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Alberto José de Araújo

HISTÓRIA DO TRABALHO EM TURNOS E NOTURNO

Desde épocas remotas, o homem já organizava o seu trabalho cotidiano em
ciclos. O homem primitivo, ao realizar as tarefas básicas no cultivo, caça e pesca,
certamente seguia esses ciclos naturais em uma relação de equilíbrio com o ambiente externo. Em registros históricos encontramos referência à relação que se estabelecia com os ciclos solares, lunares e com os movimentos das estrelas. Por exemplo, as
tribos Carajás e Yanomamis estabelecem uma ligação entre o plantio das sementes e
a colheita do milho, seguindo a trajetória da constelação das Plêiades. Hábitos noturnos são observados entre alguns povos indígenas, como a caçada, o que os condicionou ao comportamento de dormir de dia.
Os primeiros sinais de hábitos noturnos surgem com a descoberta do fogo. Esta
conquista significou muito para a defesa dos povos nômades e para o surgimento
dos primeiros trabalhadores noturnos (pastores e sentinelas das tribos) . Os gregos e
romanos usavam tochas com óleo para iluminar os postos de guarda dos acampamentos e o trabalho dos ferreiros. Mais tarde , o trabalho noturno se estendeu a
outras categorias com as crescentes necessidades de comunicação, navegação e transporte terrestre.
Durante o período da alta Idade Média (formação dos reinos germânicos, no
século V; até a consolidação do estado feudal. século IX-XII), a maioria das atividades
no modo de produção feudal ocorria no período diurno. No período seguinte que se
estende até o século XV (1453, queda do império romano do Oriente), há regulação
do trabalho artesanal, floresce o comércio e expandem-se as cidades, ainda assim a
maioria das atividades é realizada durante o dia, reduzindo-se o trabalho noturno .
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Além disso, os lampiões a óleo não garantiam bom nível de iluminação para realizar atividades artesanais, à noite, com qualidade. O trabalho noturno, à época,
predominava na mineração de carvão.
A Revolução Industrial e o Trabalho em Turnos

As lentas mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas no período medieval, no entanto, prepararam o caminho para a modernidade. O período seguinte renascentista - exerce uma grande influência nos padrões culturais; o modo de produção feudal é substituído pelo capitalismo; antigos paradigmas são modificados e
ocorrem os grandes descobrimentos. É neste contexto que surgem os primeiros tratados sobre saúde e trabalho dos mineiros, com Georgius Agricola (De Re Metallica,
1556) e, posteriormente Bernardo Ramazzini (De Morbis Artjflcum Diatriba, 1700) .
Assim, com o fim do feudalismo, grandes massas de trabalhadores deslocam-se
do campo para as cidades e deixam para trás o arado e o carro de boi, incorporando-se
ao emergente mundo industrial. Nesse período, o comércio adquire vital importância, e o trabalho em turnos e noturno (TTN) se expande de maneira notável. A crescente exigência por matérias-primas levou famílias a adentrarem as minas de carvão e de outros minérios na França, Inglaterra e nas colônias da África e América. Assim, os mineiros foram um dos primeiros grupos a trabalhar em turnos. O
Quadro 1 ilustra os principais marcos históricos do TTN.
Quadro 1 - Marcos históricos do trabalho em turnos e noturno (TIN)
Período

Fatores determinantes

Trabalho em turnos e noturno (TTN)

Idade Média
Início: 476

Migração da cidade -7
campo

Predomínio de trabalho artesanal durante o
dia

Redução do trabalho noturno

Final: 1453

Extração mineral

Intensificação da atividade mineira

Trabalho noturno nas minas

Mecanização

Uso do carvão

Fábricas funcionam à noite

Urbanização:
campo -7 cidade

Incorporação de homens, mulheres e
crianças

Jornadas prolongadas: 12-16h

Revolução Industrial
1700-1850

1800-1900
Iluminação

Substituição progressiva:
óleo -7 gás -7 querosene

Intensificação do trabalho noturno

Invenção da lâmpada incandescente
1900- 2004

Tecnociência
Automatização
Robotização
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Sociedade 24 horas - comunidade
tecnológica e de informação

Trabalho em turnos se incorpora de
modo definitivo na realidade
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Até a invenção da lâmpada incandescente por Thomas Edison, o trabalho noturno se limitava a ambientes onde se utilizavam tochas ou lampiões. A substituição
do óleo dos lampiões pelo gás e querosene e, a seguir, pela lâmpada, foi decisivo no
aumento do trabalho noturno nas fábricas . O trabalho em turnos era uma raridade,
pois limitava a execução de tarefas que exigissem ver com detalhes. As atividades em
turnos eram exercidas por soldados, marujos, ferreiros e mineiros.
No final do século XVIII, os primeiros produtores industriais passaram a investir
no trabalho em turnos, ao perceberem que se operassem máquinas que seguiam o
ritmo do relógio, a produção e os lucros eram maximizados. Isto era evidente nas
fundições de ferro e aciarias onde iniciar e parar os processos, de modo repetido, se
tornava caro e ineficiente. Henry Ford introduz, no início do século XX, o trabalho em
turnos na indústria auto motiva, para atender a crescente demanda de automóveis.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) surge em 1918, após a Primeira Guerra Mundial , como um capítulo do Tratado de Versalhes. A OIT estabelece
normas e convenções internacionais de segurança no trabalho entre os países membros. Em 1919, duas de suas primeiras convenções (nos. 4 e 6) foram ratificadas e já
proibiam o trabalho noturno de menores e de mulheres , respectivamente.
Durante as guerras mundiais, no esforço para produzir material bélico, roupas e
alimentos industrializados, intensifica-se o trabalho em turnos, inclusive de mulheres. As indústrias passam a funcionar 24h e adotam os turnos de trabalho. Mais tarde,
a maior parte da indústria adota rígidos sistemas de produção contínua (taylorismo e
fordismo), 24 horas por dia, submetendo os operários ao TTN e levando ao esgotamento físico e mental de grandes grupos de trabalhadores.
Em 1945, é criada a Organização das Nações Unidas (ONU) e, no pósguerra, uma série de diplomas legais, no amparo e proteção ao trabalho, passa a
ser incorporada nas conquistas, do que veio a ser denominado um novo contrato
social: o Estado de Bem-Estar Social (Welfare 5tate).
A Sociedade 24 horas e o Trabalho em Turnos

A grande revolução tecnológica a partir da segunda metade do século XX consolida o TTN na sociedade contemporânea. Além dos tradicionais serviços (emergência, bombeiro e polícia) , é possível abastecer, ir a supermercados ou realizar operações em caixas eletrônicos abertos durante 24 horas. E o mundo virtual reproduz o
que ocorre no mundo real, com as inúmeras facilidades da internet.
Além do incremento do TTN, em indústrias de ponta - química fina e de microprocessadores - surgem, em ritmo frenético, os call-centers, os centros de telemarketing
e outros serviços que processam informações ou vendem produtos a qualquer hora
do dia ou da noite.
No mundo moderno é lugar comum viver em megalópoles que ofereçam todos
os tipos de facilidades durante as 24 horas do dia, de forma ininterrupta. Inaugurase uma nova fase da evolução humana: o homo situs , em que os requisitos essenciais
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para viver são dispor de serviços o tempo todo para atender a quaisquer tipos de
necessidades.
Porém, um misto de curioso e trágico desse novo modus operandi da sociedade
24 horas é que o homem reduz cada vez mais o período de sono, ignorando o seu
efeito restaurador. Para tanto, usa toda sorte de estímulos disponíveis para prolongar o estado de vigília, como a dizer a si próprio: "não se pode perder tempo dormindo; a noite ainda é uma criança, atenta e submetida às vontades do dia".
Apesar de todos os problemas de saúde causados pelo TTN, a sua massiva
incorporação pelo mercado em geral nos sinaliza que este tipo de trabalho veio para
ficar. Existem muitos interesses políticos e financeiros envolvidos, das indústrias de
equipamentos às corporações que compram e vendem serviços para que ele não
venha a ser abolido.
A parte triste desta história introdutória é que o TTN pode ser bom para os
negócios, mas piora a qualidade de vida, aumenta o risco de acidentes e distúrbios
psíquicos e reduz a expectativa de vida de milhões de trabalhadores, roubando o
sono deles e de suas famílias.
Além disso, a globalização dos mercados levou a um contrato neoliberal de
restrição social com conseqüentes perdas de direitos, precarização do trabalho, maior
carga laboral e jornadas prolongadas.
O TTN, com reduzido período de recuperação do organismo, a progressiva robotização, automatização e redução da força de trabalho gera um ambiente de tensão, desgaste físico e mental.
RITMO CIRCADIANO E TURNOS

Os seres humanos têm um ritmo interno ajustado a ciclos com duração de 24
horas que se denomina ritmo circadiano. A temperatura, a freqüência cardíaca, a
pressão arterial e a capacidade mental são sincronizadas com este ritmo, estando
mais altas nas primeiras horas do dia do que à noite, quando o corpo se prepara
para dormir.
A temperatura basal do corpo é o indicador mais evidente deste ritmo. Ela cai
significativamente por volta das 23-24h e atinge um declive máximo por volta das
4h 30min. Para quem trabalha a noite, a sensação é de mais frio, embora a temperatura ambiente permaneça a mesma. Quando os trabalhadores de turnos atingem
este declive, eles tendem a apresentar três tipos de comportamentos: 1) desejo incontrolável para ir dormir; 2) alucinações periféricas: a pessoa 'vê coisas' no canto do
olho; 3) paralisia do turno: a pessoa sabe que deve mover-se, mas não consegue ou
dá alguma desculpa para não fazê-lo.
Entre 6h e 6h 30min, a temperatura do corpo começa a subir. Nesse momento,
o trabalhador de turno, às vezes, experimenta uma curta onda de calor e, como o
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desejo para dormir e a fadiga estão associados ao trabalho noturno, a pessoa começa a alcançar o sono.
A maioria dos trabalhadores em turnos noturnos vai direto para a cama quando chega em casa. Enquanto dormem, a temperatura continua subindo e alcança o
pico entre 12 e 13h. Este cume, juntamente com a necessidade de ir ao banheiro, faz
com que a pessoa acorde. Depois de levantar-se, o sono tende a ficar muito difícil e,
às vezes, até mesmo impossível. Este fenômeno é conhecido como 'insônia de
manutenção do sono', uma queixa muito freqüente em trabalhadores de turnos.
Entre 14 e 17h a temperatura corporal baixa ligeiramente, fenômeno denominado como o 'mergulho ou depressão pós-almoço'. Porém, a pessoa não precisa comer
para sentir isto, já que ele é um ritmo natural do corpo. Uma vez que a temperatura
declina, este é um bom horário para que o trabalhador de turnos durma. Todas as
pessoas sentem esta fadiga, a despeito de terem dormido bem. Às 20h aproximadamente, a temperatura do corpo começa a subir e atinge o pico ao redor de 22h. Após
isso, a temperatura começa a declinar novamente e o ciclo se repete.
Um indivíduo pode mudar o relógio do seu ritmo de temperatura corporal, mas
para um trabalhador de turnos isto é raro ou mesmo impossível, por causa das constantes mudanças a que se submete. Se uma pessoa trabalha sempre à noite e permanece no mesmo ciclo de dormir-despertar no seu tempo fora do trabalho, ela poderia
mudar este ritmo, mas é improvável que o faça por causa dos aspectos sociais.
Os viajantes experimentam este mesmo problema de ritmo de temperatura. É um
fenômeno conhecido como jet lag ou síndrome de dessincronização (tema tratado no
artigo 19). Os sintomas de jet lag podem ser minimizados se a pessoa permanecer por
algum tempo no novo fuso horário. Tem sido demonstrado que, em geral, uma pessoa
leva duas semanas para mudar o ritmo de temperatura do corpo, nesta situação.
O sistema circadiano somente é capaz de ajustar-se, no máximo, a uma mudança de 1-2h/dia. Quando alguém trabalha em turnos noturnos isso resulta em uma
súbita mudança de hora, a qual poderia ser comparada a voar do Rio de Janeiro para
a Europa. Trabalhar em escala com turno rotatório semanal (dia, tarde e noite) é
comparável a fazer uma excursão ao redor do mundo em três semanas , sem os
prazeres de visitar, por exemplo, a França, a Espanha ou a China.
FASES DE SONO E O TRABALHO EM TURNOS E NOTURNO

Além dos efeitos sobre o ritmo circadiano, o trabalho em turnos afeta, sobretudo, o ritmo do sono. O padrão de sono humano é classicamente dividido em duas
categorias: sono NREM (não-movimento rápido dos olhos) e sono REM (movimento
rá pido dos olhos) .
Ambos, sono REM e NREM, combinados, levam cerca de 90 minutos para completar um ciclo, e se repetem com a mesma freqüência, a cada noite. Quando uma
pessoa modifica, de forma significativa, o seu horário de dormir, o ciclo NREM/REM
fica dessincronizado . Algumas pesquisas sugerem que o retorno a um estado nor303
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mal pode levar de 7 a 14 dias. Assim, um trabalhador de turnos que muda o seu
padrão de sono a cada 4-7 dias tem poucas chances de retornar ao seu ciclo de sono
NREM/REM para um estado quase normal.
O sono é dividido em quatro fases NREM:
~

Fase 1: fase transitória entre o despertar e o sono leve, dura entre 10-15
minutos. Nesta fase o corpo registra o sono.

~

Fase 2: chamado 'sono clínico'. A pressão e a freqüência cardíaca caem;
corresponde a 50% do sono, a cada noite. Como um período de sono de dia
é normalmente mais curto, o trabalhador em turno noturno sai perdendo
nesta fase .

~

Fases 3 e 4: fases reparadoras do sono. A pessoa se encontra em 'sono
profundo' e o corpo e a mente restauram a si próprios. Estas fases são muito
importantes na manutenção da saúde.

Durante as fases de sono NREM, a mente fica estática e as funções corporais
permanecem em seu estado habitual (embora mais lentas) .
O período de sono REM normalmente acontece entre 70-90 minutos após o
início do sono. Em média, uma pessoa completa cinco ciclos a cada noite com o
primeiro período durando de 15-20 minutos e os últimos de 30-60 minutos.
Os trabalhadores de turnos tendem a perder os últimos períodos de sono REM
por não dormirem o suficiente durante o dia. Na fase REM há considerável atividade
mental, a freqüência cardíaca acelera e a pressão sangüínea flutua . É durante este
período que sonhamos. Porém , se a pessoa não é despertada nesta fase , tende a
esquecer de seus sonhos. Outros fatos importantes sobre o sono REM é que o corpo
perde a habilidade para regular a temperatura como se estivesse paralisado. Isto
pode nos impedir de representar nossos sonhos.
O trabalhador de turnos, ao dormir durante o dia, tem, em média, 2-3h a menos
de sono do que quem dorme à noite. Ele perde fração significativa de sono REM e a
quantidade de sono da Fase 2 é menor. Isto resulta em 'sono fragmentado'. Ele dorme
freqüentemente durante o dia em dois períodos distintos: algumas horas pela manhã e
depois, uma hora à tarde, ou pouco antes de se dirigir para o trabalho, à noite.
O trabalhador noturno pode achar difícil dormir durante o dia, pela dificuldade
em manter um ambiente escuro e livre de ruídos. O barulho, até mesmo quando não
leva a despertar, tem efeito nos ciclos de sono da pessoa. O trabalhador noturno deve
lidar com a privação de sono e com o efeito da depressão do ritmo circadiano .
Como resultado, é difícil para um trabalhador de turnos não se sentir cansado.
A ESCALA EM TURNOS

Por causa da sua própria natureza, não existe um horário perfeito que incorpore
o trabalho em turnos. Para a maioria das pessoas, os turnos que giram no sentido
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horário, ou seja, de dia, à tarde e à noite, são melhores que do que aqueles que
rodam em sentido anti-horário. A freqüência de rotação também é controversa. Alguns defendem uma prolongada rotação dos turnos, tais como de duas a três semanas. Outros fazem apologia de rotações curtas de dois a três dias. Ambas escalas têm
vantagens e desvantagens.
O corpo necessita de aproximadamente dez dias para ajustar-se ao trabalho em
turnos noturnos. Porém, é comum que os trabalhadores de turnos noturnos revertam as rotinas diárias para 1-2 dias durante os dias de folga, as quais tendem a
tornar o ritmo circadiano instável.
A quantidade de horas de trabalho em turnos (duração de 8 versus 12 horas) é
também controversa. O organismo humano, em geral, pode tolerar turnos com duração de até 12 horas. É muito importante para a integridade física e segurança no
trabalho que não seja permitida dobra ou 'serão' durante rotação de turnos com
duração de 12 horas.
A melhor escala será sempre aquela que tem a concordância dos empregados.
Quando existe um espaço para os empregados participarem na discussão das escalas de trabalho, é possível um melhor ajuste a seus ritmos e uma melhor aceitação
dos horários, o que leva, por conseguinte, a menos reclamações. Porém, há estratégias que podem ser utilizadas na otimização dos horários de turnos, conforme veremos, a seguir:
Duração ou Extensão da Rotação dos Turnos
~ Rotação longa de turnos : consiste em estender os turnos noturnos por período de 4-6 semanas. Assim, a pessoa trabalharia à noite somente algumas vezes por
ano . Com período mais longo, o ritmo circadiano muda para o horário do turno
noturno. Ao fazer este tipo de escala de trabalho, a pessoa precisa manter o seu ciclo
dormir-despertar até mesmo nos dias de folga. Isto pode ser problemático para aquelas que tentam retornar ao turno diurno no período em que estariam de folga e no
qual seus ritmos circadianos permaneceriam desorientados.
~ Rotação curta de turnos: envolve não mais do que três turnos noturnos
seguidos. Deste modo, a troca, sendo mais rápida, mantém o ritmo circadiano
completamente ajustado. A rotação de turnos seria em escalas do tipo 1/1/1, ou
seja, turnos noturno, diurno e à tarde, seguidos por dois dias de folga, o que é
muito favorável para os trabalhadores. Esta parece ser a melhor forma de escala
para o trabalho em turnos . Quando a pessoa trabalha em 1-2 turnos noturnos
parece ajustar-se de modo bastante rápido ao turno de dia. Em rotação mais
longa , de 4-7 noites, torna-se mais difícil ajustar o relógio biológico. Nesta situação , a pessoa é incapaz de retornar a um horário normal de sono até depois de
2-3 dias e costuma sentir-se exausta nesse período.
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Direção da Rotação dos Turnos

Tem sido provado que a direção no sentido horário é mais fácil para o ritmo
circadiano. Assim, se a pessoa estiver saindo de dias ou tardes para 'rodar' seu
turno à noite, estará avançando, pelo menos, nesta direção. Isto também é conhecido
como 'rotação de retardo de fase'. Se a pessoa entra em uma rotação de fase avançada, como, por exemplo, noites ou tardes para dias , estará indo contra seu ritmo
circadiano.
A maioria das pessoas sente menos os sintomas de jet lag quando voa do leste
para oeste do que do oeste para leste. O trabalho em turnos funciona no mesmo
princípio. Assim, a mudança dos turnos de 12 horas do período diurno para o noturno é dramática, pois está em completa oposição ao sentido do ritmo circadiano do
indivíduo. Por isso , será benéfico para o trabalhador se ele permanecer em uma
rotação de retardo de fase de dias para noites, seguida por um período de folga .
Duração e Horário de Início dos Turnos

Os princípios circadianos são mais fáceis de serem aplicados para turnos de
8 horas e com rotação no sentido horário . Porém, muitos trabalhadores preferem
turnos de 12 horas porque recebem um terço a mais de dias de folga .
A idade é um dos fatores que atua sobre a duração dos turnos. Os indivíduos
com mais idade são menos capazes de se ajustarem às mudanças freqüentes provo cadas pelo trabalho em turnos. Idealmente, os turnos com a duração de 8 horas são
mais convenientes para um indivíduo mais velho. O ritmo circadiano de trabalhado res mais jovens adapta-se melhor às mudanças, e o trabalho em turnos, algumas
vezes, favorece o arranjo de responsabilidades domésticas, como cuidar de crianças.
Uma estratégia para reduzir o impacto para a saúde dos turnos em sistema de
rodízio seria, por exemplo, fixar os turnos nos períodos de 22h-6h, 6h-14h e 2h-10h.
Assim o trabalhador pode ganhar um pouco mais de tempo de sono durante aquele
que seria o seu horário normal de dormir. É importante também organizar a extensão do turno de trabalho, como, por exemplo, se o turno diurno durar dez horas, o
da tarde deve ser de oito horas e o noturno deve durar somente seis.
A participação dos trabalhadores na organização das escalas é fundamental ,
pois eles têm a experiência de trabalharem em turnos e sabem a duração e a rotação
do turno às quais podem se adequar melhor.
EFEITOS NO METABOLISMO

O relógio circadiano monitora a quantidade de luz que a pessoa pode ver. À
noite, quando a luz começa a declinar, o relógio nota e induz a secreção de melato nina pela hipófise, a qual emite o sinal para o corpo adormecer. Seus níveis permanecem altos à noite, caem pela manhã e, durante o dia, ficam baixos. Os níveis de
noradrenalina e acetilcolina aumentam durante o dia e mantêm a pessoa desperta .
Este sistema permanece em sincronização com o ciclo dia-noite.
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Muitas outras funções do corpo - temperatura, digestão, freqüência cardíaca e
pressão sanguínea - flutuam durante o dia, sintonizados pela atividade do relógio
circadiano. Uma pessoa que trabalha à noite, ou começa a trabalhar antes das 6h da
manhã, corre contra o seu relógio circadiano. Isto a expõe a riscos para a saúde.

o Metabolismo à Noite
A temperatura é uma das funções corporais mais importantes que segue o ritmo circadiano. Ela aumenta durante o dia, alcançando o nível mais baixo bem cedo,
na manhã, e o seu ponto máximo no final da tarde.
A tendência para dormir e ficar adormecido acontece durante a fase decrescente
do relógio circadiano da temperatura (entre meia-noite e 4h da manhã). Quando a
temperatura corporal sobe, torna-se mais difícil ficar adormecido. Por isso, os trabalhadores noturnos que tentam dormir às 8h da manhã sentem muitas dificuldades,
e também acham difícil permanecer adormecidos durante o dia.
EFEITOS NA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Se, por um lado, o trabalho em turnos apresenta vários pontos positivos para
as crescentes demandas de uma sociedade que se movimenta 24h/dia; por outro,
para os trabalhadores em turnos, significa 'pagar um preço alto', pois exige atenção
redobrada e produz tensão, fadiga e distúrbios do sono. Isto acontece, apesar da
adoção de medidas para reduzir o impacto na saúde e segurança no trabalho, como,
por exemplo, a redução do número de horas e a adoção de escalas de rotação de
turnos que favoreçam a recuperação do organismo.
Os benefícios oferecidos a quem trabalha à noite - tais como o pagamento de
adicional noturno e de horas extras e de mais tempo livre durante o dia - não compensam os efeitos sobre a saúde, imediatos e de longo prazo, do desgaste do trabalho
em condições que subvertem o relógio biológico interno.
É importante compreender como o TTN afeta a saúde, a segurança e a capacidade
no trabalho. Isto depende, em grande parte, de fatores intrínsecos ao processo de trabalho, como a organização e divisão social do trabalho, e de fatores extrínsecos, como a
interferência na vida familiar e nas relações sociais.
Os efeitos sobre a saúde podem ser classificados em: imediatos e de longo prazo. Alguns efeitos acontecem tão logo se iniciam as jornadas em turnos e, em geral,
podem afetar o sono, o ritmo circadiano, o desempenho e a segurança no trabalho e
produzem alterações na dinâmica social e familiar. Os efeitos de longo prazo incluem o surgimento de distúrbios digestivos, cardiovasculares e psíquicos.
Em função do rompimento do ritmo circadiano e dos distúrbios no padrão normal de sono, o TTN provoca os seguintes efeitos:
~ Fadiga crônica: o cansaço é a queixa mais freqüente. A pessoa fica mais vulnerável a doenças e tem uma queda na motivação e na performance no trabalho.
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~
~

~

~

~
~

Redução da atenção e da concentração e aumento do tempo de reação: isto
pode tornar o indivíduo mais suscetível a erros e acidentes.
Distúrbios gastrointestinais: os turnos irregulares acabam levando a uma
dieta pobre, o que pode causar inapetência, indigestão, azia e epigastralgia;
também podem levar à obesidade. Por outro lado, a fadiga, ao levar a um
aumento do consumo de café, pode ocasionar quadros de gastrite.
Aumento do risco para ataques cardíacos: estudos mostram que os trabalhadores de turnos têm hábitos dietéticos mais pobres, fumam mais pesadamente, têm vida sedentária e participam menos em atividades de lazer.
Perturbação na vida familiar e social: a família inteira pode ser afetada. As
rotinas familiares não podem ser fixadas completamente. A participação em
atividades externas, como jogos esportivos ou ida a clubes, torna-se complicada. O isolamento social pode constituir um real problema para o trabalhador de turnos.
Segurança: o trabalho em turnos tem sido considerado um fator que contribui decisivamente para aumentar os danos e acidentes de trabalho.
Medicação: os trabalhadores em turnos tendem a tomar mais medicamentos
para lhes ajudar a dormir e a trabalhar. Também tem sido demonstrado que
alguns medicamentos podem não ter o mesmo efeito no corpo de um trabalhador de turnos como se esperaria em alguém que trabalha em um horário
normal, de dia.

Efeitos Imediatos

Sono

Assim que iniciam suas atividades em turnos, os trabalhadores começam a
notar mudanças no padrão de sono. Normalmente, eles têm uma quantidade menor
de sono, pois se vêem obrigados a dormir durante o dia, quando os seus ritmos
circadianos os deixam mais despertos.
O sono durante o dia tem, em geral, de 2 a 3 horas a menos do que à noite.
Os indivíduos referem que de dia não conseguem dormir tão profundamente quanto
à noite. Isto acontece devido à claridade e aos ruídos da cidade em movimento,
levando a um sono mais superficial e a despertar mais facilmente.
Esses fatores interferem e afetam bastante a qualidade do sono. Ambos, trabalhadores em turnos e noturno, dormem pior quando trabalham à noite. Porém, os
trabalhadores em turno são, de todos, aqueles que menos dormem. Além disso, a
perda do sono contribui para que a pessoa durma em horários impróprios. Isto afeta
a capacidade de um trabalhador para executar, de forma segura e eficaz, determinados procedimentos.
A sonolência afeta o desempenho dentro e fora do trabalho . A condução de
veículos, na ida ou na volta do trabalho, é uma das principais preocupações pelo
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risco considerável de acidentes de trajeto . A sonolência afeta a capacidade de concentração e de atenção, e dirigir requer atenção o tempo todo.
Existem atividades, como operar máquinas ou equipamentos, que também requerem que o trabalhador esteja atento, a cada momento. Deste modo , a sonolência
pode representar risco em muitas ocupações. Importante observar que o risco está
presente, mesmo que o indivíduo não adormeça completamente.
Após perder o sono, é possível ter períodos muito breves de sonolência que
duram apenas alguns segundos. O problema é que a maioria das pessoas pode não
perceber esses cochilos, pois se desliga de tudo, o que pode favorecer a ocorrência de
um acidente de trabalho.
Ritmo circadiano, desempenho e segurança no trabalho

O ritmo circadiano mantém um ciclo regular de subida e descida durante as 24
horas do dia. Muitos sistemas orgânicos são muito ativos em certos horários do dia e
inativos em outros. A maioria das atividades circadianas acontece no final da tarde ou
no início da noite. A habilidade do corpo para produzir energia a partir dos alimentos
- o metabolismo - eleva-se a partir do período da tarde até o início da noite. A menor
atividade acontece no meio da noite, ocasião em que a maioria das pessoas já está
adormecida. Esta é uma das razões pelas quais a pessoa se sente mais ativa e alerta ao
redor das 4-6 horas da tarde, e mais sonolenta às 4-6 horas da manhã.
Existem diferenças individuais nos ritmos circadianos. Algumas pessoas são
tipificadas como matutinas ou 'cotovias'. Elas se sentem mais ativas e alertas no
período mais cedo do dia, e têm hábito de dormir mais cedo. Outras pessoas são de
hábitos noturnos ou 'corujas'; elas sentem-se mais ativas no fim de tarde ou à noite,
e gostam de curtir a noite até tarde.
Os pescadores, que normalmente lançam os barcos ao mar antes do amanhecer, são do tipo matutino. Já os músicos, que normalmente adentram a madrugada
em serestas e rodas de samba, são do tipo noturno. Entretanto, a maioria das pessoas se situa entre os tipos matutino e noturno .
O ritmo circadiano afeta o modo como as pessoas se sentem alertas, como a
habilidade para desempenhar as tarefas cotidianas. Uma pessoa tem melhor desempenho quando o estado de alerta e a atividade interna do corpo estão altas , e pior
quando elas estão baixas. Em dia normal de trabalho, em situação de 'noite-sono',
as pessoas trabalham quando o ritmo circadiano é alto e dormem quando ele fica
baixo. O melhor período para um bom desempenho e segurança no trabalho é aquele
no qual o ritmo circadiano está em situação noite-sono. Quando os trabalhadores
não têm um desempenho adequado, é maior a probabilidade de cometerem erros que
podem levar a incidentes, acidentes ou danos.
A pessoa que trabalha em turnos noturnos, está no trabalho quando seu ritmo
circadiano é baixo e adormece quando ele está alto. Isto significa que a pessoa tenta
ficar em alerta quando o seu ritmo circadiano é baixo. Este ponto de declive da
atividade circadiana afeta a atividade física e a capacidade de concentração.
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Se um trabalhador apresenta também privação de sono, a fadiga pode combinar-se com o ponto de declive do ritmo circadiano e dobrar o efeito negativo sobre a
habilidade da pessoa para desempenhar suas tarefas. Uma performance reduzida
pode afetar a produtividade e a segurança no trabalho. Análises da 'árvore de causas
de erros e acidentes' demonstram, em diferentes horários de um dia de trabalho, o
aumento do risco à noite, quando há privação do sono e o ritmo circadiano está em
seu nível mais baixo.
Interferência com a vida familiar, lazer e reunião social

O ser humano é, por natureza, um ser social, ou seja, um ser de relação.
A célula familiar, o local de trabalho e a vida em comunidade constituem espaços da
vida de relação, cada qual com suas peculiaridades, experiências e aprendizados .
Assim como somos dotados de um ritmo circadiano, de um relógio interno biológico,
temos também um ritmo social, um relógio externo social.
A maioria dos eventos familiares, sociais, esportivos, religiosos e políticos acontece durante a noite ou no final de semana. Em razão de suas escalas de trabalho à
noite ou em finais de semana, ou, ainda, por dormirem durante o dia, os trabalhadores
de turnos dificilmente podem participar de reuniões sociais ou atividades familiares.
Ao serem indagados sobre as dificuldades com os seus horários, os trabalhadores de turnos geralmente dizem que o principal problema é a perda de vínculos com
a família e os amigos. A maioria deles concorda que o sono é um problema, mas às
vezes prefeririam perder um pouco de sono só para ver ou ter mais tempo com outras
pessoas, especialmente as crianças e a esposa. A quantidade de tempo despendida
com a família e amigos depende de como são planejadas as escalas dos turnos. Este
tempo disponível irá depender de quais sejam as atividades e o quanto flexíveis elas
possam ser.
O trabalho em turnos interfere pouco com atividades que não necessitam de um
horário rígido, como, por exemplo, carpintaria e jardinagem. Porém, interfere com
atividades que são estritamente marcadas , como jogos ou clubes. Os cuidados com
os filhos ou visitas à escola também são um problema por causa do horário de
trabalho. Um horário em turnos não afeta somente o trabalhador, mas também toda
a sua família. Por exemplo, as crianças querem brincar, mas devem ficar quietas
durante o dia porque o pai está dormindo.
Efeitos de Longo Prazo na Saúde

A exigência de uma escala em turnos aponta para um provável risco para a
saúde do trabalhador. Porém, o estudo de problemas de saúde ocupacional não é
uma tarefa tão simples. Se os trabalhadores acreditarem que estão ficando doentes por causa do TTN, eles podem demitir-se ou transferir-se para uma atividade
diurna. Este fenômeno é denominado 'efeito do trabalhador saudável ou do so brevivente'. Aqueles que permanecem no posto de trabalho podem ser levados a
acreditar nesta crença.
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Uma vez que os indivíduos que adoecem são levados a deixar o TTN, fica mais
difícil mostrar uma relação de causa-efeito entre os fatores relacionados ao TTN e a
queda do estado de saúde. Assim, ao realizar uma investigação na empresa, os
pesquisadores podem se deparar somente com os trabalhadores mais saudáveis. Com
isso em mente, não fica claro se a escala em turnos é ou não a causa atual dos
problemas de saúde. Porém, aqueles que deixaram de atuar em turnos freqüentemente apontam os problemas de saúde como razão principal para cessarem o trabalho
em turnos.
Um horário estressante de trabalho pode combinar-se com outros fatores de
risco para a saúde. Se uma pessoa tem outras fontes de tensão na vida, como, por
exemplo, casamento em crise ou ente querido padecendo de doença crônica, um
horário de trabalho exigente não ajudará certamente a enfrentar a situação.
Se um trabalhador sofre de dependência química (álcool, tabaco, anfetamina
ou outras substância psico-ativas) terá mais dificuldade para resistir ao estresse das
escalas em turnos. É preciso lembrar que uma das formas de enfrentamento do
estresse e das tensões no trabalho é buscar compensação com o uso de drogas, o que
reforça e mantém o ciclo de dependência. Um horário rigoroso de trabalho também
pode agravar qualquer problema de saúde preexistente.
Distúrbios digestivos

É provável que os problemas digestivos sejam mais comuns em trabalhadores de

turnos porque a digestão segue ritmo circadiano. Normalmente, as pessoas alimentam-se e satisfazem suas necessidades fisiológicas em horários regulares durante
o dia. O TTN, pelas mudanças freqüentes nos horários de trabalho e de sono, pode
interferir com os padrões de alimentação (tanto quantitativo quanto qualitativo) e o
adequado funcionamento do aparelho digestivo. Além disso, existem vários fatores
perturbadores da digestão que interferem com o tempo para a mastigação, com a
secreção do suco gastropancreático e com a mo til idade gastrointestinal, dentre os
quais podemos citar:
~

a não existência de pausas para as refeições nos turnos noturnos, já que
geralmente são mais curtos;

~

um maior lapso de tempo entre o preparo dos alimentos e o horário em que
são digeridos, ao contrário do trabalho diurno;

~

uma oferta de alimentos pré-cozidos, congelados, 'quentinhas' e de máquinas automáticas (níveis altos de carboidratos e gorduras);

~

o desenvolvimento de hábitos de beber mais café, álcool e refrigerantes e de fumar.

As queixas mais comuns são inapetência, náusea, epigastralgia, pirose, borborigmo, flatulência e constipação. Diversos estudos epidemiológicos têm demonstrado que os trabalhadores em turnos, a longo prazo, podem desenvolver gastrite crônica, úlcera gastroduodenal e colite em freqüência maior do que os trabalhadores
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diurnos. Segundo Costa (1996), o tempo de latência é menor para os trabalhadores
em turnos, os quais têm prevalência que varia de 20-70%, ao passo que para os
trabalhadores diurnos seria de 10-25%. Para muitos trabalhadores em turnos, a
simples mudança para uma atividade de trabalho diurna já leva a uma significativa
redução dos sintomas gastrointestinais.
Problemas cardiovasculares

o trabalho

em turnos atua como um fator de estresse, podendo gerar uma ativação dos mecanismos neurovegetativos e levar à maior secreção hormonal e aumento
da pressão arterial e da freqüência cardíaca. Por isso, o trabalho em turnos tem sido
considerado um importante fator de risco para doenças cardiovasculares.
Tenkanen e colaboradores (1998) estudaram 1.806 trabalhadores de turnos
em uma fábrica de papel e celulose, na Suécia. Eles concluíram que os que trabalhavam em turnos há mais tempo tinham maior probabilidade de contrair coronariopatia. Porém, o modo pelo qual o horário de trabalho afeta o coração ainda não está
claro. O estresse no trabalho poderia causar cardiopatia; entretanto, o mais provável é
que haja uma combinação de fatores, tais como tensão, dieta, tabagismo e alcoolismo,
outros tipos de estresse na vida moderna e história familiar de cardiopatia.
É difícil afirmar com exatidão como os horários de trabalho se relacionam com
todos os outros fatores que produzem cardiopatias. As mudanças constantes de turno diurno para turno noturno, as escalas longas de trabalho , as altas cargas de
trabalho e os horários irregulares podem ser alguns dos fatores estressantes.
ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAR OS EFEITOS DO TRABALHO EM TURNOS

A abordagem de estratégias para focalizar os problemas de saúde relacionados ao
trabalho em turnos envolve dois níveis básicos: o nível organizacional e o individual.
No nível organizacional, os empregadores devem adotar os seguintes procedimentos:
• planejar escalas de trabalho que possibilitem uma melhor adaptação dos
trabalhadores ;
• garantir a participação dos trabalhadores e de seus representantes sindicais
na discussão e elaboração das escalas de trabalho em turnos ;
• investir na melhoria das instalações, incluindo boa iluminação e adequada
ventilação, em todos os turnos ;
• orientar os trabalhadores sobre os efeitos do trabalho em turnos e o melhor
modo de enfrentá-los.
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No nível individual, os trabalhadores devem adotar os seguintes procedimentos:
~ Dieta adequada e padrões de alimentação
Manter padrões regulares das refeições;
À noite, comer alimentos mais leves e saudáveis;

Fazer desjejum moderado, antes de deitar-se, pela manhã. Assim, evitará
acordar devido à fome ou manter-se desperto por ter comido de modo
exagerado;
Restringir o uso de cafeína, álcool e sal;
Evitar, se possível, o uso de comprimidos para dormir.
Sono de manutenção

~

Tentar dormir em horário fixo (ter sono mais fácil durante o dia) ;
Preparar o quarto tão próximo da noite quanto seja possível. Escurecer o
quarto com cortinas. A escuridão do quarto impede a luz solar de interferir com o relógio do corpo;
Abafar os ruídos externos com o uso de dois circuladores de ar, posicionados nas laterais da cama;
Usar abafador de som e máscara visual;
Desconectar ou desligar as campainhas de telefones próximos;
Ficar um certo tempo quieto na cama para relaxar antes de pegar no
sono ;
Relaxar usando técnicas de respiração profunda;
Usar imagens mentais para desviar os pensamentos ou preocupações que
dificultam pegar no sono;
Utilizar secretária eletrônica (usar 'sinal ' que só os familiares conheçam
e possam contatá-lo caso haja uma emergência) ;
Assegurar-se que a família e amigos entendem a importância do sono de
dia (informá-los sobre o seu horário de sono);
Limitar os compromissos para bem tarde no dia ou para outro dia (evitar
pensar nos compromissos antes de tentar dormir) .
~

Higiene do sono
Ajustar o horário de sono antes que mude a escala de turno (por exemplo, deitar-se mais tarde do que o habitual, uma ou duas horas antes);
Aumentar a atividade física , o que pode ajudar a reduzir a tensão;
Destacar um tempo para atividades de lazer.
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Embora o TTN possa trazer tantas repercussões ao organismo, se o tempo
for bem administrado, o trabalhador poderá beneficiar-se para:
~

Assistir a eventos durante o dia, como por exemplo, as competições escolares;

~

Participar de jogos esportivos em horários fora do pico;

~

Atmosfera menos tensa no turno noturno, quando, em geral, há menos supervisão;

~

Trajar-se de modo mais confortável e informal (exceto para algumas atividades);

~

Desfrutar de uma variedade de estilos de vida (por dispor de mais tempo
livre durante o dia).

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO INDIVIDUAL

No aconselhamento ao trabalhador, é muito importante que os médicos e os
profissionais na área de saúde e segurança do trabalho enfatizem os cuidados básicos necessários para reduzir os impactos produzidos pelo trabalho em turnos:
Alcançando um Sono Satisfatório

A pessoa deve ter responsabilidade em alcançar bastante sono e sentir-se descansado e restabelecido. O sono é um alimento. Para alguns, isto acontece sem nenhum esforço especial. Porém, a maioria dos trabalhadores em turnos precisa tornar-se mais consciente do que tem de fazer para ter um sono repousante e quando
fazê-lo. O Instituto Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho dos EUA (NIOSH)
elaborou uma série de perguntas e respostas úteis para traçar estratégias na prevenção dos distúrbios do sono.
~

Qual é o melhor horário para dormir após um turno noturno?

Isto depende de cada indivíduo. A pessoa deve tentar horários diferentes e ver o
que melhor funciona para ela, mantendo um registro escrito do horário em que foi
dormir e em qual despertou, e o quanto se sentiu descansada. Isto ajuda a identificar
o melhor horário de sono. Alguns trabalhadores preferem dormir um período mais
longo, mas muitos necessitam de dois períodos de sono mais curtos para adquirir
bastante sono depois do turno da noite. Também é uma boa estratégia ir para a cama
tão cedo quanto possível, após o turno noturno, para maximizar o sono. Um segundo período de sono, à tarde, pode ajudar o indivíduo a se preparar para o turno
noturno. A pessoa deve tirar vantagem da tendência natural de ter sono no meio da
tarde, podendo assim alcançar um sono satisfatório naquele momento.
~

Repousar é igual a dormir?

Somente repousar sem dormir não é o bastante. O cérebro precisa do sono ou a
pessoa ficará sonolenta mais tarde, de dia ou durante o turno noturno. Porém, ainda
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que a pessoa repouse sem dormir, é válido para recuperar as funções orgânicas,
especialmente o sistema músculo-esquelético. O trabalhador deve programar pelo
menos sete horas na cama, mesmo que ele não durma o tempo inteiro.
~

Qual é a mínima quantidade de sono?

A ampla maioria dos trabalhadores necessita de pelo menos seis horas de sono,
porém muitos precisam mais do que isto. A maior parte das pessoas não se sente
revigorada com somente esse período de sono. É melhor que o indivíduo fique com sua
quantidade de horas que considere adequada para si. À medida que ele torna-se mais
adaptado ao trabalho em turnos, poderá achar que precisa de menos horas de sono.
~

Por que 'deslocar os dias para trás'?

'Deslocar os dias para trás', após encerrar o turno noturno, é melhor para
alcançar um maior período de sono na noite seguinte. Dormir pouco, só um par de
horas, logo após o turno noturno, livra da sonolência. Então, a pessoa pode ficar
acordada durante todo o dia e ir dormir em horário habitual, à noite.
~

Qual o papel dos cochilos?

Os trabalhadores em turnos cochilam, especialmente quando estão escalados
no turno noturno. Adicionar uma soneca ao sono regular, à tarde ou à noite, ajuda
a combater a sonolência durante o trabalho noturno . Porém, o cochilo não deve ser
longo o suficiente para substituir o sono regular. Se a pessoa cochila, deve se permitir bastante tempo para diminuir a sonolência antes de iniciar o trabalho. Se a
pessoa tem horário para cochilar no trabalho durante uma pausa, não deve fazer
um cochilo muito curto. Um cochilo inferior a 15 minutos pode deixar a pessoa
ainda mais sonolenta. O tempo mínimo para um cochilo, durante uma pausa, deve
ser de 20 a 30 minutos. Novamente, o indivíduo deve-se permitir suficiente tempo
para reduzir a sonolência antes de fazer um trabalho perigoso, e jamais usar os cochilos
na pausa do trabalho para substituir o sono em casa. Os cochilos funcionam
melhor quando são entendidos como um tempo extra de sono. Eles não funcionam bem
quando a pessoa tenta compensar o sono perdido.
Protegendo o Sono

Bloquear o ruído

As seguintes orientações podem ajudar o trabalhador a se livrar dos incômodos
do ruído para dormir de dia:
~

Desligar o telefone e desconectar a campainha;

• Usar protetores auditivos;
~

Pedir à família que use fones de ouvido para ouvir televisão ou aparelhos de som;
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~

Marcar horários rígidos para atividades ruidosas (aspirador de pó, máquina
de lavar roupas, jogos das crianças);

~

Localizar o quarto no lugar mais quieto da casa;

~

Se possível, ficar longe do ambiente externo ruidoso e também longe da
cozinha ou do banheiro;

~

Tornar o quarto à prova de som com tratamento acústico;

~

Deixar sinais para dizer que está dormindo. Comunique aos amigos e vizinhos
os horários que não devem chamá-lo.

Manter uma rotina regular de sono
~

Deixar o quarto tão escuro quanto possível;

~

Dormir sempre no quarto;

~

Seguir uma rotina regular de ir para a cama toda vez que for dormir. Por
exemplo, lavar-se e escovar os dentes. Criar um ritual para sentir-se confortável antes de recolher-se, por exemplo, ao fazer a higiene bucal. Isto poderá
servir como um sinal para o corpo de que está na hora de dormir.

~

Evitar fazer outras atividades na cama no horário planejado para dormir,
como, por exemplo, ler, comer, assistir à televisão, escrever, fazer contas ou
discutir com o cônjuge;

~

Ter certeza de que tem uma cama confortável que não irá perturbar o sono.

Evitar as comidas pesadas e uso de álcool antes do sono

Alimentos gordurosos e pesados são considerados anti -sono devido aos
transtornos que causam ao estômago . Se a pessoa necessita comer algo, um
lanche ligeiro é ideal, pois não perturbará seu sono. O álcool pode causar
sonolência, mas a pessoa irá despertar rapidamente após adormecer, por isso
deve ser evitado antes de dormir.
Praticando Exercícios Físicos

Em geral, manter-se bem fisicamente ajuda a resistir ao estresse e à doença. A
prática de exercícios regulares evita que a pessoa se torne cansada muito depressa.
Uma questão importante para o trabalhador de turno é quando e como se exercitar.
A duração do tempo do exercício é importante, de tal modo que a pessoa não fique
muito cansada para trabalhar. Os exercícios físicos não devem interferir com o sono.
Se um indivíduo faz atividade física e pratica muitos exercícios antes de ir
trabalhar, poderá ficar cansado no trabalho. Cerca de 20 minutos de exercício aeróbico antes do trabalho (caminhar, andar de bicicleta ou nadar) é suficiente para
ajudar qualquer trabalhador a despertar e manter o 'coração em forma '.
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Os exercícios devem ser evitados nas três horas que antecedem o sono. Eles
tendem a ativar o corpo e mantê-lo em vigília, dificultando 'pegar no sono'. O tempo
de exercício também pode ajudar uma pessoa a mudar de um turno para outro. Como
os exercícios leves ativam o corpo para produzir energia, também podem ajudar o
corpo a mudar o ritmo para o novo horário de trabalho.
Os exercícios devem ser feitos antes de ir para o turno de trabalho . Praticar
exercícios no começo da manhã é salutar para o turno de dia; durante a tarde, é bom
para o turno do início da noite; cedo da noite, é bom para o turno noturno. A pessoa
não deve exceder-se na prática de exercícios, pois, se isto ocorrer, acabará também
exausta para trabalhar.
Aplicando Técnicas de Relaxamento

O uso de técnicas que permitam relaxar o corpo e arejar a mente é quase tão
importante quanto dormir e despertar descansado. O trabalhador de turnos deve ser
aconselhado a buscar um tempo para relaxar e se libertar das tensões do turno de
trabalho. Isto tornará mais fácil a sua vida no lar e ajudará a pegar no sono.
Cada pessoa deve identificar quais são os meios e o que é melhor para ajudá-la
a relaxar. Um dos modos é sentar-se e fechar os olhos durante algum tempo. Ou pode
ser também através de meditação, oração, leitura, música, tomando uma ducha ou
assistindo televisão . Exercícios simples, possíveis de serem realizados em casa, podem ser ensinados ao trabalhador, com o objetivo de ajudá-lo a relaxar. No Quadro 2,
são sugeridos sete passos para um bom relaxamento.
Quadro 2 - Exercício simples para relaxar
1. Sente-se ou deite-se calmamente em seu próprio quarto de dormir, apague as luzes e feche as cortinas
e, caso prefira, ouça música suave.
2. Mentalmente procure desligar-se da realidade, evite concentrar o pensamento no trabalho ou nas tarefas
cotidianas.
3. Faça de 3 a 5 inspirações profundas, solte o ar lentamente pela boca.
4. A seguir inspire normalmente e solte o ar lentamente, enquanto vai tensionando lentamente cada grupo
muscular do corpo , iniciando pelos membros inferiores.
5. Enrijeça e depois relaxe lentamente cada músculo do corpo. Faça isto com as pernas, coxas e abdome,
ombro, braços, pescoço e face.
6. Inspire profundamente e expire lentamente durante o exercício. Tente sentir toda atensão (tônus) de cada
grupo muscular.
7. Depois faça a manobra inversa, solte e relaxe cada grupo muscular.
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Alimentação Saudável

Certos alimentos ajudam as pessoas a acordar e a relaxar. Até o momento, não
existem estudos científicos que possam recomendar algum tipo específico de dieta
para quem trabalha em turnos. Os estudos disponíveis são controversos (veja mais
no artigo 19 - Medicina das Viagens Aéreas). O trabalhador em turnos deve evitar
comidas pesadas, gordurosas e com muito açúcar, para favorecer a digestão no horário da noite e também para evitar ganho de peso. O ideal é fazer refeições ligeiras
que, junto com os exercícios, irão ajudá-lo a melhor se ajustar ao horário noturno.
Exposição à Luz

Recentes pesquisas têm demonstrado que a luz afeta o ritmo circadiano. Em
um ritmo normal, a maioria das pessoas sente-se mais ativa e alerta no fim da tarde,
e cansada e sonolenta no meio da noite. Os pontos extremos - o cume e o declive do ritmo circadiano podem ser mudados por exposição à luz brilhante.
Luz brilhante significa a mesma quantidade de luz que se recebe em um dia
típico de verão. Ela afeta a produção da melatonina, a qual é secretada durante as
primeiras horas de sono na noite. Uma maior produção de melatonina nos faz sentir
sonolentos. A exposição à luz brilhante, à noite, reduz a secreção da melatonina ou
faz com que apareça mais tarde durante a noite, retardando o sono.
Em pesquisas de laboratório, as pessoas que estavam expostas a algumas
horas de luz brilhante, pela manhã, se sentiram despertas mais cedo no dia. Elas
também se sentiam sonolentas mais cedo, à noite, enquanto as pessoas expostas à
luz brilhante no período da tarde se sentiam mais alertas pela noite . Também o
ponto baixo de atividade - declive - do ritmo circadiano demorou a aparecer à noite.
Alguns investigadores têm sugerido que a exposição à luz brilhante poderia
controlar o estado de alerta dos trabalhadores em turnos. Assim, a exposição bem
programada de um trabalhador à luz brilhante poderia aumentar o seu estado de
vigília durante a noite. Depois de expostos à luz brilhante, eles poderiam, em tese,
mudar mais facilmente de um horário 'de dia', e estariam mais despertos durante a
noite . Por ora, são necessárias maiores investigações para colocar esta idéia em
prática. Todavia, parece que não existem efeitos adversos quando se controla a
exposição à luz brilhante.
Por outro lado, os trabalhadores precisam ter cuidado com o uso da luz
brilhante para que estejam despertos no horário correto. Para que este sistema funcione, a pessoa tem de estar sob baixa intensidade de luz ou na escuridão durante
uma parte do dia. Se, por acaso, ela utilizar demasiada luz brilhante por um período
incorreto, poderá promover mudança do ritmo circadiano na direção errada e, então,
não estará desperta durante as horas corretas do turno de trabalho .
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Assim, é possível usar a luz brilhante para desviar o cume do ritmo circadiano
em tempos diferentes do dia . Porém, é preciso planejar um adequado horário de
exposição à luz e à penumbra. Também é preciso muito esforço e disciplina do trabalhador em turnos, o que acaba não sendo muito prático para todas os indivíduos.
Evitando os Fatores Perturbadores do Sono : cafeína, anfetamina,
álcool e medicamentos soníferos

A exemplo do que ocorre com muitas pessoas na sociedade, parte dos trabalhadores em turnos ingere bebidas com cafeína antes, durante e após a jornada de
trabalho . Do mesmo modo, alguns ingerem bebidas alcoólicas para relaxarem ou
ficarem mais sociáveis. Outras drogas, como, por exemplo, anfetaminas e soníferos,
têm sido usadas para ajudar os indivíduos a manterem-se despertos ou para dormir.
A seguir, apresentamos uma síntese sobre as principais drogas que interferem no
sono dos trabalhadores em turnos. (Uma revisão mais detalhada encontra-se no
artigo 19, Medicina das Viagens Aéreas). Além disso, se forem usados com freqüência, acabam gerando tolerância e redução dos efeitos benéficos.
Cafeína

A cafeína é um estimulante moderado que ajuda na manutenção do estado
alerta e que, talvez, melhore a performance no trabalho. Certamente é a droga estimulante mais amplamente usada no mundo. É um ingrediente natural no café e no
chá, e é adicionada a muitos refrigerantes gasosos. As bebidas com cafeína fazem
parte de nossa dieta cotidiana e estão facilmente disponíveis. Por causa disto, a
cafeína é usada, mais do que qualquer outra droga, para manter a agilidade, ter um
melhor desempenho e para enfrentar a sonolência.
As pesquisas apóiam a experiência cotidiana e demonstram que a cafeína mantém a atividade e uma boa performance no trabalho. Elas nos dizem também que a
cafeína é bastante segura se usada em doses pequenas, entre uma e três xícaras de
café ou chá ou de um a três refrigerantes por dia. Nessas doses, a cafeína é a única
droga que pode ser recomendada, com segurança, como uma ajuda para o trabalhador
de turnos.
Se a pessoa tomar bebidas com cafeína, deve fazê-lo antes ou muito cedo no
turno. O uso do café no final do turno dificulta dormi r depois, em casa. Tomar café
próximo à hora de deitar-se deixa o sono mais leve e menos satisfatório.
Um trabalhador que toma muita cafeína, por exemplo, de 5 a 6 xícaras de
café diariamente, deve ser aconselhado a fazer uma redução gradual da dose.
Tomar menos café lhe fará relaxar mais facilmente e melhorar o sono. O uso de
cafeína pode ser reduzido gradualmente durante vários dias, e atenção especial deve
ser dada às pessoas que fumam e tomam café, pela associação comportamental
freqüente . A redução muito rápida da quantidade de cafeína pode produzir sintomas
de abstinência, tais como dores de cabeça, nervosismo, mau humor e irritabilidade.
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Anfetam inas

Estas drogas são estimulantes muito fortes que aumentam a vigília e podem
eliminar completamente o sono. Infelizmente, por causarem dependência química e
tolerância (necessidade de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito), elas não
podem ser recomendadªs. A maior parte destas drogas é ilegal ou somente pode ser
obtida com a p_r~§criçáo médica, considerando sempre o risco de a pessoa tornar-se
dependente. O uso freqüente produz nervosismo extremo e mudanças no humor, e o
desempenho rrOfra~alho, na verdade, fica prejudicado.
Álcool

Uma pequena dose diária de vinho ou licor no momento da refeição pode ajudar a relaxar. Porém, para o trabalhador de turno, o uso de álcool não é recomendável sob hipótese alguma, antes, durante e mesmo nas primeiras horas após o trabalho, quando se prepara para dormir. O álcool não deve ser ingerido nem mesmo
durante uma pausa ou um período de breve descanso no trabalho.
Ele é reconhecido como uma substância que deprime o sistema nervoso central,
reduz os reflexos, deixa a pessoa cansada e induz a uma curta sonolência, sendo
estas as principais razões de incidentes e acidentes no trabalho com pessoas que
ingerem álcool.
Da mesma forma, tampouco ele deve ser recomendado para facilitar o sono ,
pois pode tornar a pessoa sonolenta no início, mas na verdade acaba perturbando o
sono, com um despertar mais rápido e freqüente durante a noite. Além disso, a
pessoa sente dificuldades para voltar a pegar no sono ou, ainda, dorme mais superficialmente. Ou seja, a pessoa não dorme o tempo que necessita para reparar o sono.
O álcool dever ser evitado pelo menos cerca de uma a duas horas antes de ir
para a cama, sobretudo se a pessoa tem de trabalhar imediatamente depois de um
período de sono.
Quando Indicar e Contra-indicar o Uso de Medicamentos Soníferos

Drogas indutoras do sono

As drogas para induzir o sono são de dois tipos: as que precisam ser prescritas
e aquelas que são adquiridas livremente. Em geral, uma grande parte dos soníferos
é tomada sem receita médica. Alguns deles contém princípios ativos para o tratamento de outras condições clínicas (alergia e sinusite) . Outras substâncias incluem
fitoterápicos e plantas medicinais.
Os soníferos fazem com que a pessoa se sinta cansada e ajudam a pegar no
sono. Porém, a maioria tem efeitos que duram muito tempo, e é possível que a pessoa
se sinta cansada e sonolenta ao despertar. Além disso, se forem usados amiúde ,
acabam perdendo o efeito.
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Os soníferos que exigem receita médica controlada podem ajudar a pessoa a
pegar no sono, durante a noite e de dia também. Porém, não é recomendável o seu
uso contínuo, porque não existe, até o momento, nenhuma pesquisa realizada com
trabalhadores de turnos que comprove a sua eficácia.
Provavelmente não é aconselhável o uso de soníferos para os trabalhadores em
turnos ou noturno a cada vez que necessitem dormir durante o dia . Para algumas
pessoas, é muito fácil se tornar dependente de soníferos. Elas podem ser levadas ao
uso exclusivo dos medicamentos toda vez que forem dormir e a desprezarem as
outras medidas de higiene do sono, já comentadas neste artigo. Quando isto acontece, as pessoas se sentem facilmente irritadas e nervosas e, a exemplo do que ocorre
com outras dependências, correm logo para tomar os comprimidos. Também, alguns
medicamentos de ação longa produzem muita sonolência e efeitos residuais depois
do despertar.
Atualmente existem disponíveis hipnóticos de curta ação, cujos efeitos duram
menos tempo. Eles estão descritos de um modo mais detalhado, incluindo posologia,
efeitos colaterais, potenciais interações e recomendação no artigo 19 desta coletânea.
Porém, antes que se considere a prescrição de drogas para dormir, mesmo aquelas de curta ação, o médico deve insistir na recomendação dos outros métodos não
farmacológicos para melhorar o sono do trabalhador em turnos.
A prescrição só deve ser fei ta para pessoas com mais dificuldade como uma
opção complementar, e nunca para substituir a adoção das outras medidas de higiene
alimentar, higiene do sono e prática de exercícios, que vão ao encontro de uma vida
mais saudável, como evitar o álcool e o tabaco.
Melatonina

A melatonina é produzida naturalmente pelo cérebro em certos horários do dia,
sendo controlada através da luz natural. A melatonina também pode ser tomada
como medicamento, tornando o indivíduo sonolento . Assim, ela poderia ajudar a
melhorar o sono de dia para um trabalhador de turno .
A melatonina é comercializada nos Estados Unidos em lojas de suplementos
alimentares; todavia, ainda não existe recomendação para seu uso regular, sendo
necessárias pesquisas para responder a várias perguntas: qual a dose a ser tomada?
Qual o melhor momento para os trabalhadores de turnos ingeri-la? Que dose poderia
ser prejudicial à saúde? Quais os riscos de uma administração freqüente?
Até que obtenhamos respostas para estas questões , é necessário observar e
esperar, antes de propor a utilização a melatonina de forma regular. No Brasil, ela
não se encontra disponível e também não teve aprovação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) .
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CONCLUSÕES

René Descartes, ao revolucionar o método científico com seus postulados, sequer
poderia imaginar os rumos que tomaria a tecnociência no mundo contemporâneo. As
rápidas transformações que se operam na sociedade 24 horas representam uma situação ímpar na história do homo sapiens. O trabalho, como pilar da estrutura e organização social, sofre a influência de todos os fatores presentes neste cenário.
O homem em meio às maravilhas que ele próprio criou para libertar-se, contraditoriamente tece uma teia na qual ele próprio se aprisiona, obrigando-se a mudar
seus ritmos vitais e a submeter-se à tirania do relógio da produção, com regras ,
metas, escalas de trabalho e necessidades de constante adaptação.
Assim, o trabalho em turnos e o trabalho noturno impõem-se de forma definitiva, seja pela própria necessidade de consumo de bens e serviços, seja pela possibilidade de abertura de novos postos de trabalho neste mundo globalizado. Porém, a
que custo social produzimos à noite?
Se considerarmos os indicadores de saúde ou os registros de acidentes de trabalho, esse custo é muito elevado. O desgaste físico e psíquico no TTN é inexorável. Por
isso, este contingente de trabalhadores espalhados em diversos ofícios precisa ser
conhecido, estudado, acompanhado e orientado quanto aos prejuízos para a saúde,
provenientes do trabalho em turnos.
Às limitações crônicas produzidas pela privação do sono, somam-se outros
distúrbios orgânicos e psicossomáticos relacionados às mudanças no relógio biológico. Há um aumento do risco para o desenvolvimento de coronariopatias, vasculopatias e distúrbios gastrointestinais, dentre outras doenças. Além disso, o rompimento dos vínculos sociais e afetivos produzido pelo trabalho em turnos pode desencadear sociopatias.
Apesar de todos os problemas de saúde que causa, a sua massiva incorporação
pelo mercado, em geral , nos sinaliza que o TTN veio para ficar. Existem muitos
interesses políticos e financeiros em jogo, das indústrias de equipamentos às corpo rações que compram e vendem serviços, para que ele não venha a ser abolido.
O TTN pode ser bom para os negócios, mas piora a qualidade de vida, aumenta o
risco de acidentes e de distúrbios psíquicos e reduz a expectativa de vida de milhões de
trabalhadores, roubando o sono deles e de suas famílias.
Se trabalhar à noite é preciso, viver com qualidade também é fundamental. Por
isso, todos os esforços devem ser envidados para adequada higiene do sono, encorajamento por bons hábitos de vida e busca por maior participação dos trabalhadores
na definição das escalas de turnos de trabalho visando a minimizar os efeitos produzidos pelas mudanças de nosso ritmo circadiano.
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