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RESUMO 

Este estudo é parte de um projeto mais amplo que investiga as diferenças individuais no 

processo de adaptação de trabalhadores aos esquemas temporais de trabalho a que estão 

submetidos. As diferentes estratégias dos trabalhadores para se adaptar ao trabalho noturno têm 

sido amplamente investigadas com o objetivo de se conhecer modos de lidar melhor com a 

organização temporal do trabalho. 

Neste trabalho foi realizado um estudo de uma possível estratégia de adaptação ao débito 

de sono provocado pelo trabalho noturno em uma população de mulheres: a fragmentação do 

sono, ou seja, a realização de mais de um episódio de sono ao longo das 24 horas. 

A princípio, foram identificadas trabalhadoras que se auto-avaliaram como bem

adaptadas ao esquema de trabalho. A avaliação da adaptação foi realizada através de um 

formulário construído a partir dos depoimentos das próprias trabalhadoras acerca do impacto do 

trabalho noturno. O acompanhamento do ciclo vigília-sono das trabalhadoras, por dez semanas 

consecutivas, através de protocolos de atividades preenchidos por elas, permitiu identificar 

aquelas que fragmentavam o sono e posteriormente confrontar esse resultado com a auto

avaliação da adaptação das trabalhadoras. Nessa última etapa, a amostra desse estudo consistia de 

24 mulheres que trabalhavam em uma indústria farmacêutica de segunda a sexta-feira das 22:00 

às 06:00. Na ocasião da pesquisa elas tinham entre 20 e 40 anos de idade. 

Para verificar a influência da fragmentação regular do sono foi realizado um segundo 

estudo, em laboratório, onde foi possível controlar a fragmentação do sono. Neste estudo foram 

avaliados sujeitos submetidos a um regime simulado de emergência de trabalho, envolvendo 

drástica redução do sono. Esta avaliação foi realizada com voluntários submetidos a uma 

fragmentação forçada de sono. 

Os resultados do estudo em laboratório mostraram que a fragmentação regular do sono 

não causa sonolência maior do que um único episódio de sono. O estudo no campo revelou que 

para a maioria das trabalhadoras que dormem mais de um episódio de sono ao longo das 24 horas 

e que se auto-avaliaram como bem-adaptadas, a fragmentação do sono pode ser interpretada 

como uma estratégia de adaptação. Entretanto, há trabalhadoras que apesar de se auto-avaliarem 

como bem-adaptadas não fragmentam o sono. 

Conclue-se, portanto, que não há um único padrão de sono adequado para todos os 

trabalhadores e a variabilidade individual deve ser levada em consideração antes de propor uma 

específica estratégia de sono como estratégias de adaptação ao trabalho. 



ABSTRACT 

This work is part of a larger project designed to search for individual differences 

relevant to adaptation of workers submitted to unusual work schedules. The different 

strategies of adaptation have been investigated in order to improve coping with 

nightwork. 

In this present study we report an investigation about sleep fragmentation (more 

than one sleep episode a day) as a strategy of adaptation to the sleep deficit caused by 

work schedule in female nightworkers. 

First of alI, femaIe nightworkers who evaIuated themseIves as well adapted were 

identified. This evaluation was made through a form based on intcrviews. The follow-up 

of workers' sleep-wake cycle with sleep logs filled out by themselves for ten consecutive 

weeks permitted the identification of workers who showed sleep fragmentation. This 

result was compared with the adaptation' scores obtained from the forms. In this last part 

of the study the sample was composed by 24 females who worked at a pharmaceutical 

plant from Monday to Friday from 22:00 to 06:00. They were between 20 and 40 years 

oId. 

To verify the influence of regular sleep fragmentation on work adaptation a lab 

study was carried out. In this study we analyzed subjects submitted to a simulation of an 

emergency work condition with sleep reduction. This evaluation was done with 

volunteers submitted to a forced sleep fragmentation. 

The results from this lab study showed that the sleepiness caused by regular sleep 

fragmentation is not greater than when it is caused by a single sleep episode. The field 

study showed that sleep fragmentation can be understood as an adaptation strategy for 

women who both fragmented their sleep and identified themselves as welI adapted. 

However, there were women who in spite of considering themselves well adapted, did 

not show sleep fragmentation. 

It can be concluded that there is not an ideal sleep pattem for alI of the subjects 

and that individual variability should be taken in to account before proposing a specific 

sleep strategy as recommendation to cope with nightwork. 
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APRESENTAÇÃO 

a principal objetivo de minha dissertação de mestrado foi conhecer o 

processo de adaptação de indivíduos ao esquema temporal de trabalho a que 

estavam submetidos (Moreno, 1993). A expressão "adaptação ao trabalho" deve 

ser entendida como um processo de ajuste dos trabalhadores à inversão de 

horários de sono e vigília e suas implicações. Para o conhecer este processo de 

adaptação ao trabalho, busquei um paralelo entre uma avaliação fisiológica dos 

trabalhadores e a sua percepção em relação ao processo de adaptação que 

vinham sofrendo por estarem submetidos a horários não usuais de trabalho. 

Para avaliar a percepção dos trabalhadores foi construído um questionário que 

possibilitou detectar diferenças entre os indivíduos na avaliação do impacto do 

trabalho em turnos. a resultado dessa avaliação demonstrou que o processo 

de adaptação ao trabalho é percebido pelos trabalhadores e que seus 

depoimentos refletem essa percepção. 

A questão da adaptação de indivíduos ao trabalho em horários não 

usuais faz parte de um projeto mais amplo do Grupo Multidisciplinar de 

Desenvolvimento e Ritmos Biológicos (GMDRB) que investiga as diferenças 

individuais nesse processo de adaptação, segundo a ótica cronobiológica. A 

minha participação nesta linha de investigação e, portanto, neste grupo, 

representa uma ponte entre a Cronobiologia e a Saúde do Trabalhador. 

a estabelecimento de medidas de controle para minimizar o efeito do 

trabalho em horários não usuais, incluindo o trabalho noturno, sobre os 

trabalhadores, faz parte do escopo da Saúde do Trabalhador. Nesse contexto 

se insere a Cronobiologia, na medida em que a dimensão temporal do trabalho 

tem um papel fundamental na adaptação dos indivíduos ao mesmo. As 

diferentes estratégias 1 dos trabalhadores para se adaptar ao trabalho noturno 

1 O termo estratégia é utilizado tanto no sentido restrito da palavra, significando um plano de ação 
traçado em situações de guerra, por exemplo, quanto em um sentido mais amplo, no qual os 
mecanismos que asseguram a sobrevivência dos seres vivos, como, por exemplo, a polinização 
de orquídeas, são considerados estratégias de adaptação. Nesta tese, a palavra estratégia será 
utilizada nesse sentido mais amplo. Determinados comportamentos, como a habilidade de dormir 
em diferentes horários, serão considerados como parte de estratégias de adaptação ao trabalho. 
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têm sido amplamente investigadas com o objetivo de se conhecer modos de 

lidar melhor com a organização temporal do trabalho. Existem várias hipóteses 

acerca de estratégias que poderiam ser utilizadas pelos trabalhadores para se 

adaptar a uma nova situação de trabalho que envolva a inversão dos estados 

de sono e vigília. Neste trabalho procurei contribuir para esta discussão através 

do estudo de uma possível estratégia de adaptação ao débito de sono 

provocado pelo trabalho noturno: a fragmentação do sono. Muitas vezes 

confundida com sono interrompido, a fragmentação do sono deve ser 

interpretada como a realização de mais de um episódio de sono ao longo das 

24 horas, o que também pode ser chamado de um padrão polifásico de sono. 

A princípio, com o objetivo de verificar se a fragmentação de sono 

poderia influenciar o bem-estar do trabalhador, acompanhei por dez semanas 

consecutivas mulheres que trabalhavam sempre à noite. Pude verificar se entre 

as que melhor avaliaram seu grau de adaptação àquele regime de trabalho 

havia diferenças em relação à fragmentação do sono. A avaliação da adaptação 

foi realizada através de um questionário, construído nas mesmas linhas 

diretrizes que utilizei em meu mestrado. 

O sono fragmentado é, em geral, característica de indivíduos que 

trabalham em turnos2
, que pode ser interpretada como resultado negativo da 

privação parcial de sono a que estes indivíduos estão submetidos. 

Alternativamente, poder-se-ia interpretar a fragmentação do sono como 

indicador do ajuste de alguns indivíduos à privação parcial de sono, os quais 

dormiriam mais vezes e em horários pré-determinados, levando-os a compensar 

débitos de sono. Assim, a fragmentação do sono, analisada isoladamente, 

poderia ser observada tanto em indivíduos adaptados quanto nos não 

adaptados. É provável que a regularidade dos episódios de sono seja uma 

estratégia de adaptação que compense os efeitos negativos de um sono 

fragmentado. Dessa forma, o padrão irregular de sono seria um dos fatores 

determinantes da não-adaptação e a fragmentação poderia ser favorável para a 

2 O trabalho em turnos caracteriza-se pela não-interrupção da produção de bens ou prestação de 
serviços. Uma explicação detalhada sobre turnos e suas definições pode ser encontrada em 
minha dissertação de mestrado (Moreno. 1993). 
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adaptação desde que seguisse um padrão regular. A hipótese da regularidade 

da realização dos episódios de sono, como estratégia de adaptação, mesmo em 

um padrão polifásico, foi avaliada neste estudo. 

Como exemplo de fragmentação do sono regular, avaliei sujeitos 

submetidos a um típico regime de emergência de trabalho, envolvendo drástica 

redução de sono. Esta avaliação foi realizada em laboratório com voluntários 

submetidos a uma fragmentação forçada de sono. Os resultados dessa 

avaliação foram obtidos a partir da pesquisa coordenada pelo Or. Claudio 

Stampi "Ultrashort sleep strategies during sustained performance" (Estratégias 

de sono ultra-curtos durante demanda contínua de desempenho), da qual 

participei durante realização de meu estágio, como bolsista do CNPq, no 

"Institute for Circadian Physiology" em Cambridge, MA, nos Estados Unidos. 

A introdução desta tese apresenta uma síntese das diferenças individuais 

observadas na adaptação ao trabalho e, mais detalhadamente, as estratégias 

utilizadas na adaptação ao trabalho, com enfâse nos modelos de regulação de 

sono, uma vez que o ponto central desta tese é a discussão da fragmentação do 

sono como estratégia de adaptação ao trabalho. 



7 

I - INTRODUÇÃO 

1-Diferenças individuais na adaptação ao trabalho: 

A aptidão para realizar atividades durante o dia e dormir à noite é 

característica da espécie humana e está relacionada à organização temporal 

das funções do organismo. As funções ou expressões fisiológicas do organismo 

(temperatura corporal, sono, vigília, por exemplo) possuem uma ritmicidade 

própria determinada por osciladores endógenos. A ritmicidade biológica é, na 

verdade, resultado da interação entre esses osciladores endógenos e os 

sincronizadores ambientais (eventos ambientais que são capazes de ajustar 

osciladores biológicos). Em outras palavras, se o ambiente oscila, o organismo 

também precisa oscilar para se adaptar ao ambiente. Esse processo pode ser 

chamado de adaptação temporal e diz respeito às relações entre a ritmicidade 

biológica e os ciclos ambientais (Marques et aI., 1997). Ritmos endógenos 

sincronizados aos ciclos ambientais de 24 horas são chamados de circadianos 

(Halberg et aI., 1977). 

A alternância dia/noite é um dos mais importantes sincronizadores 

ambientais dos ritmos biológicos do homem (Duffy et aI., 1996). Outro potente 

sincronizador ambiental para a espécie humana é o ciclo de atividade social 

(Aschoff, 1978). Na verdade, este último corresponde a um conjunto de 

sincronizadores sociais, tais como, os horários de trabalho, o calendário escolar 

dos filhos, atividades religiosas, enfim, atividades sociais que se repetem com 

periodicidade determinada e que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Para 

um indivíduo que trabalha durante o dia e dorme à noite, a conciliação de todos 

estes horários não chega a constituir um problema. Para alguém que trabalha à 

noite, entretanto, isto não é verdade. O horário de trabalho e os compromissos 

familiares e/ou sociais frequentemente são incompatíveis. Essa contradição 

temporal pode gerar diversos distúrbios como problemas gástricos, 

cardiovasculares e psíquicos. Por outro lado, há indivíduos que pouco ou nada 
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sofrem com o trabalho noturno, o que denota a importância das diferenças 

individuais em estudos com trabalhadores submetidos a esquemas temporais 

não usuais de trabalho (Monk & Folkard, 1992). Provavelmente, cada indivíduo 

lida diferentemente com os diversos fatores que intervêem na adaptação aos 

horários de trabalho. 

É importante ressaltar que a adaptação ao trabalho é diferente da 

adaptação temporal em nível de espécie, citada anteriormente. O processo 

adaptativo relacionado aos esquemas de trabalho ocorre em nível individual, ao 

passo que a adaptação temporal propriamente dita ocorre em toda uma 

espécie. Nesta tese, as diferenças individuais em relação à adaptação ao 

trabalho serão uma das questões centrais da discussão sobre a adaptação ao 

trabalho. 

As diferenças entre os indivíduos na adaptação ao trabalho podem ser 

atribuídas às características inerentes ao indivíduo e/ou às estratégias adotadas 

por eles para tolerar os diferentes estímulos ambientais, como o trabalho 

noturno. Essa distinção entre o que é inerente ao indivíduo e o que é aprendido 

por ele e utilizado como estratégia adaptativa nem sempre é muito clara, mesmo 

porque a estratégia adaptativa do indivíduo também é inerente a ele. Em outras 

palavras, cada indivíduo reage diferentemente a uma situação por ter sua 

própria história de vida. Além disso, cada um possui características próprias 

(idade, sexo); está submetido a estímulos diferentes (horário de trabalho, vida 

social) e assume estratégias distintas diante de um mesmo estímulo (dormir 

antes do trabalho noturno, por exemplo, algumas pessoas cochilam horas antes 

do trabalho noturno e outras não). Um exemplo disso são as modificações no 

ciclo vigília-sono que ocorrem com trabalhadores mais velhos, as quais 

poderiam dificultar sua adaptação ao trabalho (Reinberg et aL, 1980; Miles & 

Dement, 1980; Foret et aL, 1980). O aumento da duração do sono superficial na 

senescência é uma dessas modificações (Andrade et aL, 1997), mas ainda não 

está claro a que se devem estas alterações do ciclo vigília-sono em indivíduos 

mais velhos. 
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Ceolim (1995), em um estudo realizado com indivíduos aposentados 

analisou as freqüências mais significativas contidas no ciclo vigília-sono e 

observou que não havia redução da força do componente circadiano (24 horas). 

Em outras palavras, o padrão circadiano manteve-se estável3
, o que significa 

que algumas alterações do ciclo vigília-sono geralmente relacionadas com o 

aumento da idade podem ser atribuídas à inatividade do indivíduo ou à doenças 

e não são necessariamente inerentes ao envelhecimento. De qualquer forma, as 

modificações observadas em idosos não se restringem apenas ao ciclo vigília

sono. Vários estudos descrevem, por exemplo, a ocorrência de uma diminuição 

na amplitude de ritmos com o envelhecimento, tais como, a temperatura 

corporal, excreção de potássio e ritmos hormonais (Vitiello et aI., 1986; Lobban 

et aL, 1967; D'Agatha et aL, 1974; Boyar et aL, 1974; Kapen et aL, 1975; 

Coeverden et aL, 1991). Ceolim (1995) sugere que a manutenção da 

estabilidade do padrão circadiano observada no ciclo vigília-sono de idosos 

poderia contradizer a idéia da diminuição da amplitude de ritmos em idosos 

como característica inerente ao envelhecimento. Esta hipótese de Ceolim 

(1995) reforça a necessidade de realização de estudos com idosos para a 

melhor compreensão do envelhecimento. 

Outro exemplo da variabilidade individual diz respeito à diferenças de 

gênero em relação a queixas de distúrbios de sono e problemas na saúde 

(Oginska et aL, 1993). A maioria dos estudos demonstrou que o número de 

queixas é maior entre as mulheres, provavelmente, devido a seu papel social 

(Gadbois, 1981). Hãrma (1993), em uma revisão sobre o assunto, ressaltou a 

falta de estudos sistemáticos comparando homens e mulheres que trabalham 

em tu mos. Este mesmo autor, em colaboração com Hakola (Hakola et aL, 

1995), realizou um estudo em laboratório com o objetivo de comparar homens e 

mulheres em relação à adaptação ao trabalho noturno (na verdade, uma 

simulação de trabalho noturno). Além de não haver diferenças entre os ritmos 

circadianos de homens e mulheres, os resultados mostraram que os homens 

3 Um ritmo biológico pode ser observado em diferentes freqüências, por exemplo, o ritmo 
circadiano de temperatura (24 horas) e o infradiano (circamensal ou cerca de 1 mês). 
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sentem mais sono do que as mulheres durante o trabalho noturno simulado. 

Este resultado sugere que as mulheres teriam maior facilidade em se adaptar ao 

trabalho noturno, o que contradiz o que tem sido observado em estudos de 

campo. É possível que esta contradição observada entre os resultados de 

estudos de campo e laboratório possa ser explicada pelo papel social feminino. 

As mulheres ainda são as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos e 

afazeres domésticos, o que reflete-se na sua dificuldade de adaptação ao 

trabalho noturno. 

As diferenças de personalidade observadas na população em geral 

também podem ser consideradas um fator de influência na adaptação ao 

trabalho (Monk & Folkard, 1992). A introversão/extroversão foi uma 

característica da personalidade bastante estudada nas últimas décadas (Blake, 

1967; Eysenck & Eysenk apud Monk & Folkard, 1992; Colquhoun & Folkard, 

1978). A introversão/extroversão é um traço da personalidade que se refere 

basicamente ao isolamento social, sendo o tipo introvertido o que menos 

interage socialmente. Talvez por este motivo, o introvertido apresenta pior ajuste 

ao trabalho em turnos quando comparado ao extrovertido (Colquhoun & 

Condon, 1980). Durante algum tempo, esta característica foi considerada como 

um fator de predição de mau ajuste ao trabalho em turnos. Mais recentemente, 

Vidacek e cols. citados por Hãrma (1993) propuseram a idéia de que o trabalho 

em turnos pode induzir mudanças na personalidade, o que dificultaria o uso 

dessa característica (personalidade) como fator de predição à adaptação ao 

trabalho em turnos. 

O tipo cronobiológico é outro fator que pode influenciar a adaptação ao 

trabalho. Existem vários testes subjetivos para classificar os indivíduos em tipos 

matutinos, vespertinos ou indiferentes, de acordo com suas preferências em 

relação aos horários de sono e vigília (Horne & Os·tberg, 1976; Akerstedt & 

Torsvall, 1978; Folkard et aI. 1979). Porém, esta escolha de horários para dormir 

e acordar não é exclusivamente subjetiva, pois no tipo vespertino, por exemplo, 

as curvas dos ritmos biológicos estão "atrasadas" quando comparadas com as 
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do tipo matutino. Isso significa que os valores mais elevados (ou acrofases4
) do 

ritmo de temperatura, por exemplo, ocorrem mais cedo em tipos matutinos 

(Refinetti & Menaker, 1992; Kerkhof, 1985; Monk & Folkard, 1985). A ocorrência 

mais tardia das acrofases dos ritmos biológicos nos vespertinos sugere que 

estes se adaptem ao trabalho noturno com mais facilidade do que os matutinos 

(Folkard & Monk, 1981; Hildebrandt & Strattmann, 1979). Assim, o tipo matutino 

quando submetido ao esquema de turnos alternantes, incluindo jornadas 

noturnas, teria mais dificuldade que o vespertino em manter-se alerta durante 

uma jornada noturna de trabalho. Além da matutinidade/vespertinidade, a 

classificação dos indivíduos quanto ao tipo cronobiológico também envolve a 

capacidade do indivíduo em superar a sonolência e a flexibilidade de seus 

hábitos de sono (Folkard et aI., 1979). A princípio, a facilidade do indivíduo em 

dormir em qualquer horário, assim como sua capacidade em resistir ao sono 

quando necessário, foram associadas ao melhor ajuste ao trabalho em turnos. 

Estudos posteriores demonstraram que esta associação somente pode ser 

observada após vários anos de trabalho em turnos (Costa et aI., 1989). 

As diferenças individuais podem ser evidenciadas em situações em que 

há um conflito de sincronizadores, como é o caso do trabalho noturno. A 

inversão do horário de trabalho, que atua como um sincronizador social, provoca 

a mudança das relações de fase entre os ritmos. Essa alteração das relações 

de fase das oscilações ocorre com a mudança brusca do sincronizador 

ambiental. É exatamente isso o que acontece com indivíduos submetidos ao 

trabalho em turnos. Em outras palavras, ocorre uma mudança na referência 

temporal responsável pelo arrrastamento dos ritmos biológicos. O resultado 

disso é a perda da ordem temporal interna, pois a velocidade de 

ressincronização dos diversos ritmos não é a mesma. O ciclo vigília-sono, por 

exemplo, é arrastado mais facilmente do que o ritmo de temperatura. Isto 

significa que a alteração dos horários de dormir e acordar de um trabalhador em 

4Acrofase é um dos parâmetros estimados pelo procedimento Cosinor (Halberg et alo, 1972). É a 
medida do tempo transcorrido entre um instante de referência e a fase na qual é maior a 
probabilidade de ser encontrado o valor mais alto de uma variável, a partir da curva senoidal 
ajustada aos dados. 
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turnos ocorre mais rápido do que o deslocamento de seu ritmo de temperatura. 

Entretanto, o arrastamento de um ritmo não é completamente independente dos 

outros, ocorrendo uma interação entre eles. Um exemplo dessa interação é o 

efeito do ciclo vigília-sono (ou da atividade) sobre o ritmo de temperatura; a 

temperatura diminui durante o sono e aumenta durante a vigília. Este fenômeno 

recebe o nome de mascaramento (Aschoff, 1960). 

É importante ressaltar que o mascaramento se distingue do arrastamento 

por ser um efeito imediato, pois o arrastamento é um processo lento e a sua 

relação temporal com o ritmo não é muito precisas (Waterhouse & Minors, 

1988). Em outras palavras, se o arrastamento representa um mecanismo para a 

sincronização geral de um indivíduo ao seu meio ambiente, o mascaramento 

parece ser adaptativamente importante para o ajuste fino da ritmicidade 

biológica. A resposta instantânea do organismo a um agente ambiental garante 

a ele uma certa flexibilidade em se ajustar a novas situações ambientais. No 

caso dos trabalhadores em turnos, a importância do mascaramento deve-se ao 

fato dos horários de trabalho poderem atuar como agentes mascaradores. Um 

indivíduo que trabalha à noite, por exemplo, deve dormir durante o dia para se 

preparar para o trabalho. O ritmo de temperatura deste indivíduo pode estar 

mascarado pelas alterações do ciclo vigília-sono (que por sua vez foram 

provocadas pelos horários não usuais de trabalho). 

Em resumo, o estudo da adaptação dos trabalhadores em turnos envolve 

a estabilidade das relações de fase dos ritmos entre si, dos sincronizadores 

ambientais e dos possíveis agentes mascaradores. É importante ressaltar aqui 

que um sincronizador ambiental pode atuar também como agente mascarador 

(Waterhouse & Minors, 1988). Os próprios horários de trabalho são 

sincronizadores ambientais que, em alguns casos, podem atuar como agentes 

mascaradores. Conseqüentemente, a contradição temporal a que estão 

submetidos os trabalhadores em turnos se expressa de maneira diversificada 

entre eles, porque o resultado desse conflito envolve o ajuste do organismo a 

5 Isto significa que a curva de um sincronizador ambiental, capaz de arrastar um ritmo, não se 
sobrepõe exatamente à curva do ritmo biológico manifesto, ao contrário da curva do agente 
mascarador. 
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sincronizadores estáveis e a sincronizadores eventuais. O horário de trabalho, 

ao qual o indivíduo está sincronizado, atuaria como um sincronizador estável, 

com periodicidade previsível. Uma hora-extra, por exemplo, poderia atuar como 

agente mascarador e, portanto, eventual. 

2- Estratégias de adaptação ao trabalho: 

Menna-Barreto e cols. (Tenreiro et al.,1990; Moreno, 1993) observaram 

que indivíduos com certa dificuldade em se adaptar às constantes mudanças de 

seu horário de trabalho (caso de muitos esquemas de turnos alternantes, por 

exemplo) podem apresentar relações estáveis entre ritmos de osciladores 

diferentes. Assim, a estabilidade das relações de fase entre os ritmos, 

indicadora de sincronização interna, poderia refletir uma certa rigidez dos ritmos 

biológicos em se adaptar às mudanças do sincronizador ambiental. Indivíduos 

mais flexíveis provavelmente estão mais adaptados ao trabalho em turnos que 

os mais rígidos. A idéia de flexibilidade relacionada à adaptação é uma das 

hipóteses que vêm sendo investigadas pelo Grupo Multidisciplinar de 

Desenvolvimento e Ritmos Biológicos com o intuito de detectar fatores 

individuais relevantes na adaptação ao trabalho em turnos (Fischer et aI., 1989 

a, b; 1990 a, b; Menna-Barreto et aI., 1993; Rotenberg et aI., 1995, 1996; 

Moreno et aI., 1995 a, b). 

Em suma, cada indivíduo reage de modo diferente à inversão de seus 

estados de sono e vigília. A adaptação, ainda que parcial, nem sempre ocorre; 

estima-se que cerca de 20% das pessoas que trabalham em horários não 

usuais simplesmente não conseguem tolerar este tipo de regime de trabalho e 

abandonam seus empregos (Coren, 1996). 

Trabalhadores em esquemas de turnos que incluam os turnos vespertino 

ou noturno, em geral, sofrem de privação crônica de sono (Akerstedt, 1995a). 

Segundo Coren (1996) os trabalhadores do turno vespertino (o mais comum é o 

das 14 às 22 horas) tendem a dormir uma hora a menos que os trabalhadores 



14 

do turno diurno e os do turno noturno (22 às 6 h) cerca de 2 horas a menos. 

Entretanto, Fischer e cols. (1991) em um estudo realizado no metrô de São 

Paulo não encontraram diferenças importantes na duração do sono de 

trabalhadores vespertinos e diurnos. Neste mesmo estudo, Fischer e cols. 

observaram que os trabalhadores no turno noturno dormem em média apenas 

5 horas. 

Além de mais curto, o sono destes trabalhadores é de pior qualidade que 

o de seus colegas do turno diurno. Em outras palavras, a arquiteturaS do sono 

de indivíduos sincronizados a um esquema social de vigília diurna e sono 

noturno é diferente da arquitetura do sono de trabalhadores noturnos; enquanto 

os primeiros atingem os estágios 3 e 47 nas primeiras 2 horas de sono e só 

depois disso atingem a fase de sono de movimentos oculares rápidos (do inglês 

rapid eyes movements conhecido por sono REM), os trabalhadores noturnos 

atingem o sono REM mais rapidamente e permanecem em REM por mais 

tempo (Dement & Kleitman, 1957; Âkerstedt, 1995b). Isto significa que a 

duração de cada fase do sono dos trabalhadores em turnos difere daquela 

observada em trabalhadores diurnos, o que se reflete na qualidade do sono dos 

trabalhadores em turnos. 

A privação do sono, quando excessiva e persistente, pode gerar fadiga, 

diminuição do alerta, irritabilidade, dentre outros sintomas. Segundo Lavie 

(1996), estudos com sujeitos privados de sono revelam que " ... várias noites de 

privação total do sono não causam mudanças dramáticas, nem no 

comportamento do sujeito, nem em sua condição física." Embora estes efeitos 

não sejam "dramáticos", a privação total de sono gera uma queda dos níveis 

funcionais diários, ou seja, diminuição da velocidade de pensamento e de 

reações, assim como a ocorrência de alterações de humor e o aumento da 

fadiga (Lavie, 1996). 

6 Arquitetura do sono é um termo que descreve estados de sono caracterizados por padrões 
eletroencefalográficos (Lobo, 1995). 
7 Os estágios 3 e 4 são compostos em mais de 20% por ondas delta com ampitude maior que 
751lV. Os estágios de sono 1, 2, 3 e 4 constituem o sono NREM. 
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A baixa qualidade do sono associada à sua pouca duração deixa os 

trabalhadores mais sonolentos. Segundo Âkerstedt citado por Coren (1996), 

75% dos trabalhadores quando em tu mos notumos (seja em regime 

permanente ou alternante) sentem-se sonolentos em todas as noites de 

trabalho. Os dados de Âkerstedt indicam que pelo menos 20% dos 

trabalhadores apresentam um episódio de sonolência forte o bastante para levá

los a dormir no trabalho. Um estudo realizado com eletricitários submetidos a 

longas jornadas de trabalho demonstrou que, dada a oportunidade, metade da 

população estudada dormia durante o tumo noturno (Rotenberg et aI., 1996). 

Diante das evidências de problemas gerados pela inversão do ciclo 

vigília-sono e conseqüente privação de sono, pode-se dizer que as estratégias 

individuais relacionadas aos hábitos de sono são essenciais para permitir a 

adaptação ao trabalho em turnos. Essas estratégias poderiam ser divididas em 

dois blocos: as referentes ao momento em que o sono é realizado e as 

referentes à quantidade de sono. 

Com relação a estratégias referentes ao momento em que o sono é 

realizado, Menna-Barreto e cols (1993) sugeriram que a capacidade de 

"antecipar' o sono em relação ao horário de trabalho estaria associada à 

adaptação do indivíduo ao mesmo. Segundo os autores, os indivíduos mais 

adaptados seriam aqueles que iniciam o sono antecedente à jomada de 

trabalho com maior regularidade. Rotenberg (1997) resgatando essa hipótese 

proposta por Menna-Barreto e cols. estudou a adaptação psicológica versus a 

regularidade de início do sono em mulheres que trabalhavam em turno fixo

noturnos. Seus resultados, obtidos a partir de uma amostra de 31 trabalhadoras, 

sugerem que a regularidade dos inícios do sono que antecedem às jornadas de 

trabalho não está relacionada com a adaptação psicológica das trabalhadoras. 

Dessa forma, pode-se dizer que a regularidade do início do sono antecedente 

ao trabalho parece não ser um fator determinante do bem-estar geral do 

indivíduo. Entretanto, algumas queixas pontuais relativas ao sono estiveram 

8 Esse estudo, o qual foi realizado em paralelo ao que está sendo apresentado aqui, 
corresponde à tese de doutoramento de Lúcia Rotenberg (1997). 



16 

associadas a horários irregulares de início do sono. Por exemplo, a 

irregularidade do início do sono noturno era maior entre as trabalhadoras que se 

queixavam de dormir pouco no fim de semana do que entre as que não 

manifestavam esta queixa. 

Estratégias bastante interessantes podem ser mera atividade 

especulativa quando não são factíveis. Alguns autores sugeriram (Minors & 

Waterhouse, 1981a; Minors & Waterhouse, 1983) que dividindo as 8 horas 

"normais" de sono em dois períodos de 4 horas cada, os ritmos biológicos se 

estabilizariam desde que um dos episódios de sono ocorresse em um horário 

fixo do dia. Esse episódio de sono em horário fixo corresponderia ao "sono 

âncora" ("anchor sleep,,)9, que facilitaria a adaptação de trabalhadores ao turno 

noturno (Minors & Waterhouse, 1981 a). Neste caso, a dificuldade de um 

indivíduo que trabalhe em um esquema de turnos alternantes de realizar um 

episódio de sono com duração de 4 horas em horário pré-fixado pode impedir o 

exercício dessa estratégia. 

Considerando que trabalhadores em turnos estão privados de sono, 

várias foram as hipóteses levantadas acerca das estratégias para suprir as 

necessidades de sono desses indivíduos. Nestes casos, as estratégias estão 

relacionadas à quantidade de sono necessária para cada indivíduo. A 

quantidade de sono não está necessariamente ligada à duração total de sono, 

mas relacionada à duração de cada um dos estágios de sono. Em uma dessas 

estratégias relacionadas à duração total de sono sugeriu-se a possibilidade de 

suprir as necessidades de sono dormindo sempre que fosse possível (Dinges et 

ai, 1987; Naitoh et aI., 1982). A idéia é que os trabalhadores cochilem sempre 

que há oportunidade, e assim se sintam bem quanto às suas necessidades de 

sono. A irregularidade desses cochilos, entretanto, poderia provocar maior 

dessincronização no sistema de temporização do organismo. Monk e Folkard 

90 sono âncora foi proposto por Minors e Waterhouse como uma estratégia de adaptação ao 
trabalho. Eles demonstraram que é possível alcançar um padrão rítmico estável de 24 horas, se 
as pessoas dormirem ao menos 4 horas regularmente, mesmo que outras 4 horas de sono 
ocorram aleatoriamente. 
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(1992) são bastante enfáticos a esse respeito, afirmando que o traba\hador 

noturno deveria seguir um ritual para dormir como qualquer outra pessoa: 

hábitos de sono regulares; dormir em ambientes silenciosos e escuros; evitar a 

prática de exercícios antes do início do sono; não abusar de café e outras 

bebidas que contenham cafeína, assim como de outras drogas que possam 

interferir no sono. Assim, as estratégias de um trabalhador noturno para "dormir 

bem" deveriam ser as mesmas utilizadas por qualquer pessoa que trabalhasse 

durante o dia. 

Segundo Horne (1991), o sono poderia ser dividido em essencial e 

opcional ("core and optional sleep"). O sono essencial ocuparia os primeiros 3 

ou 4 ciclos de sono, sendo particularmente identificado pela atividade de ondas 

delta. Cerca da metade do sono REM noturno também apareceria nestes 

primeiros ciclos de sono e também constituiria parte fundamental do sono 

essencial. Ainda segundo o mesmo autor, o sono opcional é flexível e dado o 

tempo devido para a adaptação, poderia ser reduzido. Assim, adultos poderiam 

se adaptar a dormir diariamente cerca de 2 horas a menos sem que isso 

provocasse sonolência diurna. Esta redução deveria ser gradativa, com uma 

redução de 20-30 minutos por dia durante algumas semanas. O sono seria 

alterado pela eliminação do último ou dos dois últimos ciclos de sono, com 

redução do estágio 2 e do sono REM, porém, com a manutenção do sono de 

ondas lentas. Dessa forma, existiriam duas formas de sonolência, uma gerada 

pela falta de sono essencial e outra pela diminuição do sono opcional. A 

realização de cochilos durante o dia poderia ser considerada como uma 

manifestação do sono opcional que levaria à melhora do alerta e humor. 

Inspirado na idéia de Horne, outro pesquisador, Stanley Coren (1996), 

tentou se submeter a uma gradativa redução de sono. A idéia dele era passar a 

dormir somente cinco horas por noite em vez das oito horas a que estava 

habituado. Ele preparou um programa de redução de sono, onde reduzia meia 

hora de sono a cada semana. Após 7 semanas de gradual redução de sono, 

Coren decidiu voltar ao seu esquema normal de sono com 8 horas por noite, 

devido a diversas dificuldades. Em seu diário, Coren relatou a ocorrência de 
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lapsos de memória, micro-sonos, confusão mental e alterações de humor. Este 

resultado corrobora a idéia de que a redução do sono pode ser uma alternativa 

para alguns indivíduos, mas não para todos. Como o próprio Horne afirma em 

seu artigo de 1991, alguns indivíduos podem apresentar como estrutura de sono 

"natural" apenas a observada no sono essencial (Horne, 1991). Em relação a 

isto, vale a pena abrir um parênteses aqui sobre a duração do sono: o padrão 

de duração do sono da espécie humana apresenta frações de sono e vigília 

distintas entre os indivíduos. Aqueles que dormem mais tempo são chamados 

de "grandes dormidores" e os que passam pouco tempo dormindo são 

chamados de "pequenos dormidores". Logo, um pequeno dormidor poderia ser 

chamado de grande vigilante, porque ele permanece mais tempo em vigília que 

dormindo. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para o grande dormidor que 

poderia ser chamado de pequeno vigilante (Webb et aI., 1970). Lavie (1996) 

acredita que a redução do sono pode ser "natural" para pequenos dormidores e 

neste sentido ele concorda com as idéias de Horne. Para o grande dormidor, 

entretanto, reduzir o sono pode inviabilizar níveis razoáveis de alerta durante o 

dia. Lavie (1996) discute a proposta de Horne reforçando a idéia de que não há 

dúvida que pessoas que dormem muito pouco, chegando até a considerar o 

sono como uma grande perda de tempo, podem viver muito bem se 

suficientemente motivadas para fazer isso. Por outro lado, aqueles que reduzem 

seu sono sem estímulo suficiente para permanecer em vigília, sofrem de 

sonolência diurna. 

Stampi (1992) sugere que a espécie humana possui uma habilidade 

endógena em adormecer várias vezes ao dia, que se expressaria em 

determinadas situações. Ele propôs o padrão polifásico de sono como estratégia 

adaptativa para situações em que os indivíduos não podem dormir o quanto 

gostariam, como ocorre com equipes de resgate em catástrofes como 

terremotos, enchentes, etc. A proposta de Stampi é que dada uma quantidade 

reduzida de sono, os indivíduos se adaptariam melhor a um padrão polifásico ou 

semi-polifásico (bifásico) de sono do que ao padrão monofásico. 
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Sabe-se que a fragmentação dos episódios de sono provoca (ou é 

conseqüência de) uma alteração do padrão da ritmicidade biológica. Assim, de 

maneira geral, trabalhadores com sono fragmentado são considerados mal

adaptados. A fragmentação do sono desses trabalhadores segue, em geral, um 

padrão irregular. Este padrão irregular de sono poderia ser o fator determinante 

da não adaptação. Segundo este raciocínio, a fragmentação do sono, analisada 

isoladamente, poderia ser observada tanto em indivíduos adaptados quanto nos 

não adaptados. Poder-se-ia especular, então, que a realização de mais de um 

episódio de sono num padrão bastante regular poderia ser considerada como 

uma estratégia de adaptação em que trabalhadores em turnos tentam suprir o 

déficit de sono a que estão submetidos. 

A regularidade do padrão temporal do sono não pode se restringir apenas 

a eqüidistância de intervalos para realização do sono. Parece fazer sentido a 

idéia de que o padrão regular do sono toma-se estratégia de adaptação quando 

o sono é realizado em momentos em que há certa pré-disposição do organismo 

para adormecer; ou ainda, os episódios de sono não são realizados na 

chamada "zona proibida do sono" (Lavie, 1986). 

Lavie (1996) identifica três "janelas" onde ocorrem mudanças na latência 

do sono: à tarde, ao entardecer e à noite (entre 20 e 22 horas). Em uma dessas 

"janelas", o entardecer, que o autor denomina de "zona proibida do sono", a 

dificuldade para começar a dormir é maior do que no restante das 24 horas. 

Carskadon e Dement também já tinham observado que as pessoas tendem a 

dormir mais rapidamente durante o começo da tarde (entre 12 e 15 horas) e têm 

dificuldade para dormir no final da tarde (Carskadon & Dement, 1987). A 

facilidade para dormir em diferentes horas do dia aumenta em sujeitos privados 

de sono, porque os mesmos estão mais sonolentos nesta situação. 

3- Modelos de regulação de sono: 

Existem consideráveis evidências de que a propensão para começar a 

dormir é bastante reduzida no final da tarde. Estas evidências corroboram 
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modelos de sono que reconhecem o final da tarde como um momento 

circadiano de baixa tendência para adormecer e contradizem uma idéia, já 

ultrapassada, de achar que a duração da vigília que antecede o sono é o único 

fator determinante de início do sono (Webb et aI., 1971). O modelo de regulação 

de sono que considerava apenas esta demanda de sono como determinante do 

início do sono é conhecido por "processo S". Mais tarde, a periodicidade 

circadiana passou a ser considerada fator de determinação da alocação 

temporal do sono após serem realizados estudos demonstrando que, 

independentemente da demanda do sono, existem variações de latência e 

duração do sono ao longo das 24 horas (Carskadon & Dement, 1975). 

Um dos modelos mais aceitos atualmente é o modelo de Borbély (1982) 

que se baseia na resultante da interação entre demanda de sono e a propensão 

circadiana, controlada pelos relógios biológicos. O início do sono seria 

determinado pela interação entre a tendência circadiana (Processo C) para 

adormecer e o aumento da demanda de sono (Processo S). Com o decorrer do 

sono, a demanda de sono diminuiria coincidindo com a tendência circadiana ao 

nadir da curva sinusoidal do processo C. 

Este modelo de dois fatores (demanda de sono e tendência circadiana) 

foi estendido por Webb (1988), que acrescentou o comportamento como um 

terceiro fator de predição ao sono. Segundo Webb, o componente 

comportamental é definido como as atividades comportamentais engajadas no 

instante em que o sono se inicia. Neste modelo, Webb apresenta o fator 

comportamental atuando de dois modos: facilitado r ou inibidor de sono. Em uma 

leitura mais recente de seu modelo, Webb (1994) propõe que dada a tendência 

de se iniciar o sono determinada pela demanda deste e a propensão circadiana, 

o início do sono poderia ser inibido por determinantes comportamentais. Assim, 

o componente facilitatório deixaria de compor o fator comportamental, 

permanecendo apenas o inibitório. Em outras palavras, o início do sono poderia 

ser inibido por respostas comportamentais. 

A interação entre demanda do sono, tendência circadiana para 

adormecer e inibição comportamental tem sido observada em medidas 
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subjetivas e objetivas de desempenho durante privação de sono. Dados 

experimentais demonstram que os efeitos da privação de sono sobre essas 

medidas seriam potencializados com o aumento da duração prévia de vigília (o 

que significa aumento da demanda de sono) (Webb, 1994). 

De acordo com Broughton (1989) existem evidências experimentais da 

existência de uma propensão semicircadiana para adormecer, levando a um 

padrão bifásico de sono. As pessoas ficariam propensas a dormir em dois 

momentos do dia, à noite e no começo da tarde. O padrão bifásico de sono é 

facilmente observado em países onde a sesta é "culturalmente" aceita como a 

Espanha, por exemplo, onde é hábito tirar um cochilo após o almoço. Este 

padrão coincide com os resultados obtidos em estudos que investigam o 

desempenho de trabalhadores em diferentes horas do dia. Dinges (1995) 

ressalta que a diminuição do desempenho à noite e à tarde, poderia ser 

causada não apenas pela sonolência per se, mas também por características 

intrínsecas dos ritmos de desempenho. Mesmo fazendo essa ressalva, o autor 

concorda que o desempenho está associado à sonolência por ser esta a 

primeira manifestação neurocomportamental do oscilador endógeno, ou seja, 

antes de ocorrer alterações no desempenho, o indivíduo sente-se sonolento. 

A facilidade ou dificuldade para adormecer em diferentes horas do dia 

começou a ser testada por Carskadon através de um teste de sonolência 

conhecido como MSLT (Teste múltiplo de latência de sono, do inglês "Multiple 

sleep latency test"). Para avaliar os níveis de sonolência do indivíduo mede-se o 

tempo que ele leva para pegar no sono em um dormitório silencioso e escuro. 

Este teste é dito múltiplo porque a latência do sono é medida diversas vezes ao 

dia através de registros eletroencefalográficos (Carskadon et aI., 1986). 

Recentemente, um outro teste para medir sonolência foi desenvolvido por 

Stampi e cols. (1995), o AAT (Teste de atenuação de alfa, do inglês "Alfa 

attenuation test"). Este teste consiste em pedir aos sujeitos que abram e fechem 

os olhos a cada minuto (durante dois, quatro ou seis minutos, dependendo do 

objetivo do estudo). Segundo Stampi (1995), este teste é baseado em um dos 

mais típicos correlatos fisiológicos da transição da vigília para o sono, que é 
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uma mudança que ocorre com a atividade de ondas alfa. O nível de alerta é 

calculado como a razão entre a atividade de ondas alfa (8-12 Hz) com olhos 

fechados e a atividade de ondas alfa com olhos abertos. Quanto maior o nível 

de alerta, maior o coeficiente de alfa (ou a razão) porque a atividade alfa de um 

sujeito com os olhos abertos tende a aumentar quando este fica sonolento, 

enquanto que a mesma diminui quando o indivíduo fica sonolento e está com os 

olhos fechados, pois a atividade de ondas lentas, característica do sono leve e 

do sono propriamente dito 10, começa a aparecer. Os registros 

eletroencefalográficos de um canal occipital permitem a monitoração da 

atividade alfa (Stampi et aI., 1995). 

Além de testes que se utilizam de medidas objetivas (registros 

eletroencefalográficos) para avaliar a sonolência, alguns testes avaliam a 

sonolência através de métodos subjetivos. Estes métodos subjetivos são muito 

utilizados; entre os mais conhecidos estão as escalas analógicas visuais -VAS 

(Folstein & Luria, 1973; Bond, 1974), ou ainda a escala de sonolência de 

Stanford -"Stanford Sleepiness Scale" (Hoddes et aI., 1973). Os resultados de 

testes subjetivos ou objetivos para avaliar sonolência podem apresentar 

algumas discrepâncias, o que não significa que um método seja melhor que 

outro. Sobre essa questão, Rechtschaffen (1994) ressalta a importância da 

observação comportamental, salientando que a interpretação dos testes 

objetivos originou-se de avaliações comportamentais. 

4- O ritmo de temperatura: 

A propensão circadiana para adormecer coincide com a parte 

descendente da curva do ritmo de temperatura central, o que explicaria a 

dificuldade das pessoas em adormecer no final da tarde, quando ocorre o pico 

do ritmo de temperatura. Em situações onde os indivíduos devem dormir e estar 

10 Estágio 2, que poderia ser chamado de sono leve e estágios 3 e 4, conhecidos como os do 
sono propriamente dito, segundo classificação proposta por Rechtschaffen & Kales (1968). 
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alertas em horários não usuais, esta relação temporal entre o ciclo vigília-sono e 

o ritmo da temperatura pode estar alterada. O estudo das relações de fase entre 

estes dois ritmos amplia as possibilidades de compreensão da contradição 

temporal a que os trabalhadores noturnos estão submetidos. 

O estudo do ritmo de temperatura pode envolver o estudo de várias 

frequências de um mesmo ritmo. Pode-se observar, por exemplo, que o ritmo de 

temperatura central apresenta uma variação circadiana, com valores mais altos 

durante o dia e mais baixos à noite. Essa mesma variável, a temperatura 

central, apresenta variações ultra e infradianas. A co-existência de diferentes 

freqüências para uma mesma variável (no exemplo acima, a temperatura) pode 

ser observada em vários sistemas do organismo, o que sugere uma modulação 

entre os ritmos que capacite o organismo a ajustes mais finos aos ciclos 

ambientais. Esta sofisticação do mecanismo de temporização foi sugerida por 

Marques e Araújo (1997) como uma tentativa de explicar o possível papel 

adaptativo dessa integração temporal. 

Doust apud Refinetti e Menaker (1992) descreveu oscilações de 0,3ºC na 

temperatura axilar de adultos com um período de 30 minutos. Já o ritmo 

infradiano de temperatura pode ser observado, por exemplo, pela variação da 

temperatura corporal basal feminina que coincide com o ciclo menstrual. Essas 

variações infradianas também são observadas em uma mulher mantida sem 

pistas temporais por vários meses. Durante o início da fase lútea do ciclo 

(depois da ovulação) a temperatura central é aproximadamente O,4ºC mais alta 

do que no final da fase lútea e início da fase folicular. A coincidência da variação 

da temperatura com o ciclo menstrual é tão consistente que tem sido utilizada 

como um fator de predição do início do período de fertilidade para mulheres 

interessadas no controle da natalidade ou em melhorar as chances de 

concepção (Refinetti & Menaker, 1992). 

É importante ressaltar que o local de coleta da temperatura pode 

influenciar o valor medido. O desenvolvimento de termômetros de mercúrio de 

vidro permitiu o acesso à temperatura oral e axilar de maneira bastante simples. 

Entretanto. as temperaturas oral e axilar podem refletir a temperatura central de 
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maneira imprecisa, pois estão sujeitas a interferências como a ingestão de 

alimentos e a fala, no caso da temperatura oral e exercícios físicos no caso da 

axilar (Minors & Waterhouse, 1981 b). 

A temperatura axilar também é imprecisa devido às trocas de calor com o 

ambiente (a temperatura periférica é alterada, mas a central não). Além disso, 

em estudos em que ocorre algum tipo de dessincronização interna, a medida da 

temperatura axilar possui um significado biológico distinto daquele da 

temperatura central. Isto acontece devido aos ajustes de termoregulação 

periférica, o que pode ser conveniente para estudos que visam investigar "stress 

térmico" em trabalhadores, por exemplo, mas não na investigação da expressão 

de osciladores endógenos. 

A temperatura retal é uma alternativa confiável de acesso ao ritmo da 

temperatura central, sendo considerada por alguns pesquisadores o "padrão 

ouro" dos ritmos em estudos com humanos (Monk et aI., 1995). Quando 

medidos por via retal, os valores são aproximadamente 0,6°C mais elevados 

que as temperaturas orais (Refinetti & Menaker, 1992). Entretanto, a 

temperatura reta I apresenta uma enorme desvantagem: não é viável em 

estudos de campo, pois não é bem aceita junto aos sujeitos experimentais 

(Sasaki citado por Minors & Waterhouse, 1981 b). 

Como alternativa à temperatura retal, diversos estudos vêm sendo 

realizados com a monitoração da temperatura timpânica (Avery & Wildschisdtz, 

1986; Louzada et aI., 1993). Os valores da temperatura do canal auditivo são 

bastante próximos aos da temperatura retal e, principalmente, a monitoração da 

temperatura timpânica é bem aceita pelos sujeitos experimentais. Kupych

Woloshyn e cols. (1993) observaram que a diferença entre os valores medidos 

de temperatura retal e timpânica não foi maior que 0,36°C; além disso, a 

temperatura timpânica revelou mudanças até 30 minutos antes daquelas 

detectadas por via retal. Quando comparados com a temperatura esofágica, os 

valores da temperatura timpânica diferem apenas 0,2°C (Refinetti & Menaker, 

1992). A principal vantagem da temperatura timpânica é que o equipamento de 

registro pode ser utilizado com facilidade em estudos de campo. 
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Em estudos de campo, além do registro da temperatura (geralmente 

oral), são registrados dados do ciclo vigília-sono e de desempenho em diários 

preenchidos pelos próprios sujeitos (Monk & Folkard, 1992). De acordo com 

Monk e Folkard (1992), estes estudos são raros na literatura internacional 

devido à dificuldade dos pesquisadores em encontrar empresas que permitam a 

realização dos estudos e a publicação dos resultados. Os estudos em 

laboratório têm a vantagem de proporcionar o acompanhamento dos ritmos 

biológicos estudados através de medidas objetivas, como o registro 

eletroencefalográfico do sono, por exemplo. A desvantagem dos estudos em 

laboratório é que os fatores sociais presentes na vida real dificilmente podem 

ser avaliados em laboratório. 

Nesta tese, foram coletados dados de temperatura oral e timpânica em 

uma situação real de trabalho para conhecer os mecanismos envolvidos na 

fragmentação do sono no que diz respeito à relação entre o ciclo vigília-sono e o 

ritmo de temperatura. Para estimular esta discussão também foram analisados 

dados de temperatura e ciclo vigília-sono de um experimento realizado em 

laboratório, onde voluntários seguiam um regime de fragmentação "forçada" de 

sono. 

O intuito deste estudo foi, portanto, verificar se a fragmentação de sono 

poderia influenciar o bem-estar dos trabalhadores e, complementando esta 

análise, verificar se a imposição de uma fragmentação regular de sono seria 

bem aceita por sujeitos em uma situação simulada de trabalho. Os resultados 

desses dois estudos, campo e laboratório, podem contribuir para a 

compreensão da expressão do ciclo vigília-sono, assim como do papel de seu 

caráter plástico na adaptação ao trabalho. 
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11 - OBJETIVOS 

o objetivo geral deste estudo foi verificar em que medida a fragmentação 

do sono pode atuar como estratégia de adaptação ao trabalho. 

Os objetivos específicos são: 

C!) Identificar trabalhadores do turno noturno bem adaptados ou não. 

@ Verificar se trabalhadores do turno noturno fragmentam o sono. 

@ Verificar se há relação entre a fragmentação do sono de trabalhadores 

submetidos ao turno noturno e a adaptação ao trabalho. 

® Verificar os efeitos de uma fragmentação forçada de sono sobre a sonolência 

em estudo realizado com voluntários, que estavam privados de sono, em 

laboratório. 

@ Verificar os ritmos de temperatura em sujeitos privados de sono parcialmente, 

seja em um estudo de campo seja no laboratório. 
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111- METODOLOGIA 

Esta tese compreende dois estudos: um realizado em campo e outro em 

laboratório. No estudo realizado no campo foram coletados dados de sono e 

vigília e de temperatura de trabalhadores do turno noturno de uma indústria 

farmacêutica. Também foram realizadas entrevistas individuais com os 

trabalhadores, as quais foram utilizadas para a confecção de um instrumento de 

avaliação da adaptação ao trabalho. No estudo em laboratório foram estudados 

três tipos de regimes de sono e em cada um deles foi avaliada a sonolência dos 

voluntários do estudo. 

As etapas da pesquisa, tanto do estudo de campo quanto do estudo em 

laboratório, estão apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1 - Etapas da pesquisa 

Tipo de estudo Etapas Procedimentos 

Contatos com empresas Reuniões em empresas 

Pesquisa exploratória; 

Avaliação da adaptação Pré-testes 1 e 2; 

Aplicação do FAA r 
Campo Correlação da ordenação 

obtida através do FAAT e o 
resultado da análise do CVS. 

Análise do ciclo vigília-sono Aplicação do Protocolo de 
(CVS') atividades diárias; 

Análise do espectro de 
freqüências do CVS 

(periodogramas); 
Análise de conglomerados em 

relação ao espectro de 
freqüências do CVS. 

Descrição do ritmo de Coleta de temperatura oral e 
temperatura timpãnica e cálculo de 

periodogramas. 
Laboratório Avaliação da sonolência em Teste de sonolência (AA r) 

três regimes de sono 

Descrição do ritmo de Coleta de temperatura reta I e 
temperatura cálculo de -º.eriodogramas. 

-• FAAT: Formulário de avaliação da adaptaçao ao trabalho; CVS: Cicio vlgfha-sono; AAT: Teste 
de atenuação de alfa. 
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1- Trabalho no campo: 

1 .1- Seleção da empresa: 

No primeiro semestre de 1994 foram estabelecidos os primeiros contatos 

com empresas com regime de trabalho noturno. Uma indústria farmacêutica 

localizada em São Bernardo do Campo, SP, autorizou a execução do projeto em 

julho de 1994. Trata-se de uma indústria que produz medicamentos, cremes 

dentais, escovas de dente e produtos similares. Além da produção, a empresa 

também fabrica as embalagens e as preenche com os cremes dentais. Duas 

divisões da empresa participam deste processo: a Divisão de Metalurgia e a 

Divisão de Enchimento, que empregam 560 e 763 trabalhadores, 

respectivamente. A Divisão de Metalurgia produz tubos de metal que servem 

como embalagem para o creme dental e é na Divisão de Enchimento que o 

creme é inserido nos tubos. 

Cerca de 90% dos trabalhadores destes setores eram do sexo feminino, 

portanto, a amostra deste estudo foi selecionada a partir da população de 

mulheres que trabalhavam nestes dois setores da empresa. 

1.2- Sujeitos: 

As participantes das etapas preliminares da pesquisa, tais como: testes 

de protocolos, pesquisa exploratória e pré-teste 1, eram trabalhadoras do Setor 

de Enchimento da empresa. O número de participantes das etapas preliminares 

será apresentado na descrição de cada uma delas. Para a realização do pré

teste 2 e da pesquisa propriamente dita foram selecionadas mulheres que 

trabalhavam no Setor de Metalurgia. 

Com o objetivo de conhecer algumas características da população do 

Setor de Metalurgia, facilitando assim a seleção da amostra que participaria da 

pesquisa, foram entrevistadas 112 trabalhadoras deste Setor. Nestas entrevistas 

foram obtidos dados pessoais das trabalhadoras, como, por exemplo: idade, 

tempo de trabalho noturno, número de filhos, estado civil, dentre outros. A partir 
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dos resultados dessas entrevistas foram selecionadas 49 trabalhadoras, 

segundo faixa etária e tempo de trabalho (de 20 a 40 anos de idade e no 

mínimo dois anos trabalhando à noite). 

Os critérios de seleção foram baseados nos seguintes pressupostos: 

trabalhadores mais velhos podem queixar-se do trabalho noturno devido à 

problemas relacionados ao envelhecimento e não apenas ao horário de trabalho 

propriamente dito; alguns trabalhadores podem estar "temporariamente" 

trabalhando à noite e por isso foram excluídos da amostra aqueles com menos 

de dois anos de trabalho. 

A seleção das trabalhadoras também envolveu um levantamento no 

departamento médico da empresa, o que permitiu a exclusão daquelas que 

faziam uso regular de medicamentos e de uma gestante (porque ela sairia de 

licença em breve). Os medicamentos cuja utilização foi motivo de exclusão 

foram os que apresentavam hormônios em sua composição e os 

psicotrópicos 11. 

Foi recomendado às participantes da amostra comunicarem aos 

pesquisadores caso começassem a tomar algum medicamento no decorrer da 

pesquisa, tais como antitérmicos ou antiinflamatórios, por exemplo. 

Dentre o grupo de trabalhadoras foi escolhido um sub-grupo de 8 

trabalhadoras para a realização da monitoração contínua da temperatura 

timpânica. Este sub-grupo foi escolhido após anamnese e foram excluídas 

aquelas com histórico de otite, surdez e outras doenças que o uso contínuo da 

sonda auricular poderia agravar. 

Todas as trabalhadoras que participaram do estudo se voluntariaram a 

fazê-lo e foram remuneradas pela sua participação. O pagamento das 

trabalhadoras pela participação na pesquisa foi realizado ao término da mesma 

como forma de compensá-Ias pela dedicação e tempo gasto nas entrevistas e 

11 É importante ressaltar que a exclusão de trabalhadoras mais velhas; trabalhadoras com pouco 
tempo de trabalho noturno e as que faziam uso regular de medicamentos poderia gerar o viés de 
participarem desta pesquisa somente as trabalhadoras com relativo grau de adaptação. 
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preenchimento de protocolos. A verba para remunerá-Ias foi concedida pela 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).12 

1.3- Coleta de dados: 

1.3.1- Ciclo vigília-sono (CVS) 

As trabalhadoras preencheram protocolos diariamente, durante 10 

semanas, onde registravam seus horários de dormir e acordar, horários de 

trabalho e seu tempo livre (anexo 1). 

Para verificar qual o modelo de protocolo mais adequado a esta 

população foram testados três tipos de protocolos. O teste de protocolos foi 

realizado com 9 trabalhadoras do Setor de Enchimento. As trabalhadoras foram 

agrupadas em três grupos e cada uma delas utilizou dois protocolos por uma 

semana. Assim, três trabalhadoras testaram os protocolos A e B; três testaram 

os protocolos A e C e o último grupo de três trabalhadoras testou os protocolos 

B e C. Ao final do teste as trabalhadoras escolheram o modelo de mais fácil 

preenchimento. O protocolo escolhido está no anexo 1. Este protocolo foi 

construído com base na adequação feita por Fischer (1985) do protocolo 

idealizado por Knauth e cols. (1983). As 49 trabalhadoras do Setor de 

Metalurgia selecionadas preencheram estes protocolos por 10 semanas 

consecutivas. Cada um destes protocolos representa um dia (24 horas), onde a 

própria trabalhadora registra seus horários de trabalho, tempo livre e sono. 

1.3.2- Temperatura: 

Durante as 10 semanas, as 49 trabalhadoras registraram suas 

temperaturas nos mesmos "Protocolos de Atividades Diárias" utilizados para o 

registro do ciclo vigília-sono. Neste caso, foi registrada a temperatura oral uma 

única vez por dia em horário escolhido pela trabalhadora (o horário foi sempre o 

mesmo todos os dias da série temporal). A tomada da temperatura oral foi 

12Processo Fapesp 94/1921-0. 
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realizada com um termômetro digital. Para complementar a investigação do 

ritmo infradiano de temperatura foi realizado o acompanhamento do ciclo 

menstrual de cada trabalhadora através de registro da menstruação nos 

"Protocolos de Atividades Diárias". 

As trabalhadoras (n=8) registraram a temperatura timpânica por 5 dias 

consecutivos para a análise dos ritmos circadianos de temperatura em 

intervalos de 128 segundos (2,13 minutos). O aparelho de medida e 

armazenamento da temperatura consiste de um termistor acoplado a uma 

prótese auricular ligada a um registrador de dados preso à cintura de cada 

trabalhadora. A leitura dos dados foi realizada através de uma interface com um 

microcomputador com o auxílio de um programa criado especificamente para 

este sistema 13. O equipamento era retirado apenas durante o banho diário das 

mulheres e durante a troca de roupas. 

1.3.3- Avaliação da adaptação ao trabalho: 

As trabalhadoras preencheram um "Formulário de avaliação da 

adaptação ao trabalho" (FAAT). A partir do FAAT obtivemos um índice de 

adaptação (escore final) que foi confrontado com os resultados das análises dos 

dados de temperatura e do ciclo vigília-sono. 

A construção do formulário seguiu a mesma metodologia utilizada num 

estudo realizado previamente (Moreno, 1993), no qual foram identificados 

fatores envolvidos no processo de adaptação ao trabalho para determinada 

população e a partir dos quais foi construído um questionário. Esse questionário 

produzia um escore de adaptação, ou seja, trabalhadoras que obtiveram escore 

mais alto estavam sofrendo menos as implicações da inversão de seus horários 

de sono e vigília do que trabalhadoras que obtiveram escore mais baixo. Para 

verificar se esses fatores também eram importantes para essa população de 

mulheres e adequar o questionário para este estudo foi realizada uma 

130 sistema de aquisição de temperatura timpânica faz parte de um projeto do GMDRB com o 
laboratório de microeletrônica da Escola Politécnica da USP (Processo Fapesp 94/1123-6). 



32 

investigação em 3 etapas: pesquisa exploratória, pré-teste 1 e pré-teste 2, 

detalhadas a seguir. 

a) Pesquisa exploratória: 

Foram realizadas entrevistas com 20 trabalhadoras do Setor de 

Enchimento (as participantes das etapas preliminares eram deste setor). Nas 

entrevistas, as trabalhadoras puderam expor as vantagens e desvantagens do 

trabalho noturno. Cada uma delas falou espontaneamente sobre suas 

dificuldades/facilidades para se adaptar ao horário de trabalho, à realização de 

tarefas, ao relacionamento com a chefia e outros comentários que elas 

julgassem relevantes. As entrevistas foram gravadas com a permissão das 

trabalhadoras e depois transcritas para análise. O roteiro das entrevistas está no 

anexo 2. 

b) Pré-teste 1: 

O pré-teste 1 foi realizado com trabalhadoras do Setor de Enchimento 

que não tinham participado do sub-conjunto que compôs a amostra da pesquisa 

exploratória. Nesta fase, 20 trabalhadoras responderam a um questionário 

construído a partir dos resultados da pesquisa exploratória. 

c) Pré-teste 2: 

Para a realização desta fase do estudo foram selecionadas 11 

trabalhadoras do Setor de Metalurgia. As trabalhadoras que participaram das 

etapas subseqüentes a esta também eram do mesmo setor. O objetivo de 

realizar esta etapa no Setor de Metalurgia foi o de realizar um pré-teste com 

pessoas que realizavam exatamente as mesmas tarefas das trabalhadoras da 

amostra final (vide anexo 3). 
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d) Formulário de avaliação da adaptação ao trabalho (FAAT): 

Da amostra de 49 mulheres que preencheram o "Protocolo de Atividades 

Diárias" 43 responderam o formulário. A aplicação do mesmo foi realizada pela 

autora desta tese para minimizar diferenças na formulação das questões. Todas 

as participantes dessa fase da pesquisa eram do Setor de Metalurgia da 

empresa (anexo 4). 

e) Validação do formulário: 

Foram realizadas 31 entrevistas individuais com uma psicóloga para que 

esta elaborasse um diagnóstico adaptativo para atender aos objetivos de um 

estudo realizado em paralelo a este (Rotenberg, 1997). Da amostra de 

entrevistadas para o estudo de Rotenberg, 14 trabalhadoras também 

participaram do presente estudo e o resultado do diagnóstico adaptativo foi 

utilizado para a validação do formulário. 

1.4- Análise dos dados: 

1.4.1- Ciclo vigília-sono (CVS) 

Para a análise de dados foram considerados somente os registros de 

trabalhadoras que durante o período analisado (3 semanas consecutivas) 

preencheram os seguintes critérios: não faltaram ao trabalho, não fizeram 

horas-extras e preencheram os protocolos corretamente. A amostra final, 

utilizada para a análise, foi de 24 trabalhadoras. 
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Os registros dos horários de dormir e acordar foram transcritos em 

planilhas e em seguida digitados. Com o auxílio do programa Cronos 14 foram 

construídos gráficos representando o ciclo vigília-sono (CVS). Estes gráficos 

permitiram visualizar toda a série temporal. Esse procedimento permitiu a 

identificação de diferentes padrões de CVS. 

Para identificar a expressão oscilatória do ciclo vigília-sono foi realizada 

uma análise espectral, utilizando a transformada rápida de Fourier (FFT), com o 

auxílio do programa Statistica®. Os resultados da FFT foram submetidos a um 

teste de significância (Benedito-Silva, 1993). 

O espectro de freqüências obtido pela análise espectral está relacionado 

a uma maior ou menor regularidade na distribuição dos episódios ao longo da 

série temporal. A análise espectral dos dados de um indivíduo que apresente 

apenas um episódio de sono a cada 24 horas revelará a presença de um 

larmônico com o período de 24 horas. Já a mesma análise realizada com os 

:1ados de um indivíduo que apresente dois episódios de sono a cada 24 horas, 

'evelará harmônicos com períodos de 24 e 12 horas. Cada um destes 

larmônicos é representado por um valor (y), que indica a sua contribuição 

'elativa na ritmicidade total do ciclo vigília-sono. Em outras palavras, a utilização 

fa análise espectral permitiu o conhecimento da contribuição de cada 

reqüência contida na série temporal estudada (Benedito-Silva, 1997). A 

epresentação gráfica desta intensidade em função da freqüência é chamada de 

)eriodograma. 

Os dados de sono e vigília foram divididos em blocos de 30 minutos, 

luração mínima dos episódios de sono, e convertidos em dados binários 

presença de sono igual a 1 e ausência de sono igual a -1) para possibilitar a 

ealização da análise. Das dez semanas consecutivas foram escolhidos 21 dias 

~ 8 horas para a análise espectral. Os critérios de escolha da série de 21 dias e 

I horas foram (i) o número de pontos da série deveria ser um número com 

)otência de 2 por recomendação do método utilizado; @ durante toda a série 

lão poderiam haver feriados, dias em que as mulheres faltaram ao trabalho ou 

4 Programa desenvolvido em Visual Basic por Daniel Gambera, integrante do GMDRB. 
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fizeram horas-extras; @ a série utilizada para essa análise deveria começar no 

mesmo dia da semana, optamos pela terça-feira (para evitar iniciar a análise no 

dia seguinte ao domingo, dia de folga das trabalhadoras); @ descartamos a 

primeira semana para diminuir a probabilidade de erros de preenchimento do 

protocolo, pois nesta fase os sujeitos têm muitas dúvidas sobre o preenchimento 

do mesmo. 

Para a comparação dos resultados provenientes da análise espectral 

entre as trabalhadoras utilizamos a técnica de análise de conglomerados e 

construímos os respectivos dendrogramas (Ghett, 1978), que são as 

representações gráficas dos resultados da análise de conglomerados. Esse 

método permitiu a verificação de semelhanças entre os indivíduos em relação 

aos diferentes padrões de ciclo vigília-sono. 

1.4.2- Temperatura: 

Os dados de temperaturas oral e timpânica foram submetidos à análise 

do Cosinor, com o auxílio do programa de computador Circadia®, que utiliza o 

método dos mínimos quadrados para ajustar uma curva cosseno a uma série 

temporal (Halberg et aI., 1977; Nelson et aI., 1979). Os dados de ciclo menstrual 

foram comparados aos resultados da análise do ritmo infradiano de temperatura 

oral. 

1.4.3- Avaliação da adaptação ao trabalho: 

a) Pesquisa exploratória: 

Após a transcrição das gravações os depoimentos foram tabulados para 

que pudessem ser identificados os fatores envolvidos no processo de adaptação 

ao trabalho. Em seguida, os fatores obtidos foram comparados aos fatores 

mencionados num estudo realizado previamente com outra população de 

trabalhadores com o objetivo de verificar se haviam ou não fatores em comum, 
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o que facilitaria a construção do instrumento de medida da adaptação (Moreno, 

1993). 

b) Pré-teste 1: 

Para a análise dos questionários utilizados no pré-teste 1 levou-se em 

consideração a avaliação realizada por cada trabalhadora. Questões 

consideradas de ordem pessoal como, por exemplo, as relacionadas com os 

problemas das trabalhadoras com seus maridos ou companheiros foram 

retiradas do instrumento de medida. Também foram retiradas as questões que 

geraram dúvidas por parte das trabalhadoras. 

Nesta fase decidiu-se transformar o questionário em um formulário, ou 

seja, o entrevistador formularia as questões às trabalhadoras para facilitar a 

compreensão das questões (Selltiz et alo, 1967). 

c) Pré-teste 2: 

Com os resultados desse segundo pré-teste, calculamos o poder 

discriminatório de cada questão com o intuito de verificar se haviam questões 

que poderiam ser eliminadas. As questões que atingissem baixo poder 

discriminatório seriam eliminadas do instrumento de medida. O poder 

discriminatório é uma avaliação da consistência interna do instrumento de 

medida, ou seja, uma avaliação da precisão do mesmo. Para cada item foram 

calculados os resultados médios dos formulários que apresentaram os escores 

mais baixos e o mesmo cálculo foi realizado para os formulários com escores 

mais altos. A diferença entre essas duas medidas foi considerada o poder 

discriminador ou discriminatório do item (Selltiz et alo, 1967). 
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d) Formulário de avaliação da adaptação ao trabalho (FAAT): 

Os dados pessoais obtidos atráves do formulário foram tabulados para 

retratar melhor a amostra escolhida. O escore final ou índice de adaptação foi 

ca\cu\ado a 9art\r dos escores de cada questão referente aos fatores que 

poderiam estar envolvidos na adaptação (os fatores serão descritos nos 

resultados). Cada um dos fatores investigados foi transformado em uma ou mais 

questões e a resposta delas produziu um escore para cada um deles. O escore 

máximo foi 5 e o mínimo 1, logo o total máximo foi 70 e o mínimo 14, pois foram 

14 fatores investigados. Se a alternativa respondida era a de escape (em geral, 

a alternativa "não sei responder"), esta não era levada em consideração na 

contagem final e os valores máximo e mínimo eram alterados. Este 

procedimento foi realizado para todos os indivíduos. 

Em casos onde o fator foi dividido em duas questões cada uma delas 

produziu um escore que foi somado e dividido por dois para a obtenção do 

escore correspondente ao item. Nesse caso o escore da segunda questão foi 

sempre dependente da primeira, ou seja, o valor da resposta da segunda 

questão dependia da alternativa assinalada na primeira. Por exemplo, na 

questão: "Você acha importante ter um bom relacionamento com as colegas 

para se sentir bem no trabalho ou não é importante? A alternativa "é 

importante" valia 5 pontos ou 1 ponto de acordo com a resposta à questão 

anterior "Você acha que tem um bom relacionamento com suas colegas de 

trabalho; um relacionamento razoável ou um relacionamento ruim?". Quando a 

resposta era ''tenho um relacionamento bom" e "acho que isso é importante", 

então ambas as questões obtinham escore 5 e o valor final desse fator também 

era 5 pontos. Se a resposta a primeira questão era "tenho um relacionamento 

ruim" e "não acho isso importante", então a primeira questão recebia escore 1 e 

a segunda escore 5. A média das duas questões e, consequentemente, o 

escore correspondente a esse fator foi de 3 pontos. O formulário e seu 

respectivo gabarito estão no anexo 4. 
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e) Validação do formulário: 

Para analisar a relação entre os resultados do formulário e do diagnóstico 

elaborado pela psicóloga foi calculado o coeficiente de correlação Gamma. O 

teste de correlação Gamma é um cálculo estatístico não-paramétrico que 

verifica se há correlação entre duas ordenações (ao menos uma delas deve ser 

uma escala ordinal). Esse teste é utilizado quando há muitos empates nos 

postos das ordenações. 

2- Trabalho no laboratório: 

2.1- O laboratório: 

Para a realização do estudo em laboratório a autora desta tese participou 

do estudo intitulado "Ultra-short sleep strategies during sustained performance" 

(Estratégias de sono ultra-curto durante demanda contínua de desempenho). 

Este estudo foi idealizado pelo Dr. Claudio Stampi e realizado no "Institute for 

Circadian Physiology", Cambridge, MA, EUA. Neste estudo, um plano de 

gerenciamento de sono foi proposto para minimizar a queda no desempenho de 

sujeitos submetidos a situações não usuais de trabalho, como as emergências 

(terremotos, enchentes, incêndios, etc). Nestas ocasiões, os trabalhadores 

envolvidos passam vários dias dormindo muito pouco e mesmo assim, precisam 

manter um bom nível de desempenho, caso contrário sua segurança e a da 

população envolvida pode ser colocada em risco. 

O protocolo deste estudo prevê a redução do sono diário até um total de 

3 horas distribuídas ao longo das 24 horas. Durante os 28 dias na unidade de 

isolamento, os sujeitos seguiram uma rotina pré-estabelecida e obrigatória. A 

planta esquematizada da unidade de isolamento está na figura 1. 



Figura 1 - Unidade de isolamento do "Institute for Circadian Physiology". 

Sala de estar 
Sala de 
controle 
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A participação da autora desta tese neste estudo envolveu a análise da 

fase onde houve redução de sono, com os sujeitos submetidos a uma 

fragmentação forçada e regular do sono. Através da realização de um teste de 

sonolência, realizado quatro vezes ao dia, foi possível identificar em qual dos 

três regimes de sono impostos (monofásico, bifásico e polifásico), os sujeitos 

permaneciam mais alertas e menos sonolentos durante a vigília. A análise do 

ritmo de temperatura reta I destes indivíduos permitiu verificar se a freqüência 

circadiana da curva de temperatura manteve-se ou não nos três regimes de 

sono. 

2.2- Sujeitos: 

Para a análise da fragmentação forçada de sono foram analisados dados 

de três sujeitos que estavam em unidade de isolamento em um regime de três 

horas de sono por dia. Os sujeitos foram selecionados a partir de entrevistas. 

Foram excluídos da amostra sujeitos com histórico de distúrbios de sono ou 

outros problemas de saúde. Fumantes e aqueles que não quisessem se abster 

de bebidas com cafeína em sua composição durante a permanência na unidade 

de isolamento não foram aceitos como participantes do estudo. Foram 
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selecionados três sujeitos do sexo masculino e que estavam numa faixa etária 

de 30 a 40 anos. 

2.3- Coleta de dados: 

2.3.1- Ciclo vigília-sono (CVS) 

o projeto executado em laboratório previa a redução do sono diário para 

até 3 horas distribuídas ao longo das 24 horas em três padrões distintos: 

monofásico (um episódio de sono com 3 horas de duração), bifásico (dois 

episódios de sono com 1,5 horas de duração) e polifásico (6 episódios de sono, 

cada um com 30 minutos de duração). É importante salientar que todos os 

sujeitos passaram pelos três regimes de sono, sendo que entre um regime e o 

próximo os sujeitos iam para casa e só retomavam ao laboratório após duas 

semanas. 

Em cada uma das situações, os sujeitos ficaram na unidade de 

isolamento 15 por 28 dias, sendo que nos três primeiros dias não houve redução 

de sono, pois foram utilizados como linha de base para cada sujeito 16. 

Durante os 28 dias na unidade de isolamento, os sujeitos seguiram uma 

rotina pré-estabelecida e obrigatória. Nos três primeiros dias na unidade de 

isolamento, os sujeitos puderam dormir 8 horas consecutivas no horário próximo 

ao qual estavam acostumados a dormir em casa. Assim, dois deles iniciavam o 

sono às 2:00 h e dormiam até as 10:00 h, enquanto que o terceiro sujeito 

começava a dormir à meia-noite e acordava às 8:00 h. Depois disso, os sujeitos 

passaram por uma fase de transição onde o número de horas de sono foi 

diminuindo até atingir o máximo de 3 horas a cada 24 h. No nono dia iniciou-se 

o período de redução propriamente dito, onde os sujeitos dormiram 3 horas/dia 

15 o termo unidade de isolamento refere-se ao espaço físico onde o(s) sujeito(s) é(são) 
confinado(s) ao laboratório. Neste local é possível manter os sujeitos isolados do ambiente 
externo, controlando a temperatura ambiente e a iluminação. 
16 O padrão ou linha de base não é o período onde os sujeitos testam o equipamento, pois este 
período é anterior ao início do estudo. 
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durante 16 dias. Nesta fase de redução de sono, os sujeitos dormiam uma vez 

no regime monofásico (das 02:00 às 05:00 h), duas vezes no regime bifásico 

(um episódio das 02:00 às 03:30 e outro das 14:00 às 15:30) e seis vezes no 

regime polifásico (cochilos de 30 min a cada 4 horas às 02:00, 06:00, etc). Ao 

final deste período, os sujeitos ficaram mais 3 dias na unidade de isolamento em 

regime ad libitum de sono. 

A organização do ciclo vigília-sono dos sujeitos pode ser vista nas figuras 

2, 3 e 4; cada uma delas representando um dos regimes de sono. 

Durante a permanência na unidade de isolamento, os sujeitos foram 

monitorados eletroencefalograficamente, o que permitiu a realização do AAT 

(Teste de atenuação de alfa). Neste experimento o teste durou 2 minutos, 1 

minuto de olhos abertos e 1 minuto de olhos fechados e foi realizado a cada 4 

horas (vide introdução para detalhes do teste). 
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Figura 2- Regime de sono monofásico 

Dias Duração do sono (h) 

Linha de base 1 8 
Sono monofásico 

2 8 

3 7.4 

4 6.7 

5 6.1 
Transição 

6 5.5 

7 4.9 

8 4.2 

9 3.6 

10 3 

11 3 
Sono monofásico 

de 3 h. por dia 12 3 

22 3 

23 3 

Recuperação 
24-27 ad lib. ---------11 ... - A.L. 

00.00 04.00 08.00 12.00 16.00 20.00 24.00 
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Figura 3 - Regime de sono bifásico 

Dias Duração do sono (h) 

Linha de base 1 8 
Sono monofásico 

2 8 

3 8 

4 6.7 

5 6.1 
Transição 

6 5.5 

7 4.9 

8 4.2 

9 3 

10 3 

11 3 
Sono bifásico 
de 3 h. por dia 12 3 

22 3 

23 3 

24-27 ... ad lib . ... A. L. 
Recuperação 

00.00 04.00 08.00 12.00 16.00 20.00 24.00 
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Figura 4- Regime de sono polifásico 

Dias Duração do sono (h) 

ase 1 8 

Sono monofásico 2 8 

3 - 8 

- - 8 

5 - - - - 8 
Transição 

6 8 - - - - - -7 - - - - - - 6.8 

8 • • • • • • 3.6 

9 • • • • • • 3 

10 • • • • • • 3 

11 • • • • • • 3 
Sono polifásico 

de 3 h. por dia 12 • • • • • • 3 

• • • • • • 3 

• • • • • • 3 

A. L. 
Recuperação ... ad lib. .. 

00.00 04.00 08.00 12.00 16.00 20.00 24.00 
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2.3.2.- Temperatura retal: 

Os sujeitos submetidos à fragmentação forçada do sono tiveram sua 

temperatura retal registrada a cada 2 minutos durante toda a sua permanência 

na unidade com o auxílio do equipamento Mini-Iogger®, que consiste de um 

probe de temperatura retal ligado a um sistema de aquisição de dados preso à 

cintura de cada sujeito. A leitura dos dados foi realizada com o programa do 

próprio Mini-Iogger®. O equipamento era retirado por cerca de uma hora por dia 

quando os sujeitos tomavam banho. 

2.4- Análise dos dados: 

2.4.1- Ciclo vigília-sono: 

Os registros eletroencefalográficos obtidos durante os testes de 

atenuação alfa foram analisados com o auxílio do programa de computador 

Nightingale®. Todos os arquivos foram checados para confirmar os instantes 

em que os sujeitos fechavam e/ou abriam os olhos. O coeficiente de atenuação 

alfa foi obtido atráves do cálculo da razão entre a média de atívidade de alfa do 

indivíduo com os olhos fechados e a média de atividade de alfa do indivíduo de 

olhos abertos. Para verificar se haviam diferenças entre o estado de alerta dos 

sujeitos nos três regimes de sono foi realizada uma análise de variância para 

medidas repetidas do coeficiente de atenuação de alfa para cada sujeito. 

Também foi realizada uma análise de variância deste coeficiente para o grupo 

de sujeitos. Foram analisados os dados do período em que houve redução de 

sono, o qual totalizou 16 dias. 

2.4.2- Temperatura retal: 

Esses dados também foram submetidos a análise do Cosinor (Halberg et 

aI., 1977; Nelson et aI., 1979) com o auxílio do programa Circadia®. Em seguida 
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foram calculados periodogramas 17 com o intuito de verificar se houve variação 

da potência do componente circadiano nos diferentes regimes de sono. As 

acrofases obtidas atráves da análise do Cosinor foram utilizadas para uma 

análise de variância para medidas repetidas (para cada sujeito) para verificar se 

ocorreram diferenças entre cada uma das três condições experimentais. 

17 Na rotina do periodograma calculado pelo Circadia® são comparados os desvios-padrão dos 
dados e da média para determinação de uma medida de similaridade (q). Para isso assume-se 
que o período mais próximo da média com o menor desvio-padrão é o período dos dados. O 
objetivo da análise é o mesmo da análise espectral, citada anteriormente, apenas o algoritmo 
utilizado não é o mesmo, com o periodograma do Circadia® trabalhando no domínio do tempo e 
o da análise espectral no domínio da freqüência. A análise de um ritmo no domínio da freqüência 
permite a detecção de diferentes componentes presentes em um mesmo ritmo. 
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IV-RESULTADOS: 

1- Trabalho no campo: 

Os resultados serão apresentados em três partes. Os resultados 

referentes ao formulário de avaliação da adaptação serão apresentados em 

primeiro lugar, pois os escores obtidos para cada indivíduo foram utilizados 

também na análise do ciclo vigília-sono, cujos resultados serão apresentados 

em seguida. Por último, serão apresentados os resultados das análises dos 

dados de temperatura. 

1.1- Avaliação da adaptação ao trabalho: 

a) Pesquisa exploratória: 

As entrevistas realizadas com as trabalhadoras revelaram que a 

maioria dos fatores identificados previamente (Moreno, 1993) também eram 

importantes para essa população. Entretanto, os fatores relacionados à 

adaptação aos turnos alternantes, como os horários de entrada e saída dos 

turnos, por exemplo, obviamente, não apareceram e foram, portanto, 

eliminados. Abaixo estão exemplos de trechos das entrevistas relacionados com 

os fatores mencionados. 

• SOBRE O TRABALHO NOTURNO: 

l~ noite a gente chega cansada em casa e vai dormir, aí fica mais um 

pouco na cama e daí perde a hora e não faz aquele negócio que tinha que fazer. 

De dia não, de dia já dá para você controlar melhor o que você tem para fazer. 

Dá para fazer alguma coisa assim, como ir a uma loja, um banco, em algum 
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lugar, né? E a gente trabalhando à noite, a gente tem o dia inteiro em casa, mas 

não dá! Até dá, mas fica um pouco puxado porque a gente tem que dormir, 

depois tem que acordar e fazer as coisas em casa. " 

"Eu não gosto do turno das 6. Aí, juntou tudo e eu acabei conversando 

com o meu marido e depois de ficar um bom tempo tentando convencer ele a 

me deixar a trabalhar à noite, ele deixou e aí eu estou até hoje. Eu prefiro 

trabalhar das 22 às 6 da manhã. Tem várias compensações, além da parte 

financeira que é bem maior. Dá quase o dobro do salário ... " 

• SOBRE O SONO: 

"O desgaste é maior porque não dá para comparar o sono do dia com o sono da 

noite. Por mais que você durma, não é aquele sono tranquilo, é aquele sono 

agitado. Porque tem barulho. O pessoal tá todo acordado nas ruas. Nem todo 

mundo é coruja que nem a gente ... " 

• SOBRE O RELACIONAMENTO COM OS SUPERVISORES: 

"Podia ter mais diálogo entre as "meninas da linha" (as supervisoras) e a 

gente ... " 

• SOBRE O RELACIONAMENTO COM AS COLEGAS: 

" ... nós fizemos um tipo de trabalho em equipe, um tipo de programa que 

era para trabalhar em equipe, como eu vou lidar com você. Nós fizemos isso, 

mas não adiantou. Não adiantou nada, porque só foi só aquela semana que 

ficou tudo bem, tudo normal e depois voltou tudo ao que era antes. As meninas 
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querem passar uma por cima da outra, não respeitam, sei lá. Não tem diálogo 

assim com a gente. A gente pensa que tem uma amiga na linha, na seção e não 

é. Está sempre querendo passar por cima de você. Isso aí faz com que a gente 

se afaste um pouco dessa amizade. Não é que a gente queira ser algumas 

coisas como muitos falam: Ah! Tá com o rei na barriga? Não é. A gente tem que 

se afastar, porque a gente tá vendo que ali tá havendo falsidade na amizade. 

Não tá sendo uma equipe. Equipe trabalha melhor? Eu acho que sim, trabalha 

melhor mesmo, mas que a gente sempre encontra alguma menina que quer pôr 

todo o serviço nas suas costas ... " 

• SOBRE O RELACIONAMENTO COM A FAMíLIA: 

"Eu fico pouco tempo com os meus filhos, então, a gente acaba se 

sobrecarregando nos fins de semana. Daí tem tudo para fazer e ainda tem as 

crianças. A gente tem que dar um pouco de atenção para eles ... " 

As entrevistas foram encerradas quando nenhuma informação nova foi 

relatada pelas trabalhadoras. Os fatores que se repetiram nas entrevistas e dos 

quais as trabalhadoras se queixavam estão apresentados na tabela 2: 
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Tabela 2 - Fatores relacionados a adaptação ao trabalho extraídos das 

entrevistas realizadas com as trabalhadoras, durante a pesquisa exploratória. 

• Melhora da adaptação com o aumento do tempo de trabalho noturno; 

• Realização de horas-extras; 

• Controle do tempo durante o trabalho (tempo para a realização das tarefas; 

possibilidade de ficar no banheiro o tempo que quiser, tomar um café ou 

fumar um cigarro, por exemplo); 

• Relacionamento com as colegas de trabalho; 

• Relacionamento com as supervisoras; 

• Relacionamento com o chefe; 

• Autonomia no trabalho; 

• Interferência no relacionamento com a familia; 

• Interferência no relacionamento com os amigos; 

• Interferência no relacionamento com o marido, companheiro; 

• Tempo disponível para a família; 

• Problemas de sono; 

• Problemas de saúde; 

• Fadiga. 

b) Pré-teste 1: 

Os resultados do pré-teste mostraram que o questionário deveria ser 

reconstruído para que as questões fossem agrupadas em temas mais 

específicos, o que poderia facilitar a compreensão das mesmas. Além disso, 

devido à dificuldade das trabalhadoras em preencher o questionário, este foi 

convertido em um formulário. 
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c) Pré-teste 2: 

Os resultados desse segundo pré-teste evidenciaram três questões que 

deveriam ser retiradas do instrumento de medida por não atingirem um bom 

poder discriminatório. A primeira referente ao fator "Relacionamento com os 

colegas" questionava a importância do bom relacionamento com os 

impressores, que trabalham na sala contígua ao Setor de Metalurgia; a segunda 

referente ao fator "Melhora da adaptação com o aumento do tempo que trabalha 

em turnos" questionava se a trabalhadora que se considerava já adaptada 

trocaria de horário de trabalho caso recebesse o mesmo salário trabalhando no 

turno da manhã. Por último, a referente ao fator "Tempo disponível" questionava 

se o tempo disponível para outras atividades era satisfatório. As três questões 

atingiram baixo poder discriminatório, o que significa que praticamente todas as 

trabalhadoras deram a mesma resposta. No primeiro caso, a maioria respondeu 

que o relacionamento com os impressores da sala contígua à delas não era 

relevante e, no segundo caso, praticamente todas as trabalhadoras 

responderam que trocariam de horário pelo mesmo salário, evidenciando um 

dos motivos que as leva a permanecer trabalhando à noite, independente de 

estarem ou não se sentindo adaptadas ao turno noturno. Quanto a questão 

relativa ao "tempo disponível", a maioria das mulheres acha que não consegue 

realizar muitas atividades por falta de tempo (o questionário utilizado no pré

teste 2 está no anexo 3). 

d) Formulário de avaliação da adaptação (FAA T): 

A amostra de 43 mulheres que respondeu o formulário possuía as seguintes 

características na época da pesquisa: 

• 14 mulheres casadas ou que vivem com alguém (companheiro); 

• 29 mulheres solteiras, divorciadas ou separadas (vivem sem um 

companheiro) ; 
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• tempo médio de trabalho notumo da amostra de 43 pessoas foi igual a 4,5 

anos; 

• nenhuma mora sozinha; 

• 24 mulheres não têm filhos e 19 têm filhos. 

Os 14 fatores investigados na segunda parte do questionário foram os 

mesmos apresentados na tabela 1 do ítem pesquisa exploratória. O cálculo do 

poder discriminatório realizado nesta amostra revelou que o fator que mais 

diferencia as trabalhadoras é o ''tempo disponível para a família" (poder 

discriminatório igual a 2,06) e o que menos as diferencia é o "autonomia no 

controle do tempo" (poder discriminatório igual a 0,12). 

Os valores máximos e mínimos do escore final (70 e 14, 

respectivamente) foram transformados numa escala de ° a 100 apenas para 

facilitar a visualização dos resultados. Das 43 trabalhadoras que responderam o 

formulário, 25 obtiveram um escore acima de 50 e 18 abaixo de 50. 

e) Validação do formulário de avaliação da adaptação ao trabalho 

(FAAT): 

Os resultados da ordenação do diagnóstico adaptativo elaborado pela 

psicóloga e dos escores obtidos pelo FAAT estão contidos na tabela 3 (Siegel, 

1981). O resultado do cálculo do coeficiente Gamma foi 0,5088 (p= 0,04), o que 

revela uma correlação significativa entre as duas ordenações. 
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Tabela 3- Postos relativos às ordenações do diagnóstico adaptativo e do FAAT. 

Código das Diagnóstico FAAT 
trabalhadoras Adaptativo 

(n=14) 
5 3 10 

37 3 10 
49 3 9 
46 3 9 
19 4 8 
25 2 7 
47 3 6 
4 3 6 
8 2 5 

20 2 4 
21 2 3 
26 3 2 
54 3 2 
52 1 1 

1.2- Ciclo vigília-sono (CVS) 

a) Distribuição dos horários de sono e trabalho: 

Os gráficos do ciclo vigília-sono facilitam a visualização dos diferentes 

padrões de sono das operárias. Nas figuras 5 à 28 esses padrões podem ser 

observados. Cada figura representa as 3 semanas da série temporal. 

A linha horizontal na porção superior do gráfico representa as 24 horas. A 

cor verde representa o sono e a marrom o trabalho. Cada linha é preenchida 

com a cor da atividade que a trabalhadora estava realizando naquele instante. 

Assim, se ela dormiu da meia-noite às oito horas da manhã haverá uma barra 

na cor verde neste horário. A cor branca indica vigília, mas não trabalho. 

É interessante notar que algumas trabalhadoras como a 17, por exemplo, 

fragmentam sempre o sono, ao passo que a número 7 fragmenta muito pouco o 

sono. 
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Gráfico do CVS das trabalhadoras 2 , 4 e 5, respectivamente. 
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Gráfico do CVS das trabalhadoras 7, 8 e 14, respectivamente. 
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Gráfico do CVS das trabalhadoras 17 , 19 e 20 , respectivamente. 
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Gráfico do CVS das trabalhadoras 21, 22 e 23, re.pectivamente. 
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;ráfico do CVS das trabalhadoras 25, 26 e 28, respectivamente. 
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Gráfico do CVS das trabalhadoras 29, 37 e 41, respectivamente. 
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Gráfico do CVS das trabalhadoras 43, 46 e 47, respectivamente. 

o 12 24 

- - - -- - ---
-

• T rabal h o 
• Sono 

o 12 24 

- --

• Traba lho 

• Sono 

o 12 24 

-
• T r abal ho 

• Sono 



61 

Gráfico do CVS das trabalhadoras 49, 52 e 54, respectivamente. 
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b) Análise do espectro de freqüências do ciclo vigília-sono: 

A tabela 4 mostra a contribuição dos harmônicos que representam a 

freqüência circadiana (20 a 28 horas) e as ultradianas (harmônicos de 12,8,6 e 

4 horas) para cada indivíduo. 

É importante ressaltar que no caso da freqüência circadiana foram 

investigados os harmônicos de 20 a 28 horas 18 e não apenas o ritmo de 24 

horas. Como o trabalhador noturno dorme de dia e trabalha à noite e quando 

está em folga inverte seus horários de dormir e acordar, os dados adquirem um 

caráter de transição. Por esse motivo, o que está sendo investigado aqui é o 

harmônico de maior contribuição na ritmicidade total dentre os harmônicos de 

20 a 28 horas. 

No caso das freqüências ultradianas, a faixa de variação investigada foi 

de 1 hora, ou seja, a investigação da freqüência de 12 horas incluiu o harmônico 

equivalente às 12 horas e outros, desde os 30 minutos anteriores e os 30 

minutos subsequentes. 

Os valores referentes à contribuição relativa (y) dos componentes 

circadiano e ultradianos estão apresentados na tabela 4. 

De maneira geral, os resultados da análise espectral demonstraram que 

os valores de contribuição relativa (y) do componente circadiano são baixos em 

pessoas que trabalham à noite. Com exceção de uma trabalhadora, todas 

apresentaram um componente de 12 horas, sugerindo a realização de mais de 

um episódio de sono por dia durante a série temporal estudada. A maioria 

apresenta também o componente de 8 horas e algumas ainda apresentam 

componentes de 6 e 4 horas. 

18 Por definição um ritmo circadiano corresponde a ritmos com períodos que variam entre 20 e 28 
horas, ou seja, 24± 4h (Marques & Menna-Barreto, 1997) 
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Tabela 4 - Contribuição relativa (y) dos harmônicos presentes no CVS das 24 

trabalhadoras 

Harmônicos 
Código 20 a 28 12 horas 8 horas 6 horas 4 horas 
na horas (± 30 min) (± 30 min) (± 30 min) (± 30 min) 
'pesquisa (24 h ± 4 h) 
2 18,37 4,05 2,58 ----- -----
4 10,95 3,24 1,19 ---_. -----
5 6,74 5,65 5,22 ----- -----
7 3,46 1,19 ----- ----- -----

8 9,97 5,22 2,64 ----- -----
14 8,24 4,38 8,55 ----- -----
17 8,43 5,32 6,29 1,36 1,30 
19 12,43 5,72 ----- ----- -----
20 15,13 6,44 1,57 ----- -----

21 9,84 5,57 1,11 ----- -----

22 13,78 1,94 8,03 ----- -----
23 19,84 6,81 1,13 ----- 1,68 
25 9,37 5,14 1,29 ----- -----
26 6,62 3,25 3,61 .---- -----
28 23,32 ----- 1,54 1,08 -----

29 13,20 7,04 3,10 ----- -----
37 9,45 2,99 3,22 ----- -----

41 20,65 3,62 1,13 .---- -----
43 5,91 3,95 7,85 1,18 -----
46 8,0 4,97 3,16 ----- -----
47 20,79 5,29 ----- ----- -----
49 9,16 5,31 1,58 ----- -----
52 14,55 1,40 2,07 ----- -----
54 17,59 3,59 1,50 2,64 -----

c) Grupos de espectros de freqüências semelhantes: 

A partir dos valores da contribuição relativa (y) dos harmônicos 

resultantes da análise espectral, foram calculadas as distâncias entre os 

mesmos atráves de uma análise de conglomerados 19, Isto significa que foram 

19 Análise de conglomerados é uma técnica de classificação numérica que descreve como n elementos se 
organizam dois a dois e em sub-classes, assim como essas sub-classes se organizam entre si. Nesta análise 
são calculadas as "distâncias" entre os pares de elementos, obtendo-se assim uma medida da similaridade 
dos mesmos (Sato, 1997). 
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formados grupos de espectros de CVS semelhantes. A visualização dos 

resultados pode ser feita através de um dendrograma, apresentado a seguir na 

figura 29. 

o 
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Â 
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A 

Figura 29 - Dendrograma dos espectros de CVS de 24 trabalhadoras. 

------------- ---------

~l, 
I 1 \ 

2 54 52 19 20 29 2B 4741 23 22 14 43 17 5 26 7 8 46 25 49 21 37 4 

Cada cor refere-se a um dos grupos formados a partir do corte trasversal indicado pela linha 

hachurada. Os números referem-se aos códigos das trabalhadoras. 
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É possível observar quatro grupos formados a partir da análise de 

conglomerados. Na tabela 5 estão apresentados estes grupos juntamente com 

os escores de cada indivíduo obtidos no formulário de avaliação ao trabalho. 

Tabela 5 - Conglomerados dos espectros de freqüências do CVS e os escores 

dos formulários de avaliação da adaptação ao trabalho, por sujeito. 

Conglomerados dos Código dos sujeitos Escore obtido no 
valores de y (n=24) formulário de avaliação 

da adaptação ao 
trabalho 

22 60,7 
14 73,2 

GRUPO I 43 51,8 
(n=5) 17 64,3 

5 893 
8 53,6 

25 60,7 
GRUPO 11 49 75 

(n=9) 26 28,6 
37 89,3 
7 83,9 
46 75 
4 57,1 

21 321 
47 57,1 

GRUPO 111 28 63,5 
(n=4) 41 23,2 

23 28,6 
19 66,1 
20 41,1 

GRUPO IV 29 44,6 
(n=6) 52 26,8 

2 48,2 
54 286 

É interessante notar que todas as trabalhadoras do grupo I atingiram 

escores maiores do que 50 no formulário de avaliação da adaptação. No grupo 

II apenas o escore final de duas trabalhadoras foi inferior a 50 pontos. Já no 

grupo 111 das 4 trabalhadoras estudadas duas têm escore acima de 50 pontos no 



66 

formulário e duas abaixo. No grupo IV, formado por 6 trabalhadoras, somente 1 

têm escore acima de 50 pontos. 

Ao observar os gráficos construídos a partir dos valores de y pode-se ter 

uma idéia dos diferentes padrões de CVS das mulheres. Observando os 

gráficos agrupados segundo os resultados da análise de conglomerados nota-se 

três padrões de CVS: harmôn\co c\rcad\ano 1orte, harmôn\co u\tradiano de 8 h 

forte (indicando sono fragmentado) e um terceiro grupo onde não há 

predominância de harmônicos e as potências apresentam-se baixas. As figuras 

30 a 33 contém os resultados da análise espectral para cada indivíduo. Os 

indivíduos foram agrupados segundo a análise de conglomerados: na figura 30 

estão os indivíduos do grupo I, na 31 os do grupo" e assim por diante. 
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Figura 30 - Amplitude relativa dos componentes do espectro do ciclo vigília

sono de trabalhadoras do grupo I (n=5). 
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Figura 31 - Amplitude relativa dos componentes do espectro do ciclo vigília

sono de trabalhadoras do grupo 11 (n=9). 

GRUPO II 

25 

20 

15 

sujeito 4 sujeito 7 sujeito 8 sujeito 21 sujeito 25 sujeito 26 sujeito 37 sujeito 46 sujeito 49 

.24h 

.12h 

D8h 

D6h 

.4h 



(Q 
;> 

'0 
(Q 

Q) ... 
t) 

"O 
.a 
õ. 
§ 

69 

Figura 32 - Ampl itude relativa dos componentes do espectro do ciclo vigília

sono de trabalhadoras do grupo 111 (n=4). 
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Figura 33 - Amplitude relativa dos componentes do espectro do ciclo vigília

sono de trabalhadoras do grupo IV (n=6). 
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1.3- Temperatura: 

a) Ritmo infradiano de temperatura oral: 

A temperatura oral foi registrada por 41 trabalhadoras. Os dados de 10 

trabalhadoras não foram utilizados na análise devido a problemas de 

preenchimento do "Protocolo de Atividades diárias", no que se refere à 

temperatura oral. A análise do Cosinor foi realizada em duas etapas: CD 

determinou-se o período que melhor se ajusta a série temporal; @ verificou-se a 

significância estatística deste período através do nível descritivo. 

A tabela a seguir mostra os resultados da análise do Cosinor para as 

séries temporais da temperatura oral de 31 trabalhadoras. Podemos observar 

que para muitas delas, o período que melhor se ajustou à série temporal foi 

diferente de 28 dias, variando de 20 a 40 dias. 

A análise do ciclo menstrual das trabalhadoras revelou que não existe 

correspondência entre este e o ritmo infradiano de temperatura, quando este é 

diferente de 28 dias. Este resultado sugere a perda da relação de fase entre o 

ritmo infradiano de temperatura e o ciclo menstrual das trabalhadoras, o que 

levanta a possibilidade deste fato estar relacionado à adaptação ao trabalho. 
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Tabela 7 - Períodos de melhor ajuste de uma curva cosseno aos valores de 

temperatura oral, obtidos atráves da análise do Cosinor. 

Código do sujeito Período com melhor ajuste Nível descritivo (p-value) 

02 40 dias 0,319 * 
04 29 dias 0,159 * 
06 22 dias 0,069 * 
08 40 dias 0,001 

09 27 dias 0,018 

13 40 dias 0,099 * 
14 não houve ajuste ............ __ .. 

15 29 dias 0,055 * 
16 40 dias 0,257 * 
18 40 dias 0,000 

19 26 dias 0,000 

20 40 dias 0,000 

21 32 dias 0,101 * 
22 40 dias 0,402 * 
23 20 dias 0,004 

25 39 dias 0,001 

26 35 dias 0,012 

30 25 dias 0,009 

32 20 dias 0,345 * 
33 40 dias 0,016 

35 25 dias 0,000 

36 40 dias 0,259 * 
40 29 dias 0,000 

41 22 dias 0,100 * 
46 29 dias 0,002 

47 40 dias 0,018 

49 40 dias 0,001 

51 28 dias 0,052 * 
52 25 dias 0,006 

53 22 dias 0,042 

54 29 dias 0,003 

* p>O,05 (n.s.) 
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b) Ritmo circadiano de temperatura timpânica: 

Um sub-grupo de 8 trabalhadoras utilizou o sistema de medição de 

temperatura timpânica conforme descrito pela tabela abaixo: 

Tabela 8 - Sujeitos que participaram da coleta de dados de temperatura 

timpânica e as respectivas durações das séries. 

Código do sujeito Registro da temperatura 

46 5 dias 

06 5 dias 

04 3 dias 

05 8 dias 

25 5 dias 

26 6 dias (trocou de aparelho após 2 dias) 

30 5 dias 

32 5 dias 

A trabalhadora 04 interrompeu o experimento sob a alegação de que o 

aparelho não era confortável. A trabalhadora 05 quis continuar por mais 3 dias, 

além dos 5 solicitados. Como as temperaturas começaram a ser registradas ao 

redor das 22 horas no primeiro dia, este foi descartado para a análise. 

As figuras 34, 35 e 36 mostram os dados registrados por 4 dias pelas 

trabalhadoras 06, 25 e 46, respectivamente. 

Os resultados mostraram que a amplitude de variação da temperatura 

timpânica foi bastante grande (aproximadamente 4°C). Provavelmente, as 

trabalhadoras ao longo da monitoração modificaram o posicionamento da sonda 

auricular, sendo registrada a temperatura do meato auditivo em sua porção mais 

externa. Experimentos prévios mostraram que o posicionamento da sonda na 

porção mais interna do meato auditivo revelaram uma amplitude de variação 

somente de cerca de 1 ,5°C. Por esse motivo, não podemos descartar a 
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possibilidade de contaminação da temperatura externa (do ambiente) em 

nossos dados. 

Numa tentativa de eliminar os "ruídos" das curvas de temperatura, 

provavelmente provocados pela influência da temperatura ambiente, os valores 

de temperatura abaixo de 35,5°C foram eliminados. Este procedimento, 

entretanto, não solucionou o problema da análise da temperatura, pois com isso 

a ausência de dados aumentou, dificultando a interpretação dos resultados. 

Figura 34 - Dados brutos de temperatura timpânica da trabalhadora número 6 
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Figura 35 - Dados brutos de temperatura timpânica da trabalhadora número 25 
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Figura 36 - Dados brutos de temperatura timpânica da trabalhadora número 46 
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Somente com os dados da trabalhadora número 5, que constituiam a 

série maior (8 dias), foi possível analisar o espectro de freqüências contido no 

ritmo de temperatura timpânica. Essa série foi submetida à transformada rápida 

de Fourier (FFT do inglês Fast Fourier Transform) e foi possível verificar os 

harmônicos presentes na série temporal, conforme pode ser visto no exemplo 

mostrado na figura 37. 

Figura 37 - Harmônicos presentes no ritmo de temperatura da trabalhadora 
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Observa-se na figura 37 que a freqüência de 24 horas é a que apresenta 

maior contribuição na ritmicidade total da temperatura timpânica. Em outras 

palavras, o ritmo circadiano é o mais potente do espectro. É interessante 

ressaltar a manutenção do ritmo circadiano, apesar da trabalhadora estar 

submetida à inversão de horários de vigília e sono. 
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2- Trabalho no laboratório: 

Conforme descrito na metodologia, os sujeitos experimentais seguiram a 

organização de sono imposta no laboratório. Os gráficos que representam a 

distribuição dos horários de sono e vigília estão no item 2.1.2 da metodologia. 

2.1- Ciclo vigília-sono: Teste de sonolência (AAT): 

Os resultados dessa análise estão contidos na tabela 6 apresentada 

abaixo. 

Tabela 6- Análise de variância dos dados de sonolência de cada sujeito nos três 

regimes de sono. 

Códigos dos sujeitos F nível descritivo (p) 

sujeito 1 1,08 0,365 

sujeito 2 3,04 0,078 

sujeito 3 0,56 0,581 

Os resultados da análise de variância indicaram que nenhum dos sujeitos 

apresentou diferenças em relação aos coeficientes do teste de atenuação de 

alfa nos três regimes de sono. O resultado da análise de variância de dois 

fatores, realizada para todos os indivíduos, revelou que não há diferenças entre 

os níveis de sonolência nas três condições de sono (F=0,47; p=O,626). 

Entretanto, essa análise revelou que há diferenças entre os indivíduos 

(F=107,62; p<0,001). 

2.2- Temperatura: Ritmo circadiano de temperatura retal 

Os periodogramas do sujeito R revelaram que o ritmo circadiano 

permaneceu estável durante as três condições investigadas (figs.38, 39 e 40). 



Os resultados dos periodogramas (vide metodologia) revelaram que o valor 

máximo da medida de similaridade (q) para as condições polifásica e bifásica foi 

encontrado no período de 24 horas. No regime monofásico o valor máximo de q 

foi encontrado às 24:03 h. A análise de variância para medidas repetidas não 

revelou diferenças entre as acrofases (p=0.76) e nem entre as amplitudes 

(p=0.09) das curvas de temperatura nas três condições. 

Os dados dos sujeitos B e S apresentaram problemas de coleta e, 

por isso, as séries onde haviam dados ausentes foram descartadas. Com os 

dados do sujeito B foi possível apenas analisar a condição monofásica de sono 

(figura 41). Para o sujeito S foi possível apenas realizar a análise da condição 

bifásica (figura 42). 

Figura 38 - Periodograma da temperatura reta I do sujeito R no período de 

redução de sono na condição monofásica. 
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Figura 39 - Periodograma da temperatura retal do sujeito R no período de 

redução de sono na condição polifásica. 
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Figura 40- Periodograma da temperatura retal do sujeito R no período de 

redução de sono na condição bifásica. 
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Figura 41 - Periodograma da temperatura retal do sujeito B no período de 

redução de sono na condição monofásica. 
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Figura 42- Periodograma da temperatura retal do sujeito S no período de 

redução de sono na condição bifásica. 
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v- DISCUSSÃO 

Problemas relacionados ao sono constituem apenas um dos fatores 

citados pelas trabalhadoras nas entrevistas, resultado da pesquisa exploratória, 

a qual pode ser sintetizada em uma lista de 14 fatores tidos como relevantes 

para a adaptação ao trabalho. Mas, sendo as mudanças de alocação da vigília e 

do sono consideradas um dos principais fatores de influência na adaptação ao 

trabalho (Knauth et aI., 1980), investigar estratégias de adaptação relacionadas 

ao sono é fundamental em estudos realizados com o intuito de compreender 

melhor a adaptação ao trabalho. 

A maioria dos estudos com trabalhadores em turnos e noturnos 

descrevem o sono destes indivíduos como sendo de curta duração e 

fragmentado. Estas duas características, curta duração e fragmentação do 

sono, são tidas como exemplos das conseqüências negativas provocadas pelo 

horário de trabalho (Ãkerstedt et aI., 1991). Os resultados desta tese indicam 

que a fragmentação do sono é, de fato, observada entre mulheres que 

trabalham à noite2o• Mas a fragmentação do sono seria mesmo uma 

conseqüência negativa do trabalho em turnos e noturno? E o que dizer das 

trabalhadoras que dormem mais de uma vez e sentem-se bern adaptadas? 

Um dos argumentos para se justificar a fragmentação do sono de um 

trabalhador em turnos e/ou noturno é a dificuldade de encontrar ambientes 

adequados para dormir durante o dia. Sugere-se que com quartos barulhentos, 

quentes, iluminados e crianças correndo pela casa seria impossível realizar um 

único e longo episódio de sono (Monk & Folkard, 1992). Este argumento faz 

muito sentido e parece óbvio supor que durante o dia existarn vários fatores que 

poderiam atrapalhar o sono chegando a interrompê-lo. Porém, estudos em 

laboratório revelaram a propensão humana em dormir mais de uma vez por dia, 

o que poderia ser considerado um fator endógeno e, portanto, independente do 

20 Uma discussão detalhada sobre a duração do sono desta população pode ser encontrada na tese de 
doutoramento de Lúcia Rotenberg (1997). 
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ambiente (Âkerstedt, 1995b). Para um indivíduo que trabalha em horário 

administrativo e tem folgas no fim-de-semana, o cochilo aos domingos pode ser 

considerada como um exemplo da expressão bimodal humana da propensão 

em adormecer. Se esta mesma pessoa pudesse cochilar diariamente após o 

almoço, o caráter bimodal do sono seria mais evidente ainda. Na maioria do 

países, entretanto, o cochilo após o almoço não é bem visto pela sociedade, o 

que, provavelmente, leva à omissão da expressão bimodal do sono (apesar do 

aumento da sonolência observado na hora do almoço). 

Âkerstedt e Gilberg (1995) discutindo a sonolência entre trabalhadores 

comentam que a redução do sono diurno têm sido atribuída a interferências 

ambientais, mas como o sono também é reduzido após uma noite sem dormir, 

sob condições ideais de laboratório, eles sugerem que a causa da redução do 

sono é um forte efeito da hora do dia. Segundo Czeisler e cols. (1980), este 

efeito é obviamente circadiano (ou seja, dependente da hora do dia) e coincide 

com a queda da temperatura. 

Neste estudo em que 19 mulheres das 43 estudadas têm filhos e muitas 

precisam cuidar deles durante o dia, seria de se esperar que elas tivessem 

dificuldade em realizar um único episódio de sono. Uma discussão sobre a 

influência da presença de filhos no número de episódios de sono realizados por 

estas trabalhadoras pode ser encontrada na tese de doutoramento de 

Rotenberg (1997). Segundo Rotenberg, que estudou uma sub-amostra de 31 

trabalhadoras, "das 11 mulheres que viviam com os filhos, 8 tinham seus 

horários de dormir fortemente influenciados pelos horários das crianças, seja em 

função dos horários da escola, da necessidade de preparar almoço para elas ou 

da preferência por dormir no horário em que elas não estavam em casa". 

Parece claro, portanto, que existem fatores de ordem social que provocam a 

fragmentação do sono. Mas é a propensão endógena em adormecer que 

possibilita a realização de qualquer episódio de sono, ou seja, que a pessoa 

deite e, de fato, durma. Este fato sugere que a fragmentação do sono não pode 

ser interpretada apenas como um reflexo de fatores de ordem social. 
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Alguém poderia ressalvar que uma vez que a estrutura do sono diurno é 

distinta da observada no sono noturno e, por isso, considerada não satisfatória, 

a fragmentação do sono somente poderia ser interpretada como uma 

conseqüência negativa da combinação de fatores de ordem social e endógena. 

Para discutir este caráter negativo da realização de mais de um episódio de 

sono por dia, vejamos alguns resultados: 

CD A análise do ciclo vigília-sono das trabalhadoras revelou que, à 

exceção de uma trabalhadora, todas dormem mais de uma vez, ao menos em 

um dia da série estudada. Os gráficos do ciclo vigília-sono ilustram que há 

grande diferença nos padrões de sono em relação à fragmentação. 

@ Os resultados da análise do espectro de freqüências contido no CVS 

revelaram valores de contribuição relativa (y) do ritmo circadiano bastante 

baixos de maneira geral, quando comparados a outras populações (por 

exemplo, ritmo circadiano em crianças, Louzada et alo, 1996), mesmo para uma 

trabalhadora que durma apenas uma única vez ao dia. 

@ Todas as trabalhadoras, com apenas uma exceção, apresentaram um 

componente de 12 horas, o que resulta da realização de mais de um episódio 

de sono pelo menos uma vez ao longo da série temporal. A maioria apresentou 

também o componente de 8 horas e algumas ainda os componentes de 6 e 4 

horas. O sono fragmentado é, portanto, característica da maioria das 

trabalhadoras investigadas. 

@ A análise de conglomerados resultou em 4 grupos (vide tabela 4 dos 

resultados). Comparando-se estes grupos com os escores obtidos nos FAAT 

observa-se o seguinte: 

Grupos % de sujeitos e 

escores 

I 100,0% ) 50 pontos 

11 78,8% ) 50 pontos 

111 50,0% ) 50 pontos 

IV 10,0% ) 50 pontos 
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É importante ressaltar que os resultados obtidos através da escala Likert 

do FAAT foram transformados em uma escala de zero a 100 pontos apenas 

para facilitar a visualização dos escores. Assim, escore 50 é exatamente o meio 

da escala e por isso a discussão que será feita daqui em diante levará em 

consideração que os indivíduos com escore acima de 50 estão bem adaptados 

e os com escore abaixo de 50 estão mal adaptados. É claro que o valor central 

da escala pode não ser o melhor ponto de corte, mas uma vez que não há um 

grupo controle para testar a especificidade e a sensibilidade do diagnóstico 

adaptativo não é possível o cálculo do melhor ponto de corte da escala21
. 

O objetivo de se estudar uma amostra de mulheres que trabalhava à 

noite não foi o de realizar um estudo analítico e sim um estudo não controlado, 

ou, em outras palavras, um estudo descritivo, porque não há um grupo controle 

para testar uma hipótese de associação entre grupos (Duncan & Schmidt, 

1987). No caso desta tese, foram feitas comparações somente no próprio grupo 

de trabalhadoras estudado. Vale acrescentar que, sendo a adaptação ao 

trabalho um processo individual e ainda pouco conhecido, comparações entre 

grupos de indivíduos devem ser consideradas com cautela. 

Ao retomar a questão da relação dos resultados obtidos pelo FAAT e os 

grupos formados pela análise de conglomerados, uma reflexão sobre a tabela 

com esses resultados precisa ser feita. Observando-se os 4 grupos formados e 

os respectivos escores obtidos na análise da adaptação ao trabalho pode-se 

dizer que há uma associação (ao menos qualitativa) entre o espectro de 

freqüências do ciclo vigília-sono e o grau de adaptação ao trabalho destas 

mulheres. Enquanto no grupo I todas as trabalhadoras estão bem adaptadas, 

somente 10% das moças do grupo IV estão bem adaptadas. Os grupos 1\ e 111 

podem ser considerados intermediários em relação à adaptação ao trabalho. 

Esses resultados sugerem que a fragmentação do sono não é uma 

conseqüência negativa do trabalho noturno. Mas será que a fragmentação do 

21 Os pontos de corte deste tipo de escalas são calculados através do método de curvas de ROC (do inglês 
"receiver-operating characteristic") (Zou et aI., 1997). 
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conseqüência negativa do trabalho noturno. Mas será que a fragmentação do 

sono poderia ser considerada uma estratégia de adaptação ao trabalho 

noturno? Para discutir o caráter estratégico da fragmentação do sono, faz-se 

necessário olhar mais atentamente para a regularidade da fragmentação. 

A plasticidade do ciclo vigília-sono sugere que a alocação dos episódios 

de sono não seja rígida e, ao contrário, possa variar em função de fatores 

exógenos capazes de atrasar ou adiantar o início do sono. Webb (1994) sugere 

que alguns determinantes comportamentais poderiam influenciar o início do 

sono. Levando em conta os resultados obtidos nesta tese, poder-se-ia sugerir 

que mulheres que fragmentam o sono poderiam atrasar ou adiantar o início de 

seus episódios de sono em função de afazeres domésticos e cuidado com os 

filhos. 

Os resultados da análise espectral quando comparados aos escores 

obtidos no FAAT trazem alguns achados interessantes a esse respeito. Os 

sujeitos 5, 17, 22 e 43, todos do grupo I, por exemplo, frequentemente 

fragmentam o sono e têm altos escores na escala da adaptação. Já os sujeitos 

52 e 54, ambos do grupo IV, fragmentam o sono, mas o fazem menos 

frequentemente e têm baixos escores na escala de adaptação. Estes resultados 

reforçam a importância da regularidade da fragmentação do sono. Entretanto, 

na análise dos resultados dos sujeitos 4 e 7 a regularidade não é tão clara e os 

escores destes indivíduos na escala adaptativa são altos, indicando adaptação 

ao trabalho. Estes sujeitos pertencem ao grupo /I, o qual agrupa indivíduos com 

padrões diferentes de ciclo vigília-sono e, por isso, parece fazer sentido 

encontrar diferenças na fragmentação do sono. Pode-se dizer que os grupos /I e 

111 agrupam indivíduos com padrões intermediários de regularidade e que nos 

grupos I e IV estão os extremos em relação à regularidade. Essa assertiva não 

explica como os sujeitos 4 e 7 têm altos escores na escala adaptativa. Na 

verdade, os escores desses indivíduos na escala de adaptação diminuem a 

importância da regularidade do ciclo vigília-sono na adaptação ao trabalho. 
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Apesar de interessantes, é importante ressaltar que os resultados da 

análise espectral revelam apenas a contribuição relativa de cada componente 

do espectro de freqüências do ciclo vigília-sono. 

As diferenças encontradas na magnitude da contribuição relativa de cada 

um dos harmônicos que compõem os espectros investigados podem apontar 

apenas para a força de cada um deles. É claro que quanto maior a contribuição 

relativa dos harmônicos, maior foi a repetição destes na série temporal 

investigada. A princípio, isto significa que um indivíduo que durma duas vezes 

por dia e sempre nos mesmos horários, apresentará um harmônico de 12 horas 

mais forte do que outro que durma duas vezes por dia somente uma vez ao 

longo da série temporal estudada (no caso desta tese, as 3 semanas 

consecutivas). Porém, nem sempre um indivíduo que durma duas vezes por dia 

apresentará um harmônico de 12 horas. Através dos resultados obtidos nesta 

tese foi possível observar que mesmo quando um indivíduo não dorme duas 

vezes por dia o harmônico de 12 horas pode aparecer. Esses resultados 

evidenciaram as limitações deste método de análise do ciclo vigília-sono. 

Um bom exemplo para contribuir para esta discussão diz respeito aos 

resultados obtidos da trabalhadora número 25. Observando o gráfico do ciclo 

vigília-sono dessa moça pode-se notar que ela não fragmenta o sono um único 

dia. Então, qual seria a explicação para o aparecimento de componentes 

ultradianos no espectro de seu ciclo vigília-sono? A figura 31 mostra claramente 

que há componentes circadianos e ultradianos presentes no espectro do ciclo 

vigília-sono da trabalhadora número 25. Esse resultado poderia ser indicativo de 

fragmentação do sono e, mais do que isso, de fragmentação regular do sono. 

Porém, o estudo do CVS dessa moça revela que ela dorme em diferentes 

horários e seus episódios de sono variam muito em duração. É provável que 

estas variações da alocação e duração do sono sejam responsáveis pela 

presença desses componentes ultradianos. 

Em outras palavras, apesar de dormir uma única vez ao dia a cada 24 

horas, o momento "nas" 24 horas em que a moça dorme é variável. Seria este 

um padrão irregular de sono? Provavelmente sim. Mas, o mais interessante 
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desse resultado é que esta trabalhadora foi classificada como bem-adaptada 

(segundo o FAAT). Isso contradiz a idéia da importância da regularidade para a 

adaptação. 

O resultado da análise espectral do ciclo vigília-sono desta trabalhadora é 

bastante representativo das limitações desta análise. A duração dos episódios 

de sono, o instante de. início e término dos episódios de sono e a regularidade 

do "padrão" do sono de um indivíduo parecem influenciar nos resultados da 

análise espectral. Faz-se necessário, então, a realização de mais estudos que 

utilizem a análise espectral como ferramenta de análise do ciclo vigília-sono 

para compreender em que medida os fatores supra-citados influenciam na 

amplitude relativa dos diversos componentes do espectro do CVS. Apesar disso, 

os resultados da análise espectral obtidos nesta tese podem ser interpretados 

como indicativos da maior ou menor regularidade da alocação dos episódios de 

sono. 

A flexibilidade dos sujeitos em arrastar seus horários de dormir e acordar 

pode revelar uma capacidade endógena de adaptação às mudanças bruscas de 

sincronizadores ambientais, como os horários de trabalho, por exemplo. A 

hipótese de que indivíduos mais flexíveis adaptar-se-iam mais facilmente ao 

trabalho em turnos foi investigada na dissertação de mestrado de Moreno 

(1993) que estudou a relação das relações de fase entre os ritmos de 

temperatura e vigília-sono como um indicador da adaptação ao trabalho. Neste 

estudo, realizado com eletricitários, que trabalhavam em turnos alternantes, os 

trabalhadores mais adaptados eram os que apresentavam maiores flutuações 

na relação entre o ciclo vigília-sono e o ritmo de temperatura. Estas flutuações 

eram devidas à flexibilidade dos indivíduos em dormir em diferentes horários, 

enquanto que o ritmo de temperatura não se alterava. Assim, os trabalhadores 

com ciclo vigília-sono menos flexível apresentavam uma relação mais estável 

com o ritmo de temperatura, ao passo que uma relação menos estável, revelava 

maior habilidade em se ajustar às mudanças dos horários de trabalho e, 

portanto, maior flexibilidade. 
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Tepas e col. (1981) realizaram um estudo com trabalhadores do tumo 

noturno, diurno e de turnos alternantes, onde também observaram a rigidez do 

ritmo de temperatura. Neste estudo, os sujeitos continuavam trabalhando em 

situação real, mas iam dormir no laboratório, onde eram realizados exames 

polissonográficos e testes de desempenho. Os resultados mostraram que as 

curvas de desempenho acompanharam o ciclo vigília-sono, mas o ritmo de 

temperatura permaneceu inalterado. 

No presente estudo, os problemas com a coleta de temperatura 

timpânica impossibilitaram uma análise da relação de fase do ciclo vigília-sono e 

do ritmo circadiano de temperatura. Já os resultados obtidos com a coleta de 

temperatura oral sugerem que há uma perda da relação de fase entre o ritmo 

infradiano de temperatura e o ciclo menstrual em algumas mulheres. Este fato 

poderia estar relacionado à adaptação ao trabalho, mas como não foi possível 

realizar uma determinação precisa da fase do ciclo menstrual em que as 

mulheres estavam durante o período estudado não é possível avançar nesta 

discussão. 

A estabilidade do ritmo de temperatura central verificada na análise da 

temperatura retal registrada nas três condições de sono (polifásica, bifásica e 

monofásica) impostas no laboratório corrobora a idéia da rigidez do ritmo de 

temperatura. Os sujeitos dormiram nos horários pré-estabelecidos, mas o ritmo 

de temperatura não acompanhou o sono, revelando a rigidez do ritmo de 

temperatura e a plasticidade do sono. O interessante do estudo realizado na 

unidade de isolamento do "Institute for Circadian Physiology" é o fato dos 

sujeitos dormirem regularmente nos horários pré-determinados, o que possibilita 

discutir o efeito da regularidade do sono. Uma das exigências do protocolo deste 

estudo era a dos sujeitos irem para a cama sempre nos mesmos horários, 

mesmo que não tivessem vontade de fazê-lo. 

Os resultados desse estudo de laboratório revelaram que quando 

submetidos a uma fragmentação regular do sono, os índices de sonolência dos 

sujeitos não são piores do que quando não há fragmentação (sono monofásico 

versus sono polifásico). A investigação da sonolência justifica-se porque é 
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considerada um dos efeitos negativos provocados pela fragmentação do sono. 

Apesar desses resultados corroborarem a idéia de que a fragmentação do sono 

pode ser uma estratégia de adaptação à privação parcial de sono provocada 

pelo trabalho noturno, não se pode esquecer que, neste estudo, os sujeitos 

dormiram somente 3 horas/dia, ou seja, cerca da metade do que dorme um 

trabalhador noturno em média. Este fato ilustra uma das diferenças observadas 

entre os dois estudos, mas há um outro que talvez seja até mais relevante. 

Trata-se da medida da adaptação ao trabalho. Para discutir esta questão é 

importante fazer uma ressalva sobre a dificuldade em se avaliar a adaptação ao 

trabalho. A principal razão desta dificuldade decorre, principalmente, da 

característica multi-fatorial dessa variável (Monk, 1988). São tantos os fatores 

que podem influenciar na adaptação que qualquer instrumento de medida 

proposto para mensurá-Ia parecerá incompleto. É por este motivo que parece 

lógico extrair do depoimento das próprias trabalhadoras as características 

específicas e inerentes a situação de trabalho estudada que poderiam 

influenciar na sua adaptação. Segundo este raciocínio, parece não fazer sentido 

a aplicação do mesmo instrumento de medida da adaptação no laboratório. Por 

esse motivo, a avaliação da sonolência teve o objetivo de avaliar o "bem-estar" 

dos sujeitos à imposição dos regimes mono, bi e polifásico de sono. 

A ausência de diferenças em relação à sonolência nos três regimes de 

sono impostos no laboratório sugerem que sujeitos privados de sono quando 

submetidos à fragmentação de sono têm o mesmo nível de alerta (em oposição 

à sonolência) do que os sujeitos que dormiam apenas uma vez, o que corrobora 

a idéia da habilidade endógena humana em se adaptar a um padrão polifásico 

de sono. Essa idéia foi sugerida e justificada por Stampi (1992) como um reflexo 

da plasticidade do ciclo vigília-sono. Para ele, certas condições experimentais e 

algumas situações reais revelariam esta habilidade humana. Segundo este 

autor, o estudo da ontogênese do ciclo vigília-sono humano é revelador da 

habilidade endógena do homem para dormir mais de uma vez. 

De fato, estudos realizados com bebês revelaram que estes dormem 

várias vezes ao longo das 24 horas e com o passar do tempo há uma redução 
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na duração total do sono, a qual pode ser atribuída à diminuição do número de 

episódios de sono diurnos (Koch et ai, 1984). A consolidação do padrão 

monofásico de sono ocorre em idades distintas entre os bebês, assim como o 

desaparecimento da sesta, que ainda é realizada na adolescência e mesmo na 

fase adulta. Acredita-se que a realização ou não da sesta na idade adulta 

dependa mais da "aceitação" da sociedade do que da expressão do sistema de 

temporização biológico. Segundo este raciocínio, em culturas onde a sesta é 

bem aceita a maior parte da população deveria dormir mais de uma vez. Webb 

e Dinges (1989) relataram que mesmo nestas culturas, há uma parte da 

população que não realiza a sesta. Apesar desse resultado, estes autores não 

descartam a importância dos fatores culturais na realização da sesta, 

corroborando a idéia de que adultos também têm uma propensão em adormecer 

mais de uma vez por dia. Estudos com idosos também revelaram que o padrão 

polifásico do sono, caracterizado por cochilos durante o dia e despertares à 

noite, é característico da senescência (Thoman et aI., 1993). 

O estudo da ontogênese do ciclo vigília-sono parece evidenciar a 

propensão humana em adormecer mais de uma vez ao longo das 24 horas, 

assim como a plasticidade do ciclo. A relação desta habilidade endógena e a 

adaptação ao trabalho foi discutida em um estudo com seis caminhoneiros 

submetidos a um esquema de turnos alternantes (Tenreiro et aI., 1990). Neste 

estudo, a adaptação dos trabalhadores foi avaliada através de entrevistas e o 

ciclo vigília-sono registrado em protocolos de atividades diárias (do mesmo tipo 

dos utilizados nesta tese- vide metodologia para maiores detalhes). Também foi 

registrada a temperatura oral dos sujeitos e a relação temporal entre o ritmo de 

temperatura e o ciclo vigília-sono pôde ser mensurada. Os resultados 

demonstraram que todos os trabalhadores fragmentaram o sono. Porém, alguns 

o fizeram regularmente desde a primeira noite de trabalho, ao passo que outros 

fragmentaram o sono depois de várias noites de trabalho e em um padrão 

irregular. O indivíduo melhor adaptado, neste estudo, foi o que apresentou o 

padrão mais regular e o com pior índice de adaptação, o que apresentou o 

padrão mais irregular. Segundo os autores "a fragmentação (do sono) pode 
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representar um fenômeno adaptativo ao invés de um sinal de ruptura do ritmo 

circadiano, como foi proposto por Pittendrigh e Daan em sua análise do 

fenômeno de partição (splitting) como uma resposta adaptativa às mudanças 

nas relações de fase entre os ritmos no decorrer das estações do ano". 

O fenômeno de partição foi descrito por Pittendrigh e Daan (1976) como 

uma resposta do organismo à uma mudança abrupta de intensidade de luz, por 

exemplo, semelhante à mudança de fotoperíodo observada em diferentes 

épocas do ano. Esses autores estudaram o fenômeno em esquilos, hamsters e 

outros animais e observaram que o ciclo de atividade da maioria dos animais 

estudados dissociava-se em dois componentes, cada um deles com um 

período. A partição é um fenômeno adaptativo em resposta à mudanças de um 

sincronizador ambiental bastante potente para a espécie em questão. No caso 

da espécie humana, os horários de trabalho poderiam ser capazes de provocar 

a partição do ciclo vigília-sono. A "quebra" do padrão monofásico do sono 

ocorreria abruptamente, tal qual ocorre no ciclo de atividade dos animais em que 

a partição foi observada. 

A interpretação da fragmentação do sono como fenômeno semelhante à 

partição e, portanto, como uma resposta adaptativa dos trabalhadores às 

mudanças de horários de trabalho parece fazer sentido em casos onde o sujeito 

trabalha à noite em esquemas de rotação rápida, ou seja, trabalha uma ou duas 

noites, entra em folga e, em seguida, trabalha vários dias consecutivos. Desse 

modo, a partição do sono ocorreria de maneira abrupta, como descrito por 

Pittendrigh e Daan, caso que poderia ser exemplificado pelo fenômeno 

observado nos caminhoneiros de Tenreiro (1990). No caso das mulheres 

estudadas nesta tese, o fenômeno de partição, como resposta adaptativa às 

mudanças de horário de trabalho, parece não fazer sentido diante do fato de 

que as mulheres trabalhavam sempre à noite com folgas nos fins de semana. A 

fragmentação do sono não ocorria abruptamente, ao menos durante os dias da 

semana, pois a maioria das mulheres que fragmentavam o sono o faziam 

freq uentemente. 
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A fragmentação do sono, neste caso, também não pode ser vista como 

uma partição do ciclo vigília-sono em apenas dois componentes. Algumas 

trabalhadoras dormiam mais de duas vezes por dia, apresentando um padrão 

polifásico de sono e não bifásico. 

O que parece fazer muito sentido é que a fragmentação do sono, bifásica 

ou polifásica, é um reflexo da plasticidade do ciclo vigília-sono, que atuaria como 

um mecanismo adaptativo à inversão dos horários de sono e vigília imposta 

pelos regimes de trabalho. Assim, a fragmentação do sono ocorreria em casos 

onde há débitos de sono em conjunto com a atuação de fatores sociais que 

impeçam ou dificultem a realização de um único episódio de sono. 

A habilidade endógena humana em se adaptar a um padrão polifásico de 

sono, citada por Stampi (1992), e que se revelaria em determinadas situações, 

faz, então, sentido? Na verdade, são duas questões distintas. A primeira refere

se à própria habilidade endógena em adormecer segundo um padrão bi ou 

polifásico em situações onde há uma pressão de sincronizadores externos que 

impeçam a manifestação de um padrão monofásico de sono. A segunda 

questão é um passo adiante: dada esta habilidade, seria possível que a 

adaptação a padrões polifásicos pré-determinados de sono, ou, em outras 

palavras, pode-se impor regimes de sono como estratégias de adaptação? 

Em 1992, Monk e Folkard em uma publicação especial sobre o trabalho 

em turnos desaconselharam os cochilos para trabalhadores em turnos. Para 

eles, a única exceção poderia ser feita com a realização de um cochilo no final 

da tarde antes da primeira noite de trabalho. Como os higienistas de sono 

(Houri, 1983), eles também recomendaram um padrão monofásico e regular de 

sono para os trabalhadores em turnos e noturnos. Já em 1995, o editor 

convidado de um número especial do "Journal of Sleep Research", Torbjõrn 

Âkerstedt, afirma que "a estratégia (de adaptação) mais óbvia é mudar o sono 

principal para o mais próximo possível do início do trabalho noturno". Ele 

também sugere que um cochilo serviria para diminuir o prejuízo causado pela 

atraso da realização do sono principal. Um cochilo de 30 minutos seria o 

suficiente para manter níveis de alerta aceitáveis durante o trabalho noturno. O 
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grande problema, que Ãkerstedt enfatiza, é a inércia do sono após o despertar. 

Se dormir durante o turno de trabalho pode parecer uma alternativa razoável 

para conter a sonolência (e muitos estudos acenam com uma resposta positiva -

vide Sonnet et aI., 1995), ainda não há como controlar a inércia do sono e seus 

efeitos prejudiciais no desempenho dos trabalhadores. De acordo com Rosekind 

e cals. (1995), os cochilos podem ser uma estratégia preventiva de manutenção 

do alerta e do desempenho, assim como uma estratégia operacional, com a 

realização de cochilos durante o trabalho. Dinges apud Rosekind (1995) 

também sugere a realização de cochilos "profiláticos" para manter trabalhadores 

alertas durante um longo período de vigília. Mais recentemente, em um número 

especial da publicação "Chronobiology International" sobre trabalho em turnos, 

Stone e Turner (1997) ressaltam a importância do horário de início do sono 

como técnica de promoção de adaptação. Segundo estes autores (Stone & 

Turner, 1997), a escolha do horário de início do sono, seja em viagens 

transmeridionais quanto em trabalho em turnos, deve levar em consideração os 

fusos horários (no caso das viagens) e os horários de trabalho (no caso do 

trabalho em turnos). 

Os resultados desta tese sugerem os efeitos benéficos dos cochilos. 

Diante da fragmentação do sono observada em algumas trabalhadoras 

avaliadas como bem adaptadas parece fazer sentido a idéia de que a habilidade 

endógena da propensão em adormecer mais de uma vez ao dia revela-se em 

determinadas situações como estratégia individual de adaptação ao trabalho 

noturno. Em outras palavras, a realização de vários episódios de sono ao longo 

das 24 horas pode ser uma estratégia de adaptação para alguns indivíduos, 

mas não para todos. Para estes, os ''fragmentadores de sono", a recomendação 

da não realização de cochilos poderia piorar a sua adaptação ao trabalho. 

Sonnet e cal. (1995) estudaram os efeitos de cochilos com 8 horas de 

duração e concluíram que quanto maior a duração do cochilo, maior os efeitos 

benéficos percebidos. Outros estudos mostraram que com cochilos de curta 

duração um aumento no desempenho pode ser observado (Haslam apud 

Rosekind, 1995; Stampi, 1992). Parece lógico supor que os efeitos dos cochilos 
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ou da fragmentação do sono também devem variar de indivíduo para indivíduo. 

Os resultados desta tese demonstraram que, apesar da maioria das mulheres 

bem adaptadas ao trabalho fragmentarem sempre o sono, algumas 

trabalhadoras bem adaptadas fragmentam o sono muito pouco e vice e versa. 

Em suma, a habilidade endógena humana em adormecer mais de uma 

vez ao longo das 24 horas parece se expressar em situações de privação 

parcial de sono, como é o caso de trabalhadores do turno noturno. Essa 

habilidade parece ter um forte efeito da hora do dia, o que sugere que cochilos 

ou episódios de sono, de maneira geral, não ocorram aleatóriamente ao longo 

das 24 horas e sim em horários onde há maior propensão em adormecer. Esta 

idéia está de acordo com a hipótese de Lavie (1996), comentada na introdução 

desta tese, que sugere a existência de horários em que ocorre um aumento da 

pré-disposição do organismo para adormecer. Em algumas pessoas, entretanto, 

essa habilidade praticamente não se expressa e, por isso, elas seguem um 

padrão monofásico de sono. Parece não fazer sentido sugerir a estas pessoas 

que cochilem várias vezes ao dia para que se sintam melhor e adaptem-se ao 

trabalho. Outras, ao contrário, revelam maior habilidade em fragmentar o sono, 

o que poderia ser considerado como um elemento facilitador da adaptação ao 

trabalho. 

O papel dos estudiosos da área deveria ser, portanto, o de auxiliar 

trabalhadores em turnos, de modo geral, a encontrar o seu regime de sono 

"ideal" que permitisse uma melhora da adaptação ao trabalho. A realização de 

estudos tanto em campo, com trabalhadores, quanto em laboratório, com 

simulações de diferentes regimes de sono, pode em muito contribuir para o 

conhecimento de estratégias de adaptação ao trabalho. A relação causal entre 

sonolência e acidentes (Ãkerstedt, 1995a) confere a estudos sobre o sono de 

trabalhadores um caráter aplicável na medida em que podem contribuir para a 

diminuição tanto de acidentes no trabalho quanto da morbidade dos 

trabalhadores. 
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VI- CONCLUSÕES 

A classificação das trabalhadoras através do FAAT (Formulário de 

avaliação da adaptação ao trabalho) foi satisfatória na medida em que foi 

possível identificar trabalhadoras do turno noturno bem adaptadas e 

trabalhadoras não adaptadas ao trabalho. Vale ressaltar que este formulário 

pode ser aplicado em outra população de trabalhadores, desde que esta seja 

semelhante à população aqui estudada. 

As diferenças entre as trabalhadoras em relação à fragmentação do sono 

e à adaptação ao trabalho não podem ser descartadas, inclusive em relação à 

regularidade da fragmentação, sugerindo que há indivíduos mais flexíveis e, 

portanto, que teriam mais facilidade em se adaptar ao trabalho noturno que 

outros. 

O estudo realizado em laboratório sugere que a fragmentação do sono 

em horários pré-determinados, ou seja, regular, não causa sonolência maior do 

que o sono monofásico. Além disso, a rigidez do ritmo de temperatura retal 

observada nos 3 sujeitos que participaram do estudo em laboratório corrobora a 

idéia de que uma relação menos estável entre o ritmo de temperatura e o ciclo 

vigília-sono pode significar o primeiro passo no processo de ajuste às mudanças 

dos horários de dormir e acordar. 

Os resultados obtidos no estudo realizado em laboratório não são 

comparáveis aos obtidos no estudo realizado em campo, entretanto, a 

plasticidade do ciclo vigília-sono pôde ser verificada em ambos. O caráter 

plástico deste ciclo pode ser considerado característica fundamental da 

promoção da adaptação ao trabalho, traduzida, nesta tese, como o processo de 

ajuste das trabalhadoras às inversões de seus horários de sono/vigília e suas 

implicações. 

Em suma, os resultados obtidos nesta tese indicam que a fragmentação 

do sono pode ser considerada uma estratégia de adaptação ao trabalho noturno, 

na medida em que os limites da variabilidade individual sejam levados em 

consideração. 
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VII- RECOMENDAÇÕES 

Os resultados desta tese sugerem que não há um único padrão de sono 

adequado para todos os trabalhadores. Por esse motivo a variabilidade 

individual deve ser levada em consideração antes de qualquer recomendação 

acerca de regimes de sono como estratégias de adaptação aos horários de 

trabalho. 
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ANEXOS 



Anexo 1- Protocolo de atividades diárias 



PROTOCOLO DE ATIVIDADES DIÁRIAS 

;13 (Jljoj 't~ f L":"'" 
N° NA PESQUISA DATA DIA O SEMANA 

2c .tI .2.z. 23 .2 
O 1 • , " , , 1 , , "' Jl 'Z " " H " 'i " J9 " " -- " 1IIIIf 

l ~i~!~L~~RE ftJ llllllllJ 1111111111111111 til flJ 1111111 tllllll fllll llllllllllllllllHftillllllllllllll ti 

HORA:! 9:00 TEMPERATURA: jb .9 

Você está menstruada? () Sim 
J><j Não 



Anexo II- Roteiro de entrevistas utilizado na pesquisa 
exploratória 



ROTEIRO DE ENTREVISTAS-

1- Número na pesquisa: 

2- Idade: 

3- Cargo: Operadora ( ); Auxiliar ( ). 

4- Escolaridade: 

5- Estado conjugal: 

6- Qual a sua opinião sobre o seu trabalho') 

a) tarefa; 

b) máquinas; 

c) relacionamento com as colegas; 

d) relacionamento com as encarregadas; 

e) local de trabalho; 

f) postura no trabalho; 

g) salário (participação nos lucros); 

h) horário de trabalho (quando foi para a noite e por que'!) 

i) mais alguma coisa? 

7 - Se o seu salário fosse o mesmo de dia ou de noite, você preferiria trabalhar em que horário? 

8- O que gostaria de mudar para melhorar seu trabalho') 

a) moças reservas'! 

b) rodízio nas máquinas (escalonado)'! 

c) horário do banheiro? 

d) horário do jantar'! 

e) o jantar'! 

9- O que você não mudaria') 

10- Como é o seu sono? Você dorme bem? 



PESQUISA SOBRE TRABALHO EM TURNOS - Pré-teste 

PRIMEIRA PARTE: 

A primeira parte deste questionário refere-se a seus dados pessoais. 

Gostaríamos que você respondesse e fizesse comentários, caso ache necessário. 

1. Qual é a sua idade (em anos completos)? ____ anos. 

2. Há quanto tempo você trabalha nesta empresa (em anos completos)? anos. 

3. Há quanto tempo você trabalha à noite (em anos completos)? anos. 

4. Qual é o seu estado civil? ________ _ 

5. Você tem filhos? 

_sim 

_não (passe para a questão 7) 

6. Quantos filhos você tem? Qual é a idade deles? 

1 ° filho __ anos. 

2° filho __ anos. 

3° filho __ anos. 

4° filho __ anos. 

5° filho __ anos. 

6° filho __ anos. 

7° filho __ anos. 

7. Outros parentes moram na sua casa? 

_sim 

_não (passe para a segunda parte) 

8. Quantos parentes são? 

_parentes 



SEGUNDA PARTE: 

Nesta segunda parte do questionário estão as questões referentes ao seu trabalho e a 

sua vida pessoal. Há várias alternativas em cada questão. Responda apenas a uma delas. 

Se tiver comentários, escreva-os ao lado da questão. 

1. O que você acha do seu horário de seu trabalho? (escolha uma alternativa para cada 

característica, fazendo um X no espaço ao lado). 

ótimo bom mais ou ruim péssimo não tenho 

menos opinião 
formada 

a) horário de entrada 

b) horário de saída 

c) horas de trabalho por dia 

d) duração da pausa para ir ao 
banheiro 
e} número de horas-extras 

2. Supondo que a empresa aumentasse o seu quadro pessoal e com isso aumentasse o 

número de reservas, você acharia: 

__ ótimo 
__ bom 
__ razoável 
__ ruim 
-péssimo 
__ não sei 

3. O que você acha do relacionamento que tem com as meninas que trabalham na sua 

máquina? 

__ ótimo 
__ bom 
__ razoável 
__ ruim 
-péssimo 

4. Você se sente à vontade para conversar com as suas supervisoras (Maria José, Rita, 

Neide) sobre algum problema? 

__ sim 
__ mais ou menos 
__ não 
__ não sei 



5. Você se sente à vontade para conversar com assistente do seu setor (seu Rocha) sobre 

algum problema? 

__ sim 
__ mais ou menos 
__ não 
__ não sei 

6. Se você precisar ir ao banheiro fora do horário, você pode decidir ir sozinha ou precisa falar 

com alguém? 

__ eu não posso ir fora do meu horário 
__ eu posso ir e decido sozinha 
__ eu posso ir, mas tenho que falar com alguém. Quem? _________ _ 
__ não sei, isso nunca aconteceu 

o que você acha disso? 

__ bom 
__ mais ou menos 
__ ruim 
__ não sei 

7. Se houver qualquer problema na máquina em que você está trabalhando, você mesmo 

resolve ou tem que chamar alguém? 

__ depende do problema. Quais são os tipos de problema? ___________ _ 
__ decido sozinha 
__ tenho que falar com alguém. Quem? ________ _ 
__ não sei, isso nunca aconteceu 

o que você acha disso? 

__ bom 
__ mais ou menos 
__ ruim 
__ não sei 

8. Algumas pessoas acham que com o passar do tempo as pessoas se acostumam com o 

trabalho noturno, outras acham que a gente nunca se acostuma. O que você acha? 

__ acho que a gente se acostuma 
__ acho que a gente se acostuma mais ou menos 
__ acho que a gente não se acostuma 
__ não sei 

9. Você acha que o trabalho à noite atrapalha o relacionamento com a sua família? 

__ acho que atrapalha 
__ atrapalha mais ou menos 
__ não acho que atrapalha 
__ não sei 



10. Você acha que sobra mais tempo para estar com a família quando se trabalha à noite? 

__ sim 
__ mais ou menos 
__ não 
__ não sei 

11. Você acha que sobra mais tempo para fazer coisas durante o dia quando se trabalha à 

noite? 

__ sim 
__ mais ou menos 
__ não 
__ não sei 

12. Você acha que o trabalho noturno atrapalha o seu sono? 

__ atrapalha 
__ mais ou menos 
__ não atrapalha 
__ não sei 

13. Você acha que o trabalho noturno faz mal à sua saúde? 

__ faz mal 
__ mais ou menos 
__ não faz mal 
__ não sei 

OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃO! 



Anexo IV-Formulário de avaliação da adaptação ao trabalho 



FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO AO TRABALHO (FAAT) 

PRIMEIRA PARTE: 

A primeira parte deste formulário refere-se a seus dados pessoais. 

1. Quantos anos você tem? _____ a.nos. 

2. Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? _________ _ 

3. Há quanto tempo você trabalha à noite? ____________ _ 

4. Qual é o seu estado civil? ________ _ 

5. Você tem filhos? 
_sim 
_não (passe para a questão 7) 

6. Quantos filhos você tem? Qual é a idade deles? 
1 ° filho __ anos. 
2° filho __ anos. 
3° filho __ anos. 
4° filho __ anos. 
5° filho __ anos. 
6° filho __ anos. 
7° filho __ anos. 

7. Além de você, quantas pessoas moram na sua casa? 
_pessoas 

8. Quem são essas pessoas? 

SEGUNDA PARTE: 

Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre o seu horário de trabalho: 

1. Você acha que com o passar do tempo a gente se acostuma com o trabalho à noite; a 
gente se acostuma s6 um pouco ou a gente nunca se acostuma? 
__ a gente se acostuma (5) 1 

__ a gente se acostuma um pouco (3) 
__ a gente nunca se acostuma (1) 
__ não sei (x) 

2. Se a empresa precisar que façam horas-extras no fim de semana e chamar você: 
você sempre faz; você às vezes faz ou nunca faz hora-extra? 
__ nunca (1) 
__ às vezes (3) 
__ sempre (x) 

3. Você acha que o tempo que tem para ir ao banheiro (15 minutos) é mais do que suficiente; 
é suficiente ou é pouco tempo? 
__ é mais do que suficiente (5) 

1 Os números entre parentêses referem-se ao gabarito do formulário; a letra "x" refere-se a alternativa 
de escape. 



__ é suficiente (3) 
__ é pouco tempo (1) 
__ não sei (x) 

As próximas perguntas são sobre o seu relacionamento com outras pessoas do seu 
trabalho: 

4. Você acha que tem um bom relacionamento com suas colegas de trabalho; um 
relacionamento razoável ou um relacionamento ruim? 
_bom (5) 
__ razoável (3) 
__ ruim (1) 
__ não sei (x) 

5. Você acha importante ter um bom relacionamento com as colegas para se sentir bem no 
trabalho ou não é importante? 
_é importante (5 para "bom"; 1 para "ruim" e "razoável,,)2 
_não é importante (1 para "bom"; 5 para "ruim" e razoável) 
_não sei (x) 

6. Você se sente bastante à vontade para conversar com as "meninas da mesa" sobre algum 
problema; um pouco à vontade ou não se sente à vontade? 
__ bastante à vontade (5) 
__ um pouco à vontade (3) 
__ não me sinto à vontade (1) 
__ não sei (x) 

7. Você acha importante ter um bom relacionamento com as "meninas da mesa" para se 
sentir bem no trabalho ou não é importante? 
_é importante (5 para "bastante"; 1 para "um pouco" e "não me sinto à vontade") 
_não é importante (1 para "bastante"; 5 para "um pouco" e "não me sinto à vontade") 
_não sei (x) 

8. Você se sente bastante à vontade para conversar com o seu Rocha sobre algum problema; 
um pouco à vontade ou não se sente à vontade? 
__ bastante à vontade (5) 
__ um pouco à vontade (3) 
__ não me sinto à vontade (1) 
__ não sei (x) 

9. Você acha importante ter um bom relacionamento com o seu Rocha para se sentir bem no 
trabalho ou não é importante? 
_é importante (5 para "bastante"; 1 para "um pouco" e "não me sinto à vontade") 
_não é importante (1 para "bastante"; 5 para "um pouco" e "não me sinto à vontade") 
_não sei (x) 

10. Você acha certo ou errado ter que falar com uma das "meninas da mesa" para poder ir ao 
banheiro fora do horário? 
__ certo (5) 
__ errado (1) 
__ não sei (x) 

2 As questões 4 e 5; 6 e 7; 8 e 9 foram contabilizadas em conjunto. Por exemplo. o valor da alternativa 
assinalada na questão 5 variava em função da alternativa assinalada na questão 4. Depois os dois 
valores eram adicionados e divididos por dois. obtendo-se assim um único escore para as duas 
questões. 



As próximas questões são sobre a sua vida pessoal: 

11. Você acha que o trabalho à noite atrapalha muito o seu relacionamento com a sua família; 
atrapalha um pouco ou não atrapalha? 
__ atrapalha muito (1) 
__ atrapalha um pouco (3) 
__ não acho que atrapalha (5) 
__ não sei (x) 

12. Você acha que o trabalho à noite atrapalha muito o seu relacionamento com os seus 
amigos; atrapalha um pouco ou não atrapalha? 
__ atrapalha muito (1) 
__ atrapalha um pouco (3) 
__ não acho que atrapalha (5) 
__ não sei (x) 

13a. Você tem marido ou companheiro? 
__ sim (responda a questão 13b)3 
__ não (responda a questão 13c) 

13b. Você acha que o trabalho à noite atrapalha muito seu relacionamento com o seu marido 
ou companheiro; atrapalha um pouco ou não atrapalha? 
__ atrapalha muito (1) 
__ atrapalha um pouco (3) 
__ não acho que atrapalha (5) 
__ não sei (x) 

13c. Você escolheria trabalhar à noite se tivesse marido ou companheiro? 
_sim (5) 
_não, porque acho que atrapalharia muito o meu casamento (1) 
_não, porque acho que atrapalharia um pouco o meu casamento (3) 
_não sei (x) 

14. Você acha que sobra mais tempo para estar com a família quando se trabalha à noite, é a 
mesma coisa que trabalhar durante o dia ou sobra menos tempo? 
__ sobra mais tempo (5) 
__ é a mesma coisa que trabalhar durante o dia (3) 
__ sobra menos tempo (1) 
__ não sei (x) 

15. Você acha que o sono do dia é como o da noite; é um pouco pior ou é muito pior do que o 
da noite? 
__ é como o sono da noite (5) 
__ é um pouco pior do que o sono da noite (3) 
__ é muito pior do que o sono da noite (1) 
__ não sei (x) 

16. Você acha que o trabalho à noite faz muito mal à sua saúde; faz um pouco ou não faz mal 
nenhum? 
__ faz muito (mal) (1) 
__ faz um pouco (mal) (3) 
__ não faz mal nenhum (5) 
__ não sei (x) 

3 Somente uma das duas questões foi contabilizada (13b ou 13c). 



17. Você acha que trabalhar à noite é mais cansativo do que de dia; é a mesma coisa ou é 
menos cansativo? 
__ é mais cansativo do que de dia (1) 
__ é a mesma coisa que de dia (3) 
__ é menos cansativo que de dia (5) 

OBRIGADA POR SUA COLABORAÇÃOI 
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