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Resumo 

Esta dissertação visa estudar a fadiga e o stress sentido pelos motoristas de 

transportes pesados e perigosos e de que maneira esta se relaciona com o tipo de horário 

(turnos e não turnos). Compararam-se motoristas que desempenhamexactamente a 

mesma função, na mesma empresa, sendo que os motoristas que trabalham por turnos 

foram analisados em comparação com um grupo de controlo de motoristas que trabalham 

em horário fixo. Fez-se uma comparação estatística entre as duas amostras, concluindo-se 

que de acordo com as hipóteses levantadas, os motoristas que trabalham por turnos têm 

um aumento da percepção da sua fadiga, principalmente na área da motivação, sentindo-

se com menos vontade de trabalhar.  E no que se refere ao stress, verifica-se ainda que é 

o apoio social e as exigências sentidas no local de trabalho que mais aumenta os níveis de 

stress sentido. Osmotoristas que não estão sujeitos ao trabalho por turnostêm níveis de 

fadiga e stress sentidos, menos acentuados quanto aos motoristas que trabalham por 

turnos.Embora a amostra tenha limitações dada a sua dimensão (44 participantes), podem 

ser retiradas algumas implicações referente ao trabalho por turnos. 

 

 Palavras Chave: 

Trabalho por turnos, Motoristas de pesados, Fadiga, Stress 

 

Abstract 

This dissertation’saim is to study fatigue and stress perceived by dangerous 

material’s truck drivers and in which way does it relate with their working schedule (shift 

hours or non-shift hours).  

Truck drivers working with shift schedules were compared with a control group, 

in the same company and doing the same job, but working within a fixed schedule. A 

statistical comparison was made between the two samples, and it was concluded that the 

drivers who work shift hours have a greater perception of fatigue, mainly in the 

motivational dimension, which translates into less motivation to work. When it comes to 

stress the demands in the workplace and the social support are the main factors which 

increase stress in truck drivers who work shift hours. Truck drivers who work fixed 

schedules have a lesser level of perception of fatigue and stress when compared with 

those who work shift hours. 

 Even though there are limitations to this study due to the small sample used (44 

participants), some implications of the consequences of shift work can be found. 

Key Words: 

Shift work, Truck drivers, Fatigue, Stress
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Introdução 

 O horário de trabalho tem uma importância extrema na organização dos tempos 

individuais e da sociedade. O trabalho oferece segundo Hill e Starkey, 1992 uma 

estrutura básica para a utilização diária do tempo. Os horários de trabalho não estipulam 

somente quando a actividade laboral começa e termina, mas estruturam também o tempo 

disponível para as restantes esferas da vida pessoal da pessoa,tais como por exemplo a 

vida familiar e social. 

Entre os diferentes tipos de horários de trabalhos pode-se destacar o trabalho por 

turnos, que é uma realidade cada vez mais presente em várias organizações. No entanto, 

este tipo de trabalho acarreta consequências potencialmente graves para os trabalhadores, 

consequências estas que associadas a uma profissão de risco podem aumentar 

substancialmente a probabilidade da ocorrência de acidentes de trabalho associados ao 

stress e à fadiga (Presser,1999) 

As necessidades de produção e abastecimento das indústrias nos dias de hoje 

levam a que os motoristas de transportes pesados tenham horários alargados, nocturnos e 

por turnos. No entanto, a fadiga e stress inerente a este tipo de horário pode levar a 

consequências nefastas, quer para a vida pessoal do trabalhador, quer para a sua saúde 

física e mental, podendo também actuar como um factor catalisador da ocorrência de 

acidentes (Boisard, Cartron, Gollac&Valeyre,2003). Tal como alerta o estudo de Gemelli, 

Hilleshein e Lautert (2008, p.8)“O trabalho por turnos, em geral, pode aumentar a fadiga 

e os riscos de erros”. No entanto, muitas vezes, a necessidade financeira faz com que 

muitos motoristas executem a sua função em condições distantes das ideais. 
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 Assim, o excesso da jornada de trabalho sem interrupções, a execução de 

turnossequenciais e sem pausas para o descanso, a ingestão de drogas e fármacos, entre 

outros, visando à manutenção da vigília, são factos que, infelizmente, acontecem com 

frequência. 

O trabalho por turnos é definido como qualquer horário que difere do habitual 

diurno (9h ás 17h). As organizações que adoptam sistemas de trabalho por turnos 

estendem as horas de trabalho para além das oito normais, utilizando equipas sucessivas 

de trabalhadores. A natureza dos sistemas de turnos varia largamente em várias 

dimensões, incluindo o tamanho e número de turnos, a presença de trabalho nocturno, a 

duração dos ciclos dos turnos, e o número de folgas (Thierry &Jansen,1998). 

 Os indivíduos que trabalham regularmente em horas atípicas estão em risco maior 

de vir a sofrer de problemas físicos e psicológicos do que os restantes trabalhadores. Este 

risco é derivado do stress psíquico e físico que se desenvolve pelas disrupções de funções 

biológicas cronológicas do organismo (relógio biológico), bem como de alterações no 

sono e nos aspectos familiares e sociais. Este risco é ainda mais exacerbado quando as 

horas de trabalho se estendem para além das 40 semanais (Gemelliet al. 2008). 

A alteração do bioritmo do trabalhador para adaptar-se ao novo estilo de horário 

de trabalho, pode causar alterações na sua qualidade de vida, à medida que rompem com 

os ciclos biológicos. O estudo da actividade humana no trabalho e a noção de 

variabilidade das funções biológicas ao longo das 24 horas do dia expressam os ritmos 

biológicos sob a forma de padrões – perfil cronobiológico ou cronótipo. A interacção 

entre o relógio solar, social e biológico resulta no ritmo circadiano, que tem duração de 

24 horas, sendo o ciclo de sono e vigília, o mais evidente. Quando uma pessoa trabalha à 

noite e passa a dormir durante o dia, pode ser conduzida à dessincronização interna, pois 

existem características comportamentais, genéticas e fisiológicas associadas aos 
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cronótipos. Quanto aos ritmos biológicos, os indivíduos dividem-se em matutinos, 

vespertinos e indiferentes e estima-se que os matutinos tenham prevalência de 42% na 

população, os vespertinos 11% e os indiferentes 49%. 

 

Quando os trabalhadores são obrigados a trabalhar num horário que não vai ao 

encontra do seu ritmo biológico, eles para além de fatigados ficam também stressados, 

porque sentem que aquilo que lhes é exigido vai para além das suas capacidades físicas e 

psicológicas (Gemelliet al.2008). 

O sector dos transportes apresenta uma taxa muito elevada de acidentes. A 

maioria envolve motoristas de camiões, que apresentavam sinais de sonolência ou mesmo 

adormecimento ao volante. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, só 

em Portugal no ano de 2011 ocorreram 1268 acidentes envolvendo pesados de 

mercadorias, dos quais resultaram 16 mortes e 1212 feridos (Instituto Nacional de 

Estatística, 2012). Para evitar tantos acidentes torna-se necessário investigar as causas 

que levam a tantos desastres rodoviários. Com esta investigação pretende-se estudar uma 

das possíveis causas apontadas pela literatura como podendo ser também responsável por 

acidentes de trabalho rodoviários, que é o trabalhos por turnos. Contudo neste estudo 

pretende-se estudar mais especificamente o stress e a fadiga associado ao trabalho por 

turnos. 

Segue-se de seguida a fundamentação teórica onde vão ser apresentados estudos e 

teorias referentes ao stress, a fadiga e ao trabalho por turnos, depois segue-se o método 

onde se caracteriza os participantes, os instrumentos utilizados e como foram aplicados à 

amostra. De seguida são apresentados os resultados da investigação e por fim a discussão 

dos resultados. 
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2-Fundamento teórico 

2.1Trabalho por Turnos 

As opiniões sobre o melhor horário de trabalho são bastante divergentes.  

A Europa e os EUA adoptaram o sistema de 12 horas por turno, para que os 

trabalhadores possam depois ter mais dias de folga, apesar de haver um maior risco de 

acidentes devido a fadiga. 

A diversificação na organização do tempo de trabalho, leva a comunidade 

cientifica a estar cada vez mais interessada na compreensão dos efeitos associados aos 

diferentes arranjos horários, incluindo o trabalho por turnos que já foi associado a 

diferentes efeitos indesejáveis para os trabalhadores que os executam (Akerstedt,2003; 

Knutsson, 2003; Presser,1999; Walker,1985;)Cada vez se observam mais  alternativas ao 

horário de trabalho dito convencional. Segundo o terceiro inquérito às condições de 

trabalho levado a cabo pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida 

no Trabalho, mais de um terço da população europeia activa (15 estados membros) tinha 

um horário de trabalho diferente do horário “normal” das oito horas diárias e mais de um 

quinto trabalhava por turnos (Boisardet al.,2003). O trabalho por turnos tem vindo 

suscitar acontecimentos indesejáveis ao nível da segurança ocupacional e níveis baixos de 

produtividade, especialmente os turnos realizados à noite (Folkard&Tucker,2003). O 

envelhecimento crescente da população activa nos países industrializados e os resultados 

de estudos epidemiológicos que relacionam trabalho por turnos à fadiga, levam a crer que 

o trabalho por turnos possa ser num futuro próximo uma das principais causas de 

problemas associados a saúde e segurança ocupacional ( Harma&Ilmarinen, 1999). 
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2.2 A Fadiga 

A fadiga é descrita segundo Carrier, Monk, Buysse, Kupfer, (1997) como um 

fenómeno único,experienciado por cada individuo como um sentimento interno 

subjectivo.  

 

Vários estudos têm sido feitos neste âmbito da fadiga, no sentido de a 

identificar,explicar e medir  de uma forma precisa ( Parkes, 1999).  No entanto, de um 

modo geral , a fadiga humana pode ser classificada em dois grupos: fadiga física e fadiga 

mental, havendo um esforço por parte dos autores para considerar o indivíduo como um 

todo. Esta noção é muito importante, tendo em conta que as primeiras investigações feitas 

no âmbito da fadiga, foram pedidos feitos por organizações que estavam preocupadas 

com odesempenho dos seus trabalhadores. 

 A fadiga tem sido apontada na literatura como uma condição debilitante que pode 

atingir pessoas de todas as idades e cujo diagnóstico é muito complicado de se fazer, 

razão pela qual muitos médicos continuam cépticos sobre a sua validade (Folkard,1992). 

Segundo um estudo realizado por Fischer eLieber, 2003 o risco de acidentes fatais 

aumenta consideravelmente após a nona hora de trabalho. Este estudo foi realizado numa 

empresa de transportes perigosos, e constataram que a partir da décima hora de trabalho 

nocturno a atenção diminuíadrasticamente. Esta mesma empresa voltou a implementar a 

jornada de oito horas por turno, após a realização do estudo,  por razões de segurança e 

prevenção de acidentes.  
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Outro estudo feito também pelos mesmos autores, conclui que a sonolência e a 

fadiga são a maior causa de acidentes e erros de trabalho em motoristas, e que essa 

mesma fadiga surge mais em horários nocturnos. 

Issodeve-se ao facto de que o nível de alerta é variável ao longo do dia e da 

noite,modificando-se proporcionalmente ao tempo que a pessoa está acordada, aos 

débitos de sono e em função do nível de estimulação do trabalho. De madrugada, com o 

aumento da sonolência, o risco de ocorrência de acidentes torna-se alto, especialmente 

em tarefas que exigem intensa vigilância, como a dos motoristas (Fischer &Lieber, 2003).  

Um dos factores que influência a ocorrência de acidentes em trabalhos por turnos 

é o horário de início do turno, pois quando o trabalho se inicia muito cedo – às 05:00-

6:00 da manhã –, os trabalhadores podem apresentar sonolência devido à redução no seu 

período de sono nocturno.  Portanto, Fischer e Lieber, 2003 afirmam que o trabalho em 

turnos é um importante perturbador do ritmo circadiano, tendo implicações negativas na 

saúde.  

2.3Stress 

 Um estudo feito por Gareis, 2002 defende que as horas de trabalho e o horário de 

trabalho estãodirectamente relacionado com ostress no emprego. Ou seja pessoas com um 

melhor controlo do seu tempo no local de trabalho, são pessoas menos stressadas, mais 

produtivas e motivadas.Os trabalhadores por turnos têm um stress psicológico e 

emocional que acompanha o seu trabalho. Consequentemente o stress psicológico 

causado pelo trabalho de turnos é o principal factor que leva os trabalhadores a 

abandonarem o trabalho por turnos (20 a 50%) (Smith,Folkard,Fuller,2003). Existem 

investigações que ao relacionarem a fadiga directamente com o stress(Appels, 

Falger&Schouten, 1993) observaram fortes associações entre fadiga e vários 

acontecimentos de vida causadores de stress, entre eles o trabalho por turnos. De todos os 
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acontecimentos analisados o trabalho por turnos e trabalho de horas excessivo foi o que 

se mostrou estar mais fortemente associado à fadiga. 

Esta pesquisa indica também que o sentimento de fadiga não é apenas causados por 

acontecimentos que o sujeito não consegue controlar, mas também  por factores físicos 

como as horas de excesso de trabalho ou trabalhos por turnos, já que priva as pessoas de 

terem tempo suficiente para relaxar (Falger&Schouten, 1992 cit por Apeels, 1993). A 

fadiga em camionistas não é só um perigo para os próprios condutores mas também para 

os outros utilizadores da estrada. Embora os camionistas tenham formação para poderem 

operar um camião, não é dada muita relevância nas escolas de condução à segurança.  

Como já foi dito anteriormente, os trabalhos por turnos e a fadiga estão 

relacionados com o stress e a literatura sobre o stress no trabalho desenvolveu-se nos 

últimos 10 anos, várias teorias emergiram. 

A abordagem do reconhecimento cognitivo foi proposta por Lazarus, que se foca 

no papel do individuo em classificar as situações como ameaçadoras ou não ameaçadoras 

(Lazarus, 1993).Respostas positivas e negativas podem ocorrer simultaneamente, como 

resultado do mesmo stressore devem ser consideradas como conceitos separadosmas 

relacionados.  

Parte do valor desta abordagem é o seu reconhecimento que a análise dos aspectos 

positivos e negativos dos stressores difere de individuo para indivíduo. Neste caso pelo 

respeito ou não do ritmo biológico de cada trabalhador, ou seja, uma pessoa que tenha um 

ritmo biológico vespertino, vai sentir mais stress se for colocado num turno da manhã. 

No entanto se for um matutino já vai preferir e desejar esse mesmo horário da manhã.Ou 

seja a mesma situação é, interpretada de maneira completamente distinta. A seguir à 

análise inicial, os indivíduos focam-se ou no stressor ou na sua resposta ao stressor, 

numa tentativa de gerir a resposta ao stress. A abordagem de reconhecimento cognitivo 
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sublinha as dificuldades em separar o stressor, da percepção que o individuo tem do 

stressore da resposta ao mesmo(Nachreiner,1998). 

É sabido por todos, que diariamente a vida das pessoas é marcada por centenas de 

acontecimentos que variam de magnitude, duração e impacto, mas que vão exigir uma 

capacidade de adaptação por parte destas. De facto, mais do que nunca, as pessoas 

deparam-se com a dura tarefa de terem que responder de forma adaptativa às frequentes 

ocorrências, e mudanças, não só do meio social contextual,  

mas também das resultantesdo processo de desenvolvimento físico e psicológico. São 

estas mudanças que constituem muitas vezes situações de stress(Nachreiner, 1998). 

No nosso caso concreto, os camionistas conduzem horas seguidas, em horários 

que não são compatíveis com o seu ritmo circadiano, por vezes não veem a sua família 

durante dias, e com a agravante docansaço extremo e a fadiga. Tudo isto causa elevado 

stress aos camionistas. 

Na Perspectivainteraccionista/ transaccional do Stress de Lazarus é-nos dito que o 

stress resulta da interação ou da relação entre aspectos do meio e da pessoa e, esta 

perspectiva (Lazarus e Folkman, 1984) preconiza a existência de um processo de 

avaliação cognitiva de uma determinada situação e de uma “decisão” relativamente ao 

carácter mais ou menos ameaçador (e consequentemente stressor) dessa mesma situação. 

Portanto, esta lógica centra-se na avaliação individual de determinados acontecimentos 

exteriores, e na avaliação que é feita dos recursos individuais disponíveis para lidar com 

essa situação. Neste âmbito, o stress é encarado como um processo e traduz-se numa 

resposta multidimensional na sequência de uma avaliação cognitiva. 

O modelo transaccional de stressde Lazarus e Folkman, 1984 constitui uma das 

principais referências teóricas nesta área e de acordo com estes autores, o stress pode ser 
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conceptualizado como “Uma relação particular entre a pessoa e o seu meio envolvente 

que é vista pela pessoa como exigente ou ultrapassando as suas capacidades e colocando 

o seu bem-estar em risco”(Lazarus&Folkman,1984, p.19), ou seja, uma situação indutora 

de stress é toda aquela em que a relação estabelecida entre o indivíduo e o meio ambiente 

é avaliada como excedendo os seus recursos prejudicando, por isso, o seu bem-estar. 

Segundo este modelo, perante uma situação (ameaça potencial) um indivíduo será 

confrontado com uma sequência processual, que tem início na percepção da situação em 

causa, na sua avaliação e no desencadeamento de estratégias de adaptação para lhe fazer 

face. Esta concepção salienta, assim, uma dimensão cognitiva de classificação de uma 

determinada situação como ameaçadora (avaliação), que é seguida de um esforço 

cognitivo e comportamental para lidar com a situação de stress (coping). 

 Segundo os autoresLazarus e Folkman, 1984 existem dois tipos de avaliação 

cognitiva: a avaliação primária, que consiste na avaliação do significado individual do 

acontecimento, ou seja, esta avaliação vai conduzir à classificação dos acontecimentos 

como irrelevantes, positivos ou ameaçadores; e a avaliação secundária, que ocorre 

quando um acontecimento é considerado ameaçador e consiste na análise dos recursos 

disponíveis para enfrentar essa situação. Estes dois tipos de avaliação vão conduzir a 

respostas fisiológicas (e.g. aumento do ritmo cardíaco), cognitivas (e.g. crenças sobre as 

consequências de um acontecimento), emocionais (e.g. medo) e comportamentais (e.g. 

fuga) de stress. 

 Se um determinado acontecimento for considerado como ameaçador na avaliação 

primária e se os recursos existentes para lidar com a situação forem considerados 

insuficientes na avaliação secundária, esta constatação conduzirá ao desenvolvimento de 

esforços individuais no sentido de lidar com a situação, eliminando, reduzindo ou 

evitando a ameaça. Este é o chamado processo de coping definido por (Lazarus e 
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Folkman, 1984 p.20) como:” Os esforços comportamentais e as mudanças cognitivas 

dinâmicas para a gestão das exigências específicas internas e/ou externas que são vistas 

como exigentes ou ultrapassando as capacidades das pessoas”. 

As formas de lidar com o stress vão “materializar-se” naquilo a que se chamam as 

estratégias de coping, que consistem em formas práticas de fazer face às situações 

ameaçadoras, podendo distinguir-se dois tipos de estratégias de coping: resolução de 

problemas, que são formas de lidar com o stress centradas no problema e que implicam o 

desenvolvimento de acções no sentido de eliminar, prevenir ou reduzir a ameaça; e 

regulação emocional, que são formas de lidar com o stress centradas nas emoções, como 

por exemplo, a negação ou a minimização da ameaça. No entanto, esta última estratégia 

faz com que os problemas se acumulem e, a longo prazo pode tornar-se numa estratégia 

disfuncional (Lazarus, 1993).  

Neste caso específico da fadiga sentida em motoristas que trabalham por turnos, 

desadequados ao seu ritmo circadiano, podem ter reacções fisiológicas, como insónias, 

dores de cabeça, problemas gastrointestinais, problemas cardíacos e circulatórios. E 

podem também surgir problemas psicológicos como depressões e ansiedade. Tudo isto 

quando as estratégias decoping falham e os trabalhadores sentem que os recursos 

quepossuem não são suficientes para superar a fadiga. Os camionistas utilizam algumas 

estratégias de coping para fazer fase à fadiga sentida nos trabalhos por turnos (Feyer& 

Williamson, 1995) identificaram dois tipos de estratégias usadas pelos camionistas para 

combater a fadiga; as soluções permanentes e soluções temporárias. 

 As soluções permanentes servem para obter algum descanso e são consideradas a 

melhor maneira de combater a fadiga. Este é o tipo de solução mais enfatizada pelas 

autoridades. Infelizmente, não é o mais utilizado. Quando confrontado com prazos de 

tempo curtos, o camionista vai tentar encontrar formas de combater a fadiga, sem ser 
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parar o camião e descansar. As soluções temporárias consistem em várias actividades que 

mantem o camionista alerta enquanto trabalha.  

Estas actividades incluem beber café, ouvir radio, comer doces e ajustar a 

ventilação. Outras estratégias envolvem o uso de estimulantes, particularmente em 

percursos longos (Bohle, Tilley, 1993). 

A fadiga é um assunto importante, não só para a segurança dos condutoresmas 

também para o desempenho humano. Na indústria dos transportes, a fadiga dos 

condutores foi sempre associada a sonolência devido à natureza das horas de 

trabalho.Num estudo realizado por(Maccartt,Rohrbaugh, Hammera&Fuller,2000) 

concluiu-se que um camionista de percursos longos dorme em media 4.78 horas por dia, 

o que é muito pouco, tendo em conta que um adulto deve dormir pelo menos oito horas 

diárias, para estar bem no dia ou nas horas seguintes (Maccarttet al., 2000). Este estudo 

mostrou ainda que os camionistas não tem sono suficiente para manter o seu estado de 

alerta. De facto, 56% dos sujeitos dos estudos queixam-se de sonolência no trabalho.  

Maccarttet al.,(2000) reportou que 47% dos sujeitos admite ter adormecido ao 

volante nalgum ponto da sua carreira. O trabalho nocturno e a duração dos períodos de 

trabalho parecem ser dois factores de risco. A evidência científica mostra que o risco de 

acidente é duas vezes superior a noite. Minors eWaterhouse, (1981) observaram que 83% 

dos episódios de sonolência ocorrem entre as 19 e as 7 da manha. O risco de acidentes 

aumenta em 150% para quem faz turnos de 14 horas em comparação com quem faz de 10 

horas. 

A fadiga dos camionistas não se deve só às tarefas inerentes a condução mas 

também ao barulho, vibrações, calor/frio, monóxido de carbono, stress(derivado de outras 

causas, que não o trabalho por turnos) e esforço físico. 
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Na sequência da revisão de literaturaefectuada levantam-se duas hipóteses: 

Hipótese1. Motoristas de transportes perigosos que trabalham por turnos sentem mais 

fadiga do que os que não trabalham por turnos. 

Hipótese2.Motoristas de transportes perigosos que trabalham por turnos sentem mais 

stress do que os que não trabalham por turnos. 

3Método 

3.1 Instrumentos 

 Utilizou-se uma metodologia quantitativa recorrendo à aplicação de dois questionários: a 

versão resumida da “ Job Stress Scale”, que é uma adaptação da Job Stress Scale de 

Alves, Chor, Faerstein, Lopes, Werneck , 2004 e o Questionário Multidimensional da 

Fadiga (Portugueseversionofthe MFI) de Smets, Garssen, Bonke&Haes, 1995.  

Job Stress Scale 

A versão resumida da Job Stress Scale é uma escala que avalia o stress sentido pelos 

trabalhadores no seu local de trabalho. A escala é composta por três dimensões, uma que 

avalia as exigências no local de trabalho, outra que avalia o controlo exercido sob o 

trabalhador, e outra que avalia o apoio social existente no local de trabalho. A precisão da 

escala foi medida, e obteve-se um resultado de 0.88 na dimensão das exigências, 0.87 no 

controlo e 0.85 no apoio social,o que revela uma boa consistência interna. A cotação 

referente aos primeiros itens da escala são cotados numa escala Likert de 1 a 5, sendo o 

1- Nunca e o 5-Frequentemente. Os itens foram interpretados tendo em conta os itens 

invertidos, de modo a que valores superiores são indicativos de maior nível de stress. No 

que se refere aos restantes itens da escala, cotados também numa escala Likert de 1 a 5 

em que 1-Discordo Totalmente e 5-Concordo Totalmente, e que avaliam o suporte social 

(Alves, Chor, Faerstein, Lopes, Werneck , 2004). 
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MFI 

A outra escala utilizada na elaboração deste trabalho foi o Questionário 

Multidimensional da Fadiga, que serve para medir o nível de fadiga sentido pelos 

trabalhadores no seu local de trabalho. A escala é constituída por 20 itens agrupados em 5 

dimensões, são elas:  fadiga geral; fadiga física; fadiga mental; motivação reduzida e 

letargia/actividade. A escala está elaborada de forma a balancear a tendência de resposta 

às questões. As respostas são avaliadas numa escala de Likert que vai desde o 1-Sim é 

verdade ao 5-Não, não é verdade. Os itens foram cotados tendo em conta os itens 

invertidos e valores superiores deverão ser interpretados como indicativos de níveis de 

fadiga superiores.A precisão da escala foi medida, tendo-se obtido os seguintes 

resultados; fadiga geral 0.87; fadiga física 0.80; fadiga mental 0.87; motivação reduzida 

0.86 e letargia/atividade 0.83. Estes resultados revelam uma boa consistência interna 

(Smets, Garssen, Bonke&Haes, 1995).  

3.2 Participantes 

A amostra utilizada é uma amostra de conveniência. A amostra é constituída na sua 

totalidade por 44 homens, com idades compreendidas entre os 27 e os 62 anos(M=44.5; 

DP=8.84).Os participantes são todos motoristas de pesados de transportes perigosos e 

trabalham todos na mesma empresa, pelo menos há dois anos. Na formação da amostra 

houve o cuidado de selecionar participantes que trabalhassem por turnos e outros que 

tivessem um horário de trabalho fixo. 22 participantes, (50%) da amostra trabalha por 

turnos, uma semana no turno da manhã e a semana seguinte no turno da noite. Os 

restantes 22 participantes(50% da amostra) não trabalha por turnos, com um horário 

compreendido entre as 9 às 18 da tarde. 
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3.3 Procedimento 

Os questionários foram entregues presencialmente aos trabalhadores nas 

instalações da organização, depois de apresentado oralmente aos participantes o objectivo 

do estudo e o âmbito em que este se insere. De seguida foi solicitada a colaboração de 

todos e foi explicado a importância de cada participante. Foi-lhes também dito que as 

respostas eram anónimas, e que eram apenas utilizadas no âmbito da dissertação não 

havendo assim qualquer risco de represálias. O preenchimento dos questionários foi 

realizado pelos participantes, e durou aproximadamente quinze minutos. 

 

4 Resultados 

Tendo em conta os objectivos que foram propostos alcançar, foi pretensão 

comparar o nível de stress e fadiga laboral percebido, pelos motoristas de pesados de 

transportes perigosos, que fazem turnos e não turnos. 

Em primeiro lugar apresenta-se os resultados de natureza psicométrica, bem como 

as análises factoriais dos instrumentos utilizados. 

De seguida na tabela 1 apresenta-se a análise factorial realizada aos itens da escala 

de stress. 
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Tabela 1 – Análise factorial dos itens da escala” Job Stress Scale” 

 

Fator 

1 2 3 

O seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou discordantes? 0,80   

O seu trabalho exige muito de si? 0,79   

Tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas do seu trabalho?   0,77   

Tem possibilidade de aprender coisas novas no seu trabalho?  0,94  

No seu trabalho, tem que repetir muitas vezes as mesmas tarefas?  0,89  

Pode escolher como fazer o seu trabalho?  0,87  

Pode escolher o que fazer no seu trabalho?  0,79  

O seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados?  0,71  

O seu trabalho exige que tome iniciativas?  0,69  

Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho.   0,89 

No trabalho, eu relaciono-me bem com os meus chefes.   0,87 

No trabalho, relacionamo-nos bem uns com os outros.   0,84 

Eu gosto de trabalhar com os meus colegas.   0,84 

Se eu não estiver num bom dia, os meus colegas compreendem.   0,72 

Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho.   0,69 

 

Na referida tabela indicam-se apenas as saturações superiores a 0.50 para as 3 

dimensãoes mencionadas.Na dimensão1 surgem 3 itens que evidenciam o stress relativo 

às exigências no local de trabalho, como por exemplo, a ideia que existem ideias 

contraditórias ou discordantes no local de trabalho (0,80), e que o trabalho exige muito 

deles (0,79).  

Na dimensão2 saturam-s 6 itens, que estão relacionados com o controlo que os 

trabalhadores sentem no seu local de trabalho, são exemplo: “Tem possibilidade de 

aprender coisas novas no seu trabalho” (0,94) ;  “No seu trabalho, tem que repetir muitas 

vezes as mesmas tarefas” (0,89) e “ podeescolher como fazer o seu trabalho?” (0,87). 
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A dimensão 3 é constituída por 6 itens que estão relacionadas com o suporte, por 

exemplo, o facto dos trabalhadores reconhecerem que podem “contar com o apoio dos 

meus colegas de trabalho” (0,89), que se dão bem com os chefes (0,87), assim como, com 

os colegas (0,84). 

Na tabela 2 apresenta-se a análise factorial dos itens da escala da fadiga (MFI). 

Tabela 2– Análise factorial dos itens da escala MFI 

 
  Fator 

1 2 3 4 5 

Sinto-me cansado/a. 0,85     

Estou repousado/a. 0,84     

Sinto-me em forma. 0,83     

Canso-me facilmente. 0,60     

Fisicamente, aguento muito  0,85    

Fisicamente, sinto-me em excelente forma  0,78    

Fisicamente, apenas me sinto capaz de fazer poucas coisas.  0,68    

Fisicamente, sinto-me em má forma.  0,59    

Faço pouca coisa.   0,85   

Acho que faço muito pouco num dia.   0,73   

Sinto-me muito activo/a.   0,56   

Fico incomodado/a com o facto de ter coisas para fazer.    0,85  

Não me apetece fazer nada.    0,81  

Apetece-me fazer todo o tipo de atividades agradáveis.    0,69  

Distraio-me facilmente.     0,93 

Tenho que me esforçar muito para me concentrar nas coisas.     0,91 

Tenho boa capacidade de concentração     0,84 

Quando estou a fazer qualquer coisa, consigo concentrar-me no que estou a 

fazer. 

    0,80 
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A escala foi constituída por 18 itens, já que os itens “Acho que faço muitas coisas 

num dia” e “Tenho muitos projetos”, foram retirados por esse motivo foram retirados por 

terem saturações menores a 0.4. A análise factorial extraiu5 dimensões. As dimensões 1, 

2 e 5 são formados por 4 itens, as dimensões 3 e 4 por 3 itens.

A dimensão1 indica a fadiga geral, dos trabalhadores, e é constituída por 4 itens. 

Os itens “Sinto-me cansado/a.” (0,85) e “Estou repousado/a” (0,84), situam-se nos dois 

primeiros lugares da hierarquia encontrada, emergindo logo a seguir o item “Sinto-me em 

forma.” (0,83). 

A dimensão 2 indica-nos a fadiga física dos trabalhadores, sendo exemplos os 

itens, “Fisicamente, aguento muito” (0,85) e “Fisicamente, sinto-me em excelente forma” 

(0,78). 

Na dimensão 3 os itens com saturações mais elevados são: “Faço pouca coisa” 

(0,85); “Acho que faço muito pouco num dia.” (0,73). 

Na dimensão 4 aparecem os elementos relativos à motivação reduzida dos 

trabalhadores. É composto por 3 itens, observando-se que atribuem maior importância ao 

facto de “Fico incomodado/a com o facto de ter coisas para fazer” (0,85) e “Não me 

apetece fazer nada” (0,81).  

A dimensão 5 indica fadiga mental, que segundoos trabalhadores manifesta-se na 

Distração fácil (0,93), aliando-se ao facto de terem de se “Esforçar muito para me 

concentrar nas coisas” (0,91). 

Na tabela 3 apresenta-se a média o desvio padrão e o alfa de cronbach, para cada 

uma das 3 dimensões da escala de stress.  

 



18 
 

Tabela 3 –médias,Desvio padrão e alfa cronbach’s das dimensões da escala “Job Stress Scale” 

   N Média Desvio Padrão      Alfa                            

Cronbach’s 

stress_exigências 44 2,19 ,42    0,70 

stress_controlo 44 2,64 ,57   -0,50 

stress_apoiosocial 44 2,55 ,77    0,85 

 

 

Analisando a tabela 3, observa-se que a consistência interna expressada pelo alfa 

de Cronbach nas dimensões das exigências no trabalho e no apoio social recebido é 

aceitável (>0,7). No entanto na dimensão do controlo exercido pelo trabalhador, 

aconsistência interna é negativa (- 0.50); este resultado poderá dever-se ao facto desta 

dimensão possuir apenas três itens e também à pequena dimensão da amostra. 

Na tabela 4 apresenta-se a média, o desvio padrão e o alfa de cronbach para cada 

uma das 5 dimensões, da escala da fadiga.  

 

Tabela 4 – médias, desvio padrão e alfa cronbach’s das dimensões da escala MFI 

 

                 N           Média Desvio      Padrão      Alfa Cronbach’s 

Fadiga_geral 44 2,29 ,79 0,62 

Fadiga_fisica 44 2,24 ,66 0,25 

Fadiga_actividade 44 1,85 ,73 0,63 

Fadiga_motivacao 44 1,93 ,80 0,33 

Fadiga_mental 44 1,78 ,69 0,71 

 

Observando os resultados da tabela 4, pode-se dizer que o alfa de Cronbach no 

geral não é muito elevado, o que põe em causa a consistência interna das diferentes 

dimensões da escala. Observa-se que os resultados mais baixos foram obtidos na 

dimensão da fadiga física e na motivação, talvez devido ao reduzido número de itens que 

compõem estas duas dimensões. 

 Para as dimensões da fadiga geral, atividade reduzida e fadiga mental, obteve-se 

um alfa de Cronbach aceitável (>0,6). 

Seguidamente apresenta-se os resultados referentes aos testes de hipóteses. 
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Na tabela 5 apresenta-se as diferenças entre trabalhadores por turnos e não-turnos 

nas 3 dimensões da escala de stress, no que diz respeito à média e desvio padrão. A 

relação crítica entre as médias é dada pelo t de Student. 

Tabela 5 – Média, Desvio padrão e comparação de médias entre trabalhadores que trabalham por turnos e nos que não 

Trabalham por turnos, nas três dimensões da escala “Job Stress Scale” 

 
Trabalhador por 

Turnos 

N Média Desvio 

Padrão 

t Student 

stress_exigências 
Sim       22 2,32 ,38 2,33* 

 Não 22 2,05 ,42 

stress_controlo 
Sim 22 2,52 ,60 -1,52 

 Não 22 2,77 ,53 

stress_apoiosocial 
Sim 22 2,89 ,65 -3,34* 

 Não 22 2,20 ,73 

 

*- Estatisticamente significativo para intervalo de confiança <0,05 

 

Analisando a tabela 5, que compara trabalhadores por turnos e trabalhadores por 

não turnos, nas três dimensões do stress; observou-se que a média das exigências 

sentidas, no local de trabalho, pelos trabalhadores por turnos, é claramente superior aos 

trabalhadores que não trabalham por turnos, e que a diferença entre estes dois grupos é 

significativa ao nível de probabilidade de 5%. 

Outra das dimensões com diferenças significativas entre trabalhadores por turnos 

e não turnos, é a dimensão do apoio social sentido pelos trabalhadores, existe uma clara 

diferença de médias e que são significativas ao nível de probabilidade de 5%. 

Analisando então estes dados, verifica-se que os trabalhadores por turnos têm um 

menor apoio social do que os trabalhadores que não trabalham por turnos. 
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Na tabela 6 apresenta-seas diferenças entre trabalhadores por turnos e não-turnos 

nas 5 dimensões da escala defadiga, no que diz respeito à média e desvio padrão. A 

relação crítica entre as médias é dada pelo t de Student. 

Tabela 6-Média, Desvio padrão e comparação de médias entre trabalhadores que trabalham por turnos e nos que não 

Trabalham por turnos, nas três dimensões da escala “MFI” 

 

 

 

Trabalhador 

por Turnos 

N Média Desvio padrão t Student 

Fadiga_geral 
Sim 22 2,49 ,65 1,71 

 Não 22 2,09 ,87 

Fadiga_fisica 
Sim 22 2,42 ,76 -1,83 

 Não 22 2,07 ,49 

Fadiga_actividade 
Sim 22 1,85 ,71 0,00 

 Não 22 1,85 ,77 

Fadiga_motivacao 
Sim 22 2,17 ,82 2,01* 

 Não 22 1,70 ,73 

Fadiga_mental 
Sim 22 1,97 ,56 1,79 

 Não 22 1,60 ,77 

 

*- Estatisticamente significativo para intervalo de confiança <0,05 

Analisando a tabela 6, pode-se dizer que entre as cinco dimensões da escala de 

fadiga, apenas a dimensão que se refere à motivação dos trabalhadores apresenta 

diferenças estatisticamente significativas, entre trabalhadores por turnos e não turnos, ao 

nível de probabilidade de 5%. Nas restantes dimensões observam-se também diferenças 

de médias, em que os trabalhadores por turnos apresentam no geral um nível de fadiga 

superior, comparado com os trabalhadores que não trabalham por turnos, no entanto não 

são estatisticamente significativas ao nível de probabilidade de 5%. É também relevante 

observar que a média dos dois grupos em relação ao nível de fadiga na dimensão que se 

refere à actividadereduzida, é igual, nos trabalhadores por turnos e não turnos. Na tabela 

7 apresenta-se a média e o desvio padrão para a escala de stress, comparando 

trabalhadores por turnos e não turnos em cada um dos itens da escala. A relação crítica da 

diferença entre médias é dada pelo t de student. 
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Tabela 7 -média, desvio padrão dos itens da escala “job stress scale” para trabalhadores por turnos e não turnos.    

Relação crítica da diferença entre médias 

 Trabalho 

 Turnos 

 

Não turnos 

 

 

 

 
Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 
t Student 

 

O seu trabalho exige muito de si? 

1,55 0,96 1,45 0,67 0,36  

Tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas do 

seu trabalho?   3,91 0,81 3,50 1,14 1,37  

O seu trabalho costuma apresentar exigências 

contraditórias ou discordantes? 3,36 1,02 2,09 0,95 -4,28**  

Tem possibilidade de aprender coisas novas no seu 

trabalho? 3,55 0,86 3,09 1,19 1,45  

O seu trabalho exige muita habilidade ou 

conhecimentos especializados? 1,18 0,40 1,50 0,80 -1,67  

O seu trabalho exige que tome iniciativas? 

2,23 1,02 2,64 1,26 -1,19  

No seu trabalho, tem que repetir muitas vezes as 

mesmas tarefas? 1,05 0,21 1,18 0,50 -1,18  

Pode escolher como fazer o seu trabalho? 

3,41 1,14 2,09 1,15 3,82**  

Pode escolher o que fazer no seu trabalho? 

2,55 1,10 1,77 1,02 2,42*  

Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho. 

3,36 1,00 2,41 0,73 -3,60**  

No trabalho, relacionamo-nos bem uns com os outros. 

3,05 0,90 2,05 1,00 -3,49**  

Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de 

trabalho. 3,00 1,02 1,91 0,87 -3,81**  

Se eu não estiver num bom dia, os meus colegas 

compreendem. 2,95 0,90 2,23 1,15 -2,34*  

No trabalho, eu relaciono-me bem com os meus 

chefes. 2,59 0,80 2,68 1,13 0,31  

Eu gosto de trabalhar com os meus colegas. 

2,41 0,73 1,91 0,97 -1,93  

*- Estatisticamente significativo para intervalo de confiança <0,05 

** - Estatisticamente significativo para intervalo de confiança <0,01 
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A tabela 7 reflecte de maneira mais detalhada o que já foi observado na tabela 5, 

no entanto na tabela 5 os dados estão agrupados em dimensões e na tabela 7 é feita a 

análise de itens da escala de stress.Pode observar-se, a partir dos resultados,que 

algunsdos itens que correspondem às dimensões das exigências no local de trabalho e ao 

apoio social sentido pelos trabalhadores, apresentam diferenças estatisticamente 

diferentes no que toca aos níveis de probabilidade de 5% e 1%.  

Na dimensão que se refere às exigências o item onde existe mais diferença 

estatística (≤ 0.01), é o item ”O seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias 

ou discordantes?”os trabalhadores por turnos têm níveis de stress muito mais elevados 

neste tópico do que os trabalhadores por não turnos. Referente ao apoio social sentido 

pelos trabalhadores no seu local de trabalho, é o item “Eu posso contar com o apoio dos 

meus colegas de trabalho”, que apresenta resultados mais díspares e estatisticamente 

significativos ao nível de probabilidade de 1%. 

O item “existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho” também apresenta 

resultados estatisticamente significativos ao nível de probabilidade 1%, comparando os 

dois grupos de trabalhadores, os trabalhadores por turnos sentem que não trabalham num 

ambiente calmo, que não podem contar com o apoio dos colegas e que não existe um bom 

relacionamento entre colegas, em comparação com os que não trabalham por turnos. 

Na tabela 8 apresenta-se a média e o desvio padrão para a escala da fadiga, 

comparando trabalhadores por turnos e não turnos, em cada um dos itens da escala. A 

relação crítica da diferença entre médias é dada pelo t de student. 
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Tabela 8 -média, desvio padrão dos itens da escala “MFI” para trabalhadores por turnos e não turnos.    Relação crítica 

da diferença entre médias 

 Trabalho  

 Turnos 
 

Não turnos 

 

 
 

 
Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

t Student 
 

Sinto-me em forma. 1,86 0,83 2,05 1,17 -0,59  

Fisicamente, apenas me sinto capaz de fazer poucas coisas. 3.82 0,89 1.86 1,40 -5,52**  

Sinto-me muito activo/a. 1,95 0,79 2,09 1,07 -0,48  

Apetece-me fazer todo o tipo de atividades agradáveis. 1,82 1,05 1,86 1,25 -0,13  

Sinto-me cansado/a. 2,91 1,27 2,00 1,11 2,53*  

Quando estou a fazer qualquer coisa, consigo concentrar-me no que estou a 

fazer. 

1,77 0,69 1,59 1,05 0,68  

Fisicamente, aguento muito. 2,27 0,99 2,14 1,17 0,42  

Fico incomodado/a com o facto de ter coisas para fazer. 3,00 1,51 1,73 1,20 3,09*  

Acho que faço muito pouco num dia. 2,00 1,20 1,59 0,96 1,25  

Tenho boa capacidade de concentração. 1,82 0,91 1,64 0,85 0,69  

Estou repousado/a. 3,00 1,16 2,27 1,32 1,95*  

Tenho que me esforçar muito para me concentrar nas coisas. 2,32 1,13 1,55 0,74 2,69*  

Fisicamente, sinto-me em má forma. 2,05 1,13 1,73 1,03 0,97  

Canso-me facilmente. 2,18 0,91 2,05 1,17 0,43  

Faço pouca coisa. 1,59 0,80 1,86 0,94 -1,04  

Não me apetece fazer nada. 1,68 1,13 1,50 1,86 0,60  

Distraio-me facilmente. 1,95 1,09 1,64 0,85 1,08  

Fisicamente, sinto-me em excelente forma. 2,09 1,15 2,00 0,82 0,30  

*- Estatisticamente significativo para intervalo de confiança <0,05 

** - Estatisticamente significativo para intervalo de confiança <0,01 

 

Analisando a tabela 8, que é uma análise mais detalhadada tabela 6, pois nesta 

apresentam-se todos os itens referentes a escala da fadiga, pode-se observar que do 

conjunto dos 18 itens, verifica-se existirem diferenças significativas em 5 itens, esses 

itens pertencem a dimensão fadiga física, fadiga geral, motivação reduzida e fadiga 

mental. 
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 O item estatisticamente mais significativo para um nível de significância de 1%, 

refere-se a um resultado muito superior no grupo de trabalhadores que trabalham por 

turnos e que se prende com a dimensão da motivação reduzida “fisicamente, apenas me 

sinto capaz de fazer poucas coisas”. 

 Se continuarmos a analisar os resultados pode-se observar também, que são os 

trabalhadores por turnos que apresentam um resultado superior estatisticamente 

significativo para um nível de significância de 5% nos itens “Sinto-me cansado/a;Estou 

repousado/a;Tenho que me esforçar muito para me concentrar nas coisas”. 

5Discussão 

Obtiveram-se três dimensões na análise do stress percepcionado, no entanto, só 

duas delas, a do stress relacionado com as exigências do trabalho e o stress relacionado 

com o apoio social tiveram uma consistência interna que possibilita uma análise mais 

detalhada.  É importante referir que a consistência interna da dimensão do controlo é 

muito baixa, pelo que os resultados deverão ser interpretados com precaução. 

 Pode-se observar que o stress é superior nos trabalhadores por turnos, nas 

dimensões das exigências do trabalho e no apoio social. 

 No que diz respeito às exigências no trabalho, pode-se observar que em todos os 

itens referentes a este dimensão observou-se maior stress nos trabalhadores por turnos, 

sendo de destacar o item “o seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou 

discordantes?” cuja diferença é estatisticamente significativa para um nível de 

probabilidade de 1%. Os trabalhadores por turno sentem então que o seu trabalho exige 

mais deles do que os que não trabalham por turnos. 
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 A segunda hipótese que diz que os motoristas de transportes perigosos que 

trabalham por turnos sentem mais stress dos que não trabalham por turnos, pode ser 

parcialmente confirmada através da análise dos resultados.  

Como foi já dito no fundamento teórico as pessoas face a uma situação de stress 

tentam superá-la; no entanto, a única maneira eficaz de superar a fadiga é trabalhar no 

horário que vá ao encontro do nosso ritmo circadiano e descansar às horas certas. O que 

acaba por não acontecer com estes motoristas, pois os níveis de fadiga e stress são 

bastante mais elevados comparativamente com os motoristas que não trabalham por 

turnos. Uma possível explicação prende-se com o facto de estes motoristas estarem sob 

stress por não conseguirem descansar apropriadamente, andando assim mais fatigados, e 

consequentemente mais stressados, por não conseguirem controlar a fadiga. De acordo 

com a teoria de Lazarus, (1993) os motoristas não encontram estratégias de coping para 

superar a ameaça sentida, por isso sentem mais stress. 

 É também interessante observar que em quase todos os itens referentes ao suporte 

social os trabalhadores por turnos revelam mais stress, de forma estatisticamente 

significativa. Tal poder-se-á dever ao facto de terem menor contacto com os colegas de 

trabalho e com os respectivos patrões, uma vez que trabalhando por turnos não encontram 

os mesmos colegas e logo não se forma tão facilmente uma rede de suporte social na 

organização onde estão integrados, ao contrário dos trabalhadores em turno fixo, que 

possuem uma rotina e colegas de trabalho com que interagem de forma rotineira. 

 No que diz respeito à fadiga, só três dimensões é que apresentam uma 

consistência interna aceitável, e dizem respeito à fadiga geral, à actividade reduzida e à 

fadiga mental.  
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 Quando analisamos as diferenças entre trabalhadores por turnos e não-turnos, em 

relação à fadiga, observamos que só existem diferenças estatisticamente significativas na 

dimensão da motivação.   

No que toca a motivação, os trabalhadores por turnos, comparativamente aos não 

turnos, tem um nível de motivação muito reduzida, podendo estes resultados prender-se 

com a falta de apoio social e familiar sentido por estas pessoas (Appels, Falger & 

Schouten, 1993). 

 Dever-se-á analisar este resultado com cuidado, uma vez que a consistência 

interna desta dimensão não apresenta valores aceitáveis, contudo, este resultado é 

indicativo que o trabalho por turnos desgasta os trabalhadores, diminuindo a sua 

motivação, o que é particularmente vísivel na diferença de médias na resposta à pergunta 

“sinto-me incomodado com o facto de ter coisas para fazer”, onde se verifica que, de 

facto, os trabalhadores por turno estão muito menos motivados que os por não-turnos. 

 Apesar de não existir diferenças significativas na dimensão da fadiga física, 

analisando os items referentes a esta dimensão, os trabalhadores por turnos obtiveram um 

valor mais alto, estatisticamente significativo, para o item “Fisicamente, apenas me sinto 

capaz de fazer poucas coisas”. 

 É importante também referir, no que diz respeito à dimensão da fadiga geral, que 

os itens “Sinto-me cansado/a” e “Estou repousado/a” obtiveram também valores 

superiores, estatisticamente significativos, nos trabalhadores por turnos 

comparativamente aos trabalhadores por não-turnos. Relacionando estes dois itens pode-

se aferir que os trabalhadores por turnos, não repousam bem, e devido a isso, sentem-se 

mais cansados, o que pode remeter para a teoria do ritmo circadiano (Akerstedt,2003; 

Gimelli,2008; Knutsson,2003; Presser,1999).  
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A Hipótese um que diz que, os motoristas de transportes perigosos que trabalham 

por turnos sentem mais fadiga dos que não trabalham por turnos, foi parcialmente 

confirmada, tendo em conta os resultados obtidos, uma vez que existem diferenças 

estatisticamente significativas para alguns itens.  

No entanto, não foram verificadas diferenças a nível das diferentes dimensões, 

excepto para a motivação reduzida, só sendo possível inferir que os trabalhadores por 

turnos se sentem menos motivados para o trabalho que realizam, comparativamente com 

os trabalhadores por não-turnos. 

Níveis altos de stress, devido às exigências do trabalho, ao pouco controlo sobre o 

trabalho realizado, e ao pouco suporte social vivenciado por este grupo de trabalho, 

reflectem-se claramente em níveis baixos de motivação devido à fadiga.  

 

6 Conclusão 

De acordo com a hipótese um, concluiu-se que trabalhar por turnos é fatigante, no 

entanto, essa fadiga manifesta-se primariamente na motivação dos trabalhadores, 

apesar de haver indícios de fadiga por falta de repouso.  

No que diz respeito ao stress, os níveis são mais elevados nos trabalhadores por 

turnos,possivelmente por não terem estratégias de coping adequadas, bem como por 

falta de uma rede de suporte social, o que vai de encontro à hipótese número dois. 

Contudo este estudo foi apenas realizado numa empresa, com uma amostra 

reduzida, pois o objetivo era apenas estudar este grupo de motoristas de transportes 

perigosos. Não podendo assim ser generalizado para o resto da população. 
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No entanto este estudo reflecte a realidade dos motoristas de transportes pesados. 

Horários por turnos poderão não ser uma boa opção para este tipo de função, e se uma 

empresa de transportes perigosos, como esta, poder optar por não sujeitar os seus 

trabalhadores a horários por turnos, então é preferível que não o faça, não só pela 

qualidade de vida dos seus funcionários, como também por uma questão de segurança 

dos trabalhadores e das pessoas  que circulam nas estradas.  
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