
O TRABALHO EM TURNOS ALTERNADOS E SEUS PRINCIPAIS EFEITOS NA 

SAÚDE DOS TRABALHADORES 

Valério Walter Correia1 
Angelo Augusto Valles de Sá Mazzarotto2 

Francisco Antônio Ollé da Luz3 
 

RESUMO 

As atividades no contexto industrial são desenvolvidas com maior dificuldade à noite, no horário de 
descanso por contrariar a natureza biológica do profissional, causando redução da velocidade na 
consecução do trabalho, erros nas leituras de medidas e lent idão na percepção dos sinais de aviso, 
tornando-se motivos de rotatividade no trabalho, por afastamento dos empregados. Além disso, as 
doenças ocupacionais causam despesas com novas contratações e treinamentos. Alguns estudiosos 
defendem o entendimento de que não há nenhuma anormalidade comparando-se o período noturno e o 
diurno relativamente às atividades laborais desenvolvidas. Em outras palavras, conforme esses 
estudiosos, a questão do horário não interfere no desempenho, ou pelo menos que as anormalidades 
ocorridas na noite não desencadeiam desequilíbrios biológicos nos funcionários, haja vista que podem 
ser decorrentes de descuido ocorridos durante o dia. Esse trabalho permitiu concluir que existem 
manifestações negativas no cotidiano dos trabalhadores decorrente do cumprimento de jornada de 
trabalho em turnos alternados, interferindo nos aspectos físico, mental e social. Esse estudo se propõe a 
analisar o trabalho em turnos alternados e seus principais efeitos na saúde dos trabalhadores. Trata -se 
de um estudo descritivo, cujo método de pesquisa utilizado é de ordem bibliográfica e teórica.  

 
Palavras-Chave: turnos alternados; período noturno; transtornos psicossomáticos; doenças 

ocupacionais. 

ABSTRACT 

 

The activities in the industrial context are developed with greater difficulty at night, during rest hours 
because they contradict the biological nature of the professional, causing a reduction in speed in the 
achievement of work, errors in measurement readings and slowness in the perception of warning signs, 
reasons for work turnover due to the employees' absence. In addition, occupational diseases lead to new 
hiring and training costs. Some scholars defend the understanding that there is no abnormality by 
comparing the night and day periods with the developed work activities. In other words, according to 
these scholars, the question of time does not interfere with performance, or at least that abnormalities 
occurring at night do not trigger biological imbalances in employees, since they may be due to 
carelessness occurring during the day. This work allowed to conclude that there are negative 
manifestations in the daily life of the workers due to the work shift in alternate shifts, interfering in the 
physical, mental and social aspects. This study proposes to analyze work in alternating shifts and its main 
effects on workers' health. It is a descriptive study whose method of research is of bibliographic and 
theoretical order. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante milênios o trabalho em turno foi realizado com vistas a aumentar a 

produtividade, a eficiência e evitar a parada no processo produtivo, por isso, não é 

possível situá-lo como decorrente da Revolução Industrial.  

Contudo, foi nesse período que o sistema em questão se consolidou 

definitivamente nas organizações, haja vista que os meios de produção sofreram 

alterações contundentes com o advento da Revolução Industrial no século XVIII. E para 

colorir em xeque o processo estendeu-se ao século XIX, quando ocorreu a segunda 

fase da Revolução Industrial, trazendo aos setores industrial, de comunicação e de 

transportes, o que se convencionou chamar "compressão espaço-tempo" em relação às 

jornadas de trabalho (MONK, T.H.; FOLKARD, MARKING SHIFTWORK, 1992). 

Observa-se que ao longo da história a alteração nos modos de produção fez 

com que o conforto colidisse diretamente com a lucratividade, especialmente em 

relação à saúde dos trabalhadores. 

Nas últimas décadas aumentou progressivamente o número de colaboradores 

organizacionais submetidos ao trabalho em turnos, número que até a Revolução 

Industrial estava circunscrito ao ambiente industrial. 

Esse fenômeno é uma consequência direta da sociedade 24 horas, na qual 

grande parte dos serviços é realizada a qualquer hora do dia ou da noite, com vistas a 

promover a lucratividade das organizações, cuja demanda requer desempenho ao 

longo dos três turnos diários (MORENO, FISHER & ROTEMBERG, 2004). 

Constatou-se, com o passar do tempo, que esse ritmo de trabalho interferia 

negativamente na saúde dos funcionários, o que parece ser um problema insolúvel em 

curto prazo, visto que é por meio do trabalho que se torna  possível sanar todas as 

necessidades básicas humanas, ou pelo menos a maior parte delas, ainda que priorizar 

o trabalho em detrimento de outras necessidades básicas implique renúncias de 

diversas ordens. É importante ressaltar que o trabalho em turnos, especialmente, traz 

resultados adversos não apenas para os funcionários, mas também para os 

empregadores. 



Para atender às necessidades da sociedade 24 horas os trabalhadores 

submetem-se a jornadas de trabalho nada convencionais. Dedicar parte de seu tempo 

para uma organização implica abrir mão do tempo que seria destinado à família e à vida 

social. É possível ir além, e afirmar que implica renunciar parcialmente às necessidades 

básicas apontadas por Maslow na pirâmide de hierarquias. 

Quando os colaboradores concordam em trabalhar cumprindo uma jornada em 

turno fazem-no, geralmente, por motivos financeiros, porque existe uma compensação 

financeira para quem trabalha no período noturno. Outro fator motivacional é a 

disponibilidade de horários durante o dia, permanecendo, assim, com a família e os 

filhos nos períodos que não são dedicados ao trabalho, o que ademais, permite que o 

profissional dedique-se, nos horários, livres a outras atividades, sejam elas intelectuais 

ou esportivas. 

Diante desse contexto, a preocupação com a qualidade de vida dos 

colaboradores tem recebido emérito destaque nas organizações contemporâneas, 

considerando-se que a jornada de trabalho no período noturno interfere em vários 

aspectos da vida do profissional. 

Na literatura acadêmica sobre qualidade de vida e segurança no trabalho pode-

se encontrar uma quantidade bastante limitada no que se refere à correlação dos 

problemas decorrentes do trabalho em turnos e a saúde do trabalhador, havendo a 

necessidade de que seja construído um modelo empírico-teórico que evidencie como 

estes diferentes conceitos se articulam.   

Diante disso, o objetivo deste trabalho é analisar o impacto do trabalho em 

turno na vida dos funcionários especialmente no que se refere à saúde; Abordar os 

aspectos ergonômicos que fundamentam a prevenção de doenças ocupacionais; 

Abordar as alterações biológicas decorrentes do trabalho em turno; Mencionar a 

interferência do trabalho em turno para a vida social e familiar. 

Visa ainda contribuir para a elucidação de questões relacionadas aos 

problemas provenientes da relação entre trabalho e necessidades biológicas, dentre as 

quais o sono e seus distúrbios, além da dicotomia duaslística existente entre sono e 

vigília.     

Além da introdução, o estudo é constituído por quatro seções. Na primeira 



delas, a revisão de literatura, discute-se acerca das necessidades básicas humanas 

com fundamento na teoria de Maslow, discorrendo também acerca da jornada e horário 

de trabalho, além de mencionar a tipologia das jornadas e as implicações 

psicossomáticas do trabalho em turnos. A seguir, na segunda seção, são detalhados 

os aspectos metodológicos, que implicam pesquisa bibliográfica. Na terceira seção, 

são apresentados os resultados. Por derradeiro, na quarta seção são expostas as 

considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 HIERARQUIA DAS NECESSIDADES 

 

Maslow (Abraham H. Maslow, 1908-1970), que lecionou psicologia na Brandeis 

University e foi presidente da American Psycological Association, cunhou o conceito da 

hierarquia das necessidades humanas, com base na qual é possível afirmar que existe 

uma inadequação entre o sistema de trabalho em turnos alternados e a priorização da 

saúde dos funcionários inseridos nesse sistema. 

Em consonância com essa teoria, somente quando um nível inferior de 

necessidade está satisfeito é que o nível imediatamente mais elevado surge no 

comportamento da pessoa, que passa a se comportar de modo a atender às 

necessidades desse nível subsequente (CHIAVENATO, 2002). 

Em consonância com o professor Maslow, são 5 os níveis de necessidades 

mais importantes (ANDRADE et al. 2006):  

 

• Primeiro nível: nesse nível estão as necessidades fisiológicas (alimentação, sono 

ou repouso, abrigo e desejo sexual); 

• Segundo nível: refere-se à necessidade de segurança, estabilidade e proteção;  

• Terceiro nível: inclui as necessidades sociais, dentre as quais aceitabilidade, 

amizade, afeto e amor;  



• Quarto nível: refere-se à necessidade de estima que inclui autoapreciação, 

imagem de si próprio, autoavaliação, autoconfiança, necessidade de aprovação 

social, de respeito, status, prestígio e consideração;  

• Quinto nível: refere-se à necessidade de autorrealização. É o anseio maior no 

âmbito organizacional. 

 

PIRÂMIDE DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW 

 

 
Fonte:http://jovemadministrador.com.br/consumismo-x-piramide-de-maslow-uma-outra-visao-da-teoria/  
 
 

 

2.2 JORNADA DE TRABALHO 

 

Em sentido amplo, jornada é o período de permanência do funcionário à 

disposição da empresa, no turno pré-estabelecido e acordado pelas duas partes. Em 

consonância com a legislação trabalhista, por jornada de trabalho normal compreende-

se aquela que ocorre entre 6 e 8 horas da manhã e terminando entre 16 às 18 horas, 

em um período de aproximadamente 8 horas, de segunda a  sexta, em ambientes 

salutares, ou seja, com salubridade, e no qual os profissionais possam fazer pequenos 

intervalos para descanso.  

Comentado [A1]: REVER FORMAÇÃO DO TÍTULO  



Em detrimento da regra geral, é denominado trabalho em turno qualquer horário 

diferenciado em relação ao que se considera horário comercial, ou jornada de trabalho 

normal. 

 

2.3 TIPOLOGIA 

 

Quanto à classificação, o trabalho em turno pode ser dividido em duas 

categorias: permanentes e alternados ou rodiziantes.  

 

• Permanente: quando é constante, ou seja, não sofre alteração, de modo que 

o profissional deve cumprir sempre o mesmo horário, no turno especificado.  

• Alternado: ocorre quando o profissional desempenha sua função em 

horários diversificados, em turnos alternados, vespertinos, matutinos e 

noturnos. Essa estratégia em rodízio tem por finalidade evitar o desgaste do 

profissional, haja vista que todos os funcionários passarão por todos os 

horários. 

 

Em relação à modalidade de turno alternado ou rodiziante, é importante 

salientar a existência de inúmeras subcategorias, dentre as quais serão mencionadas 

somente duas. 

Quando os funcionários rotacionam do período matutino para o vespertino, o 

processo é denominado alternado com rotação para frente. Será considerado alternado 

com rotação para trás quando o processo for inverso.  

 
2.4 HORÁRIO DE TRABALHO 

 
O horário de trabalho consiste em um dos principais fatores causadores de 

stress em trabalhadores, especialmente quando estes atuam em períodos alternados. 

Isso se deve à ausência de rotina, haja vista que muitas empresas adotam o sistema de 

turnos, o que afeta o equilíbrio biológico dos funcionários. Os efeitos mais 

contundentes, contudo, ocorrem em relação ao trabalho no período noturno. 



Conforme Martins (2003), estudos revelam que indivíduos que trabalham no 

sistema de turnos, especialmente à noite, são mais suscetíveis a problemas como 

fadiga crônica, alterações gastrointestinais, e no ritmo cardíaco, no ciclo do sono e na 

liberação de adrenalina, quando em comparação com os que têm uma jornada de 

trabalho normal. 

Em consonância com o Parágrafo 2º, do art. 73, Seção IV, da CLT considera-se 

noturno, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 

Conforme consta no referido artigo, relativamente ao trabalho noturno, salvo no 

campo do revezamento semanal ou quinzenal, terá remuneração superior ao diurno, 

tendo para esse efeito um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna.  

Considerando-se que as empresas não podem alterar o ritmo da sociedade 24 

horas, Peiró (1993) sugere que a falta de rotina decorrente do sistema de trabalho 

alternado tenha seus efeitos amenizados por um planejamento prévio, orientado à 

compensação do déficit de sono, da vida familiar e social, comprometidos por essa 

modalidade de jornada de trabalho.  

 

2.5 CONSIDERAÇÕES PSICOSSOMÁTICAS 

 

O trabalho desempenhado no período noturno afeta diretamente a rotina do 

profissional, causando distúrbios do sono (insônia) e fazendo com que haja a 

necessidade de utilização de medicamentos para dormir, que podem causar 

dependência.  

Consistentemente, os sintomas desencadeados por esse distúrbio dificultam a 

consecução do trabalho, o que ocorre em grande medida como consequência da 

dessincronização dos ritmos circadianos - desestabilização do biorritmo, como 

resultante da nova rotina.  

Em consonância com a teoria das necessidades básicas desenvolvida por 

Maslow, mencionada nos capítulos anteriores, é possível afirmar que, na 

dessincronização dos ritmos circadianos, o organismo interpreta a quebra nos horários 

rotineiros como uma incapacidade de sanar necessidades básicas, dentre as quais o 



sono e alimentação. Isso ocorre porque a cada dia as necessidades básicas primárias 

são sanadas em horários diferentes, deixando o “relógio biológico” totalmente confuso. 

A dessincronização dos ritmos circadianos é uma manifestação biológica de um 

problema decorrente de fatores externos, mas que interfere nos planos físico e mental, 

afetando inclusive o psicológico, sendo, portanto, um problema de ordem 

psicossomática.  

As manifestações físicas do problema são derradeiras. No plano mental 

prevalece a sensação de instabilidade e imprevisibilidade, fatores que desencadeiam o 

stress, compreendido como a ausência de descanso físico e mental, de caráter 

cumulativo. Quando somatizado, o stress pode causar prejuízos muito sérios à saúde, 

perturbando sensivelmente a coordenação motora e o ritmo mental. 

Muitos funcionários passam a apresentar a síndrome de burnout, ou 

esgotamento profissional, resultante do stress prolongado no ambiente de trabalho, 

como se fosse a manifestação máxima de pane no sistema biológico do indivíduo. As 

alterações nos horários de trabalho são estressantes e nocivas à saúde. 

Corroboram esse entendimento as implicações físicas resultantes do 

esgotamento físico e mental que provêm de tais alternâncias. O quadro de saúde de 

funcionários que trabalhavam alternadamente no turno da noite, caracteriza-se por 

irritabilidade, como consequência da má qualidade do sono, e por inúmeros problemas 

no trato digestivo como azia, falta de apetite e constipação intestinal, porque o processo 

biológico de autorregulação não acompanha o ritmo desse rodízio nos horários, e com 

o tempo essa condição atinge um grau de stress tão elevado que pode se converter, 

em seu processo evolutivo, na síndrome de burnout. 

Com base nisso, é possível afirmar que mudanças constantes nos padrões 

fisiológicos, ocasionados por alternâncias nos horários de trabalho, podem evoluir para 

doenças características do esgotamento profissional, como é o caso da síndrome de 

burnout. 

Considere-se que os processos fisiológicos e psicológicos que constituem o 

ciclo cardiano, consolidados ao longo de milênios, são subitamente alterados. Esse 

ciclo regula uma série de sinais que o cérebro emite para vários centros de comando do 

organismo humano, dentre os quais o controle da temperatura corporal, a liberação de 



hormônios, as habilidades cognitivas, a predisposição para dormir ou se manter em 

vigília (MONK e FOLKARD, 1992). 

Embora o ciclo cardiano de certas funções do corpo, como por exemplo, a 

regulação da temperatura corporal, não se altere facilmente, outras funções sofrem 

alteração em um curto espaço de tempo, levando em média 14 a 20 dias, conforme o 

indivíduo, para adaptar-se a uma nova rotina. É o que ocorre, por exemplo, em relação 

ao horário de repouso, que pode ser alterado com facilidade. Porém, quando essa 

alteração é frequente, geralmente é prejudicial à saúde, e se converte em distúrbios do 

sono.  

Embora o processo de adaptação de sono/vigília seja adaptável rapidamente, 

em face de horários de repouso alternados para atender ao sistema rodízio de trabalho, 

não são contemporizados, acomodados pelo organismo, já que os horários de 

descanso estão constantemente mudando. Não há tempo para o corpo se adaptar à 

nova rotina, simplesmente porque não há rotina.  

Jornada de trabalho que implica mudança a cada 24 horas não permite a 

adaptação do corpo também no nível de produção de hormônios, como a noradrenalina 

(hormônio de alerta), batimentos cardíacos, pressão arterial, entre outras.  

Essa ruptura que ocorre no nível das funções biológicas é denominada 

dessincronização interna, sendo que a privação de repouso no horário habitual 

consolida-se como um dos piores males decorrentes do trabalho em turnos alternados.  

É importante ressaltar que os sintomas supramencionados podem se agravar 

diante de lazer inexistente e de vida familiar e social insatisfatórias, porque os horários 

alternados, muitas vezes, são incompatíveis, ou seja, não coincidem com os dos 

demais membros da família, ou dos amigos que trabalham em horários considerados 

normais, conforme nomenclatura da CLT. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa utilizado nesse trabalho é constituído por duas fases, 

sendo a primeira de ordem bibliográfica e teórica e a segunda de ordem comparativa. 

Trata-se, portanto, de um estudo descritivo, fundamentando-se no levantamento 



bibliográfico da literatura aplicável proveniente de livros, artigos científicos e matérias 

disponíveis na internet referentes à saúde dos colaboradores no ambiente laboral, 

especialmente no que tange ao trabalho em turnos, e viabilizando, após a especificação 

da unidade-caso: a coleta de dados; a análise, interpretação e correlação dos 

paradigmas referentes aos problemas investigados; a compilação de conteúdos por 

meio da redação do relatório conclusivo da análise que correlacionados à luz do 

contexto de ocorrência foram registrados para constituir a fundamentação teórica (GIL, 

2008).  

 

4. RESULTADOS 

 

Os resultados descritos a seguir têm como base as informações obtidas nos 

referenciais teóricos, correlacionadas com o contexto de ocorrência. Os resultados 

visaram responder, como são desencadeados os distúrbios do sono decorrentes da 

alteração no ritmo biológico dos profissionais que trabalham em jornada de turnos. As 

discussões apresentadas buscam traduzir a interpretação do pesquisador, a partir de 

sua experiência e da observação in loco relativamente ao assunto em comento. As 

informações foram trabalhadas de modo a viabilizar a reflexão sobre o assunto e 

contribuir para a elaboração de ações que possibilitem reduzir os efeitos danosos das 

jornadas de trabalhos à saúde dos colaboradores, que constitui uma falha incorrigível 

no sistema de jornada alternada, com trabalhos no período noturno, resultando em 

números negativos para o quadro de doenças laborais, absenteísmo e mesmo 

demissões.  

Desde a 1ª Lei Acidentária, de 1919,  as doenças provocadas pelo trabalho são 

consideradas acidentes de trabalho. O artigo 1º do Decreto Legislativo nº 2724/1967 já 

se referia às moléstias contraídas exclusivamente por ocasião do exercício do trabalho. 

Na 4º Lei Acidentária de 1967, as doenças profissionais atípicas foram 

incorporadas à categoria de doenças ocupacionais, passando a ser denominadas 

doenças do trabalho, caracterizada por um antecedente no trabalho que provoque 

lesões ou qualquer outro estado patológico mórbido que traga algum agrávo à saude do 

trabalhador. 

Comentado [A2]: RETIRAR CITAÇÃO DA METODOLOGIA E 
DESENVOLVER MAIS  



Implicações para os funcionários 

 

Em termos gerais, a jornada de trabalho no período noturno interfere em vários 

aspectos da vida do profissional, podendo, em longo prazo, causar problemas de 

saúde, em especial os decorrentes de alterações na rotina de repouso e de 

alimentação, causando, dentre outras coisas:  

 

• Distúrbios psicossomáticos; 

• Obesidade; 

• Problemas cardíacos; 

• Problemas de ordem emocional; 

• Problemas no aparelho gastrointestinal; 

• Abusos de drogas; 

• Distúrbios do sono;  

• Comprometimento da vida familiar, da vida social e do lazer; 

• Insônia resultante do desequilíbrio entre sono e vigília; 

• Desmotivação; 

• Stress; 

• Irritabilidade. 

 

Implicações Para o Empregador 

 

Para a empresa, dispor de funcionários que trabalhem no período noturno pode 

ser dispendioso, pelo fato de ocasionar, ao profissional que atua nesse turno: 

 

• Redução nos índices de produtividade, decorrentes do déficit de atenção do 

profissional;  

• Baixo desempenho profissional, devido ao cansaço por falta de um sono de 

qualidade; 



• Afastamento por acidente de trabalho ou doença ocupacional, em última 

instância, com indenização se provada relação causal da doença com o 

trabalho; 

• Turnover, devido à inadaptabilidade. 

 

Conforme Russomano (1993, p.350-351) um acidente de trabalho caracteriza-

se pela ocorrência de um fato súbto externo ao trabalhador, ao passo que a doença 

ocupacional normalmente instala-se incidiosamente e com tendência de agravamento. 

A doença ou patologia profissional, também denominada tecnopatia, é peculiar 

ao exercício de determinada atividade ou profissão, sendo o nexo causal presumido 

nessa hipótese. Conforme asseveram Irineu Pedrotti e Wlliam Pedrotti (2003, p.109), 

nem sempre é fácil identificar a causalidade das doenças ocupacionais, sendo muitas 

vezes necessário realizar uma anamnese e exames complementares. 

Por outro lado, a doença do trabalho, também chamada mesopatia ou doença 

profissional atípica, apesar de também originar-se da atividade laboral, não está 

vinculada ao desempenho de uma profissão específica. As doenças do trabalho podem 

ser adquiridas independentemente das atividades desenvolvidas. Sua manifestação 

depende da forma como o trabalho é prestado, das condições ou das condições 

específicas do ambiente laboral. Diferentemente das doenças profissionais as 

mesopatias não apresentam nexo causal definido. 

Além de considerações como produtividade, desempenho e custos, no 

ambiente industrial, deve-se considerar a saúde dos colaboradores. Estudos apontam 

que os maiores índices de acidentes de trabalho ocorrem no turno da noite em 

decorrência do sistema de trabalho em turnos, sendo responsáveis por enormes 

despesas e implicações negativas para a saúde do profissional. 

As atividades no contexto industrial são desenvolvidas com maior dificuldade à 

noite, no horário de descanso por contrariar a natureza biológica do profissional, 

causando redução da velocidade na consecução do trabalho, erros nas leituras de 

medidas e lentidão na percepção dos sinais de aviso, tornando-se motivos de 

rotatividade no trabalho, por afastamento dos empregados. Além disso, as doenças 

ocupacionais causam despesas com novas contratações e treinamentos.  



Alguns estudiosos defendem o entendimento de que não há nenhuma 

anormalidade comparando-se o período noturno e o diurno relativamente às atividades 

laborais desenvolvidas. Em outras palavras, conforme esses estudiosos, a questão do 

horário não interfere no desempenho, ou pelo menos que as anormalidades ocorridas 

na noite não desencadeiam desequilíbrios biológicos nos funcionários, haja vista que 

podem ser decorrentes de descuido ocorridos durante o dia.  

É importante ressaltar que muitos profissionais consideram interessante 

desempenhar suas atividades elaboradas no período noturno, por que a legislação 

trabalhista assegura a um adicional ao salário de quem trabalha nesse período, além de 

folgas no sistema de jornada de trabalho chamado 14/21. 

 

5. CONCLUSÃO 

Esse trabalho permitiu concluir que existem manifestações negativas no 

cotidiano dos trabalhadores decorrente do cumprimento de jornada de trabalho em 

turnos alternados, interferindo nos aspectos físico, mental e social. 

A tese defendida nesse trabalho recai sobre o entendimento de que exercer 

funções laborais em turnos alternados interfere na saúde física e mental, tendo como 

consequência doenças profissionais, além de prejudicar a vida social e familiar dos 

funcionários. 

Os objetivos desse trabalho foram analisar o impacto do trabalho em turno na 

vida dos funcionários especialmente no que se refere à saúde; Abordar os aspectos 

ergonômicos que fundamentam a prevenção de doenças ocupacionais; Abordar as 

alterações biológicas decorrentes do trabalho em turno; Mencionar a interferência do 

trabalho em turno para a vida social e familiar, pretendendo ainda contribuir para a 

elucidação de questões relacionadas aos problemas provenientes da relação entre 

trabalho e necessidades biológicas, dentre as quais o sono e seus distúrbios, além da 

dicotomia duaslística existente entre sono e vigília.     

A revisão de literatura sugere que existe uma relação entre os distúrbios do 

sono e o trabalho em turnos alternados. Durante a realização da pesquisa constatou-se 

a necessidade de analisar o potencial adaptativo de cada indivíduo, bem como suas 

condições biopsicossociais, antes de submetê-lo à jornada de trabalho em turnos, ou 



seja, analisar todos os eixos empíricos que permitam elencar um indivíduo como mais 

condizente ao sistema de turnos em detrimento de outros, sem desconsiderar as 

necessidades organizacionais na conjuntura contemporânea.  

Em estudos futuros, pretende-se ampliar o escopo das revisões de literatura, 

ampliar o período de análise de conteúdos para possibilitar uma visão mais 

abrangente por intermédio dos métodos de pesquisa utilizados, haja vista que esse 

procedimento pode contribuir significativamente para que maior notoriedade seja 

conferida ao assunto em pauta, além de viabilizar a utilização de variação nos 

procedimentos metodológicos, como por exemplo, o estudo de caso, a fim de que seja 

possível ampliar a análise dos resultados na área e enriquecer os estudos. 

Assim sendo, a realização de pesquisas futuras relacionadas ao trabalho em 

turnos alternados e suas implicações à saúde do profissional é um estudo relevante 

porque evidencia as tendências contemporâneas relativamente ao modo de produção, 

propiciando os profissionais a quem possa interessar oportunidades de sanar 

problemas correlatos aos que foram aqui descritos, devido aos esclarecimentos sobre 

o tema. 
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