rotação, com frequentes mudanças dos turnos a cada 

2 ou 3 dias. Tal iniciativa, além de diminuir os débitos 

de sono noturno, ainda estimulam as relações sócio-famili~ 

res. Devem ser concedidas aos trabalhadores maiores flexi.

bilidades em seus horários de trabalho, de forma que estes 

possam ajustar as suas preferências individuais às suas ne 

cessidades. 

6-Os problemas de absentismo e acidentes do trabalho, de 

vem ser examinados à luz da satisfação pessoal dos traba -

lhadores e de seu envolvimento com o grupo de trabalho. 

7- A comunidade tem deveres para com o trabalhador em tur

nos, pois que ela não pode viver sem determinados serviços 

contínuos, muitas vezes provenientes de sua polÍtica de en 

corajamento ao "consumismo". Todos os esforços, nos planos 

médico,administrativo e social, devem ser envidados no sen 

tido de permitir ao trabalhador em turnos manter elevado 

padrão de saúde física e mental, a fim de que ele possa, 

por um lado, desenvolver sua tarefa com elevados níveis de 

satisfação e qualidade, e por outro lado viver com dignida 

de. 
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