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  Evolução das horas de trabalho (ano) em países desenvolvidos no 
séc. XX 
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Organização internacional do trabalho - Jornada semanal 
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Organização das horas de trabalho 

 

Longa jornadas de 

trabalho em países 
desenvolvidos 

Longa jornadas de trabalho 

em países em 
transição/desenvolvimento 



Tendências relativas a longa e curta jornada semanal de 
trabalho 
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Em países desenvolvidos: 
- Declínio da adoção de longas jornadas semanais (> 48 h/semana); 

- Aumento da jornada curta (<35 h/semana). 

 

Em países em desenvolvimento: 
- Continuidade da prevalência elevada de longas jornadas, exceto em 

países em transição; 

- Não há uma tendência clara sobre a jornada curta de trabalho. 



Tendências de organização e jornadas de trabalho 

Globalização 

 Intensificação da competição;  

 Avanços em tecnologia da  

informação e comunicação;  

 Novos padrões de demandas de 

bens e serviços. 
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 Aumento da força de trabalho 

feminina. 

Novos modos de organização de trabalho flexível  

 Flexibilidade temporal; 

 Flexibilidade espacial; 

 Terceirização de serviços e produções de bens. 

Mudanças demográficas 

International Labour Organization, 2013. 
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• Jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de descanso, 

respeitando o limite de 44 horas semanais (ou 48 horas, com as horas extras) e 

220 horas mensais. 

 

• Não são consideradas dentro da jornada de trabalho as atividades no 

âmbito da empresa como descanso, estudo, alimentação, interação entre 

colegas, higiene pessoal e troca de uniforme. 

 

• O tempo despendido até o local de trabalho e o retorno, por qualquer meio 

de transporte, não será computado na jornada de trabalho. 

 

 

 

 
Novas regras no Brasil 

 



Contradições? 

 

Parágrafo único. Regras sobre duração do 

trabalho e intervalos não são consideradas 

como normas de saúde, higiene e 

segurança do trabalho para os fins do 

disposto neste artigo (Incluído pela lei 

13.467, de 2017). 

 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador 

e da Trabalhadora. Portaria Nº 1.823,  

23/08/2012. 

 

...desenvolvimento da atenção integral à 

saúde do trabalhador, com ênfase na 

vigilância, visando a promoção e a proteção 

da saúde dos trabalhadores e a redução da 

morbimortalidade decorrente dos modelos de 

desenvolvimento e dos processos produtivos. 

 

Texto do artigo 611-B da CLT. 



Mullington et al., 2009 

Alteração 

do sistema 

imune 

Castanon-Cervantes et al., 2010 

 

Wright Jr. et al., 2015 

 

Dinges et al., 1994 

 

Axelsson et al., 2013 

 

 Mediadores 

inflamatórios 

elevados 

(IL-1; IL-6; 

TNF-α) 

Restrição de sono e/ou 

sono insuficiente 

Dessincronização 

circadiana 

Efeitos da organização do trabalho na saúde do trabalhador  

Características da 

jornada de trabalho 

(horário, duração, etc). Distúrbios  

de sono 

Symptoms & 

pain 
Ohayon et al., 2009 

Tang et al, 2007 

 

Davies et al, 2008 

 

Okifuji & Hare, 2011 

 

Smith et al., 2015 
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 Sono:  

 Horário, duração e qualidade 

 

Vigília:  

 Reduz desempenho 

 Aumenta a fadiga 

 Aumenta o risco de acidentes/incidentes 

 Altera o comportamento (por exemplo: consumo de álcool) 

 

 

Duração da jornada de trabalho e saúde 
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Duração da jornada de trabalho e alerta 
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Desempenho e consumo 

de álcool 

Um homem de 75 kg que tomar quatro cervejas em uma hora 

terá um Teor Alcoólico Sanguíneo estimado de 0,082%.  

 

Se uma mulher de 60 kg decidir beber o mesmo que ele em 

uma hora, ela terá um TAS de cerca de 0,123%. 

Depois de 17 a 19 horas sem dormir, o desempenho em 

testes específicos é equivalente ou pior que o teor 

alccólico sanguíneo de 0,05%. 
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Motorista – Trabalhador diurno 
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Motorista – Trabalho em horário irregular (manhã, tarde, noite) 



Lei 12.619/12 

 Jornada de 8 horas; 

 Tempo de direção de 4 h; 

Descanso de 30 min/4 horas. 

Lei 13.103/2015 

 Jornada de 8 horas; 

 Tempo de direção de 5,5 h; 

Descanso de 30 min/6 horas. 

A “Lei dos motoristas” 



 Níveis mais elevados de cortisol nos dias de trabalho 

(linha contínua). 

 

 

 

 Níveis mais elevados de cortisol nos dias de folga (linha 
tracejada). 

 

 Resposta prolongada ao estresse. 

Estresse 

Ulhôa, Marqueze, Kantermann, Skene, Moreno. Chronobiol. Int., 2011. 
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Moreno et al. Chrono Int 23(6), 2006.  

Duração do sono e obesidade em motoristas de caminhão 
 

n=4.878 



Marqueze, Lemos, Soares, Lorenzi-Filho, Moreno. Work, 2012. 

Aumento de 0,15 kg/m2 no 
IMC a cada ano de 

trabalho no turno diurno 

Aumento de 0,24 kg/m2 no 
IMC a cada ano de 

trabalho no turno noturno 

Modelos independentes ajustados por tabagismo, atividade 

física, escolaridade,  

estado civil e segundo emprego. 

 
Variações do índice de massa corporal/ano de 

trabalho 
 

Pessoal de enfermagem – 

turnos de 12 horas em 

hospital público 



Efeitos observados em trabalhadores em jornadas de 12 horas 
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• Fadiga durante o trabalho 

• Fadiga aguda e crônica 

• Diminuição do alerta 

• Sintomas musculoesqueléticos 

• Sonolência ao volante 

• Redução do tempo de reação e lapso de 

atenção 

• Incapacidade de perceber o nível de 

sonolência 



Jornada de trabalho semanal e risco de doença 
coronariana/AVC 
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Longa jornada 

definida como 

maior do que 

40h/semana ou 8 

horas/dia 

Longa jornada foi 

associada a depressão, 

ansiedade, problemas de 

sono e doenças 

cardiovasculares. 





 
Novas regras no Brasil - Terceirização 

 
 

 

 Terceirização para atividades-fim. 

Haverá uma quarentena de 18 meses que impede que a empresa demita o 

trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. O texto prevê ainda 

que o terceirizado deverá ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos, 

como atendimento em ambulatório, alimentação, segurança, transporte, 

capacitação e qualidade de equipamentos. 
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Exemplo de terceirização 
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Silva et al.  





A terceirização produz efeitos significativos na subjetividade dos trabalhadores, na medida 
em que gera insegurança nas relações trabalhistas, desconstrução da coletividade e da 

cidadania, bem como conduz os indivíduos à impossibilidade de planejar e ter um modo de 

vida mais equilibrado e estável (Barros & Mendes, 2003).  

 
A pressão pela produtividade, o ritmo acelerado, a falta de autonomia no trabalho, a 

competitividade e a ameaça de desemprego são aspectos que influem o sofrimento psíquico 

(Sato & Bernardo, 2005). 

Terceirização 



Balanço entre a vida e o trabalho 

Page  28 





2018 



É preciso garantir um balanço entre vida e trabalho. 

Obrigada 


