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RESUMO
Vasconcelos SP. A organização temporal do trabalho e exposição à luz e suas repercussões no
ciclo vigília-sono e secreção de melatonina de trabalhadores de uma reserva extrativista
amazônica. [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2014.
Objetivo – Investigar a associação dos horários de trabalho e padrões de exposição à luz com
ciclo vigília-sono e secreção de melatonina em trabalhadores da Reserva Extrativista Chico
Mendes. Método – Estudo transversal realizado no município de Xapuri, Acre, com 340
seringueiros e 148 trabalhadores uma fábrica de preservativos (46 trabalhadores administrativos
e 102 operários). Na primeira etapa do estudo foram coletados, por meio de questionários, dados
sociodemográficos, hábitos de vida, condições de trabalho, padrões de sono, preferência diurna,
perfil cronobiológico (cronotipo), morbidades referidas e relato de dores musculoesqueléticas.
Na segunda etapa do estudo, observando critérios de exclusão, foram selecionados 62
trabalhadores (42 seringueiros e 20 operários). Nesta etapa, seringueiros e operários foram
acompanhados por 21 dias e 10 dias, respectivamente, nos quais foram coletados dados
referentes ao padrão de atividade/repouso (actimetria), exposição à luz e melatonina salivar.
Resultados – Os resultados da primeira etapa mostraram que os dias de trabalho e folga dos
seringueiros são diferentes em relação aos horários de início, fim e duração de sono (p<0,01).
Similarmente aos seringueiros, também foram observadas diferenças relativas aos padrões de
sono (horários de início e fim), entre os operários, em todos os turnos estudados (matutino,
vespertino e noturno), segundo dia de trabalho e dia de folga. A segunda etapa da pesquisa
evidenciou que a presença de energia elétrica na residência teve efeito significativo no horário
de início e duração de sono e no horário de início da secreção de melatonina dos seringueiros
(p<0,01). Os seringueiros mostraram um adiantamento do horário de início da secreção de
melatonina, padrão semelhante ao encontrado em parte dos operários, o que pode estar
relacionado a uma maior tendência à matutinidade. Além disso, os seringueiros foram expostos
à intensidade e período de luz (natural e artificial) maiores quando comparados aos
trabalhadores da fábrica. Os operários apresentaram maiores escores de sonolência nos turnos
matutino e noturno, sendo este último associado à ocorrência de distúrbios de sono e fadiga ao
acordar. Conclusão – A distinção observada entre os padrões de sono dos trabalhadores,
segundo dias de trabalho e folga, tanto para seringueiros quanto trabalhadores da fábrica, sugere
a relevância dos horários de trabalho no ciclo vigília-sono da população estudada. A presença
de energia elétrica, assim como a exposição à luz (natural e artificial), revelaram papel
significativo na expressão do sistema de temporização circadiana dos trabalhadores estudados.
Descritores: ritmos biológicos, horários de trabalho, luz, ciclo vigília-sono, melatonina,
cronotipo.

ABSTRACT
Vasconcelos SP. Temporal organization of work and exposure to light and its impact on the
wake-sleep cycle and melatonin secretion of workers on an Amazonian extractivist reserve.
[PhD thesis]. São Paulo: School of Public Health of the USP; 2014.
Aim – To investigate the association of working hours and light exposure patterns with the
wake-sleep cycle and melatonin secretion of workers from the Chico Mendes Extractivist
Reserve. Method – A cross-sectional study was conducted in the city of Xapuri, Acre,
involving 340 rubber tappers and 148 condom factory workers (46 administrative workers and
102 shop-floor operatives). The first stage of the study entailed collection, by questionnaire, of
data on sociodemographic, life-style, working conditions, sleep patterns, daily preference,
chronobiological profile (chronotype), and morbidities and musculoskeletal pains reported. In
the second stage of the study, after applying exclusion criteria, a total of 62 workers (42 rubber
tappers and 20 factory workers) were selected. In this stage, rubber tapper and factory workers
were followed up for 21 days and 10 days, respectively. During the follow-up period, data was
collected on activity/rest patterns (actimetry), light exposure, and melatonin levels in saliva.
Results – The results of the first stage revealed that the work days and days off of rubber
tappers differed with regard to start, end and duration of sleep time (p<0.01). Akin to rubber
tappers, differences in sleep patterns (start and end times) were also noted among the factory
workers, across all shifts studied (morning, evening and night) for work days and days off. The
second stage of the study found that having electricity available in the home had a significant
effect on the start time and duration of sleep and on the start time of melatonin secretion of the
rubber tappers (p<0.01). The rubber tappers exhibited an earlier start time for melatonin
secretion, having a similar pattern to that found in some of the factory workers, possibly related
to a greater tendency for morningness. In addition, rubber tappers were exposed to greater
intensity and periods of light (natural and artificial) compared to the factory workers. The
factory workers had higher sleepiness scores during morning and night shifts, with night shifts
associated with the occurrence of sleep disturbance and fatigue at waking. Conclusion – The
differences in the workers´ sleep patterns between work days and days off observed for both
rubber tappers and factory workers suggest an influence of working hours on the wake-sleep
cycle of the population studied. Presence of electricity, as well as exposure to light (natural and
artificial), had an important role in the expression of the circadian rhythm/timing system of the
workers studied.
Key words: biological rhythms, working time, light, sleep-wake cycle, melatonin, chronotype.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Meio ambiente, saúde e trabalho: contextualização do estudo
A questão ambiental ocupa atualmente considerável espaço, tanto nos meios de
comunicação quanto na discussão acadêmica, transcendendo os limites de sua inserção
social relacionada apenas à questão ecológica, para tornar-se um tema permanente de
debate, uma vez que, ao longo das últimas décadas os perigos que ameaçam nosso
planeta tornam-se cada vez mais evidentes colocando a preocupação com o ambiente no
centro da política internacional (COSTA, 2000). Porém, a utilização dos recursos
naturais é imprescindível para a sobrevivência da espécie humana, o que leva o homem
a ser o principal transformador do espaço geográfico, devido à sua atuação intensa e
dinâmica (NASCIMENTO, 2009).
Ao considerarmos os problemas ambientais, incluindo a saúde dos trabalhadores
e os ambientes de vida e trabalho, como resultante de um modelo de desenvolvimento
econômico e social que concentra renda e poder, o tema da justiça ambiental possibilita
pensar de forma integrada o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da
saúde (PORTO, 2005).
Portanto, para compreender a saúde partir de perspectivas ecológicas e sociais é
fundamental que propostas de desenvolvimento econômico e tecnológico resultem em
balanços mais positivos entre os benefícios e os prejuízos dele decorrente, seja para a
saúde dos trabalhadores, da população em geral ou dos ecossistemas (PORTO, 2005).
Neste contexto situa-se esse projeto, o qual tem como foco a população
trabalhadora residente na Reserva Extrativista Chico Mendes, do município de Xapuri,
Acre. Além da produção da castanha, borracha, madeira manejada e outros produtos de
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agricultura e extrativismo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2006) há na reserva
uma fábrica de preservativos, criada por uma iniciativa governamental para
diversificação dos processos de industrialização de produtos oriundos do extrativismo.
Vale ressaltar que esta fábrica é única no mundo a utilizar látex de seringal nativo na
produção de preservativos, buscando unir crescimento econômico com a preservação da
floresta amazônica (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DO ACRE,
2013).
Encontramos na população trabalhadora da reserva, tanto trabalhadores que
permaneceram no seringal, os seringueiros, quanto operários que trabalham em uma
fábrica de preservativos. Mesmo fazendo parte de uma mesma cadeia produtiva, estes
trabalhadores estão submetidos a condições de vida e trabalho diferentes. Os
seringueiros têm uma atividade de trabalho mais integrada à natureza e em sua maioria,
não aderiu ao seu cotidiano o contato direto com bens e hábitos comuns da sociedade
contemporânea, tais como o acesso à internet e/ou à televisão. Por outro lado, os
trabalhadores da fábrica, mesmo residindo em uma pequena localidade, já integraram
esse modo de vida ao seu cotidiano, apresentando um estilo de vida mais próximo da
chamada sociedade 24 horas.
Portanto, compreendendo que na atualidade aspectos relacionados à biologia e
ao comportamento vem sendo alterados por viver e trabalhar em um mundo
industrializado e iluminado artificialmente, este estudo se propõe analisar uma série de
variáveis, inclusive biológicas, em trabalhadores que estão inseridos de forma diferente
neste contexto, considerando o ambiente de vida e trabalho dessa população.
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1.2 Ritmos Biológicos
Ritmos biológicos são evidentes na maioria das espécies. Todos os seres vivos
mostram algum um tipo de variação rítmica em seu comportamento, seja no sentido
mais amplo das relações que esses organismos mantêm com seus ambientes, seja no
sentido mais restrito da regulação de suas funções orgânicas. Pode-se dizer que as
espécies sofrem variações de acordo com as variações ambientais, de modo que a
adaptação temporal consiste na harmonização entre a ritmicidade biológica e os ciclos
ambientais (MARQUES et al., 2003).
A maioria das variáveis biológicas (temperatura, hormônios, eletrólitos, etc.) e
comportamentais (humor, alerta, sono, desempenho, etc.) exibe ritmos circadianos. Os
ritmos circadianos são endogenamente gerados pelos núcleos supraquiasmáticos (NSQ)
que

coordenam

múltiplos

osciladores

periféricos,

e

têm

um

período

de

aproximadamente 24 horas quando em livre-curso. Entretanto, quando sincronizado ao
ciclo claro/escuro o ritmo tem uma duração de 24 horas (SKENE e ARENDT, 2006).
O fato dos ritmos biológicos serem gerados endogenamente possibilitam aos
organismos uma antecipação e sincronização aos eventos rítmicos ambientais, tal como
o dia e a noite, que é resultante da rotação da Terra (WARMAN et al., 2003).
O ajuste temporal entre os ciclos externos (ambientais) e os ritmos endógenos
(organismos) se dá através de um processo chamado sincronização (MOORE, 1995).
Esta sincronização é conseguida graças ao arrastamento, processo pelo qual o ritmo,
gerado pelo oscilador interno, tem sua fase e frequência ajustadas por um ou mais
fatores cíclicos ambientais. É graças ao arrastamento que o ritmo endógeno se ajusta ao
ciclo ambiental e passa a se expressar com um período aproximado de 24 horas (ritmos
circadianos) (MARQUES, et al., 2003). Para WAECKERLE (1994) a organização
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temporal dos seres humanos resulta da interação entre fatores endógenos (relógios
biológicos, osciladores centrais) e ambientais (sincronizadores).
Grande parte dos ritmos biológicos está associada a um ciclo geofísico. Os
fatores geofísicos ou bióticos que promovem o arrastamento são chamados de
zeitgebers1 (ASCHOFF, 1975). São zeitgebers ou sincronizadores ambientais: o ciclo
claro/escuro, o ciclo de temperatura, variações rítmicas de disponibilidade de alimento e
água, de pistas sonoras e sociais (MOORE-EDE et al., 1982).
O ciclo claro/escuro é considerado um dos mais importantes sincronizadores
ambientais envolvidos nos ajustamentos diários (mudança de fase) do sistema
circadiano humano (WARMAN, 2003). No entanto, a discussão sobre luz e
arrastamento em humanos é complexa, tendo como evidências primárias dados oriundos
de estudos que estimaram uma curva de resposta dependente de fase (CRF)2
(CZEISLER et al., 1989) ou de experimentos com pessoas cegas (LOCKLEY et
al.,1997). Os ritmos circadianos em humanos são mais sensíveis a estímulos luminosos
durante a noite biológica, sendo menos sensíveis a esses estímulos no meio do dia
biológico (DUFFY e CZEISLER, 2009). Pulsos de luz administrados no início da noite
produzem atrasos de fase, enquanto os administrados no final da noite ou início da
madrugada produzem avanço de fase (DUFFY e CZEISLER, 2009; DUFFY e
WRIGHT, 2005).
Com o avanço das pesquisas constatou-se que o efeito do claro/escuro sobre o
ritmo circadiano humano não dependia apenas da intensidade luminosa e do tempo de

1

Zeitgeber – Neologismo da língua alemã que significa “doador de tempo”.

CRF – É uma representação gráfica da dinâmica do comportamento de um oscilador submetido a um
pulso de estimulação administrado em diferentes horas do dia (MARQUES et al., 2003).
2
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exposição, mas também do comprimento da onda, do espectro, cor, bem como o horário
da exposição (DANILENKO et al., 2000).
A intensidade luminosa não precisa ser contínua para afetar o sistema circadiano
humano.

A luz intermitente induz mudanças de fase no sistema de temporização

circadiana em humanos. Em um estudo realizado por DUFFY e WRIGHT (2005) a
administração de pulsos de luz intensa em intervalos de, pelo menos, cinco minutos,
levou ao arrastamento do ritmo, demonstrando que a luz intermitente a qual as pessoas
são expostas na vida moderna cotidiana pode ter impacto na sincronização circadiana.
Estudos realizados por BOIVIN et al. (1996); ZEITZER et al. (2005) e
WARTERHOUSE et al. (1998) identificaram que determinados padrões de exposição à
luz (em diferentes durações e intensidades) podiam causar mudanças de fase dos ritmos
circadianos da temperatura retal, melatonina e cortisol.
Cabe mencionar que, na ausência do ciclo claro/escuro (como vivenciado por
pessoas totalmente cegas ou indivíduos mantidos em ambientes com iluminação fraca
[do inglês dim light] em condições experimentais) pode ocorrer dessincronização dos
ritmos circadianos, passando a expressar seus ritmos em livre curso (SKENE e
ARENDT, 2006).
É importante salientar que os seres humanos são uma espécie eminentemente
social, portanto, pistas sociais também são fundamentais para o processo de ajuste
(ASCHOFF et al., 1975). As atividades sociais, entre elas o trabalho, são significativas
para sincronizar os ritmos biológicos na espécie humana (WAECKERLE, 1994).
Na atualidade, as obrigações sociais, principalmente as relacionadas ao trabalho
tem tido um impacto importante na expressão de ritmos circadianos, principalmente no
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caso do trabalho em turnos, especialmente o noturno. Dado o potencial do trabalho em
turnos, bem como outras escalas de trabalho não usuais, causar efeitos negativos no
sono e bem estar, podemos inferir que o advento da sociedade 24 horas tem contribuído
para o aumento de distúrbios de sono, estresse e prejuízos na saúde em geral
(MORENO, FISCHER e ROTENBERG, 2003).
O trabalho em turnos, em especial o noturno, está associado à fadiga, estresse,
redução do desempenho nas atividades, maior risco de acidentes e incapacidade
funcional precoce. Tais fatos estão ligados as más condições de trabalho e à
dessincronização dos ritmos biológicos (MORENO e LOUZADA 2004). Em outras
palavras, a inversão dos horários de trabalho e a consequente perda da ordem temporal
interna e externa (dessincronização) podem levar a problemas de saúde (MOORE-EDE
1985). Dentre os problemas de saúde associados ao trabalho em turnos e noturno, podese citar: fadiga, problemas gastrintestinais, redução no desempenho em tarefas que
requerem atenção e concentração (KNUTSSON, 2003; COSTA, 2003); doenças
cardiovasculares (LECLERC, 2010; PUTTONEN, 2010) e câncer (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2010).
Em suma, fatores externos ambientais (ciclo claro/escuro) e sociais (trabalho)
influenciam na expressão de determinados ritmos circadianos, como a secreção de
melatonina e o ciclo vigília-sono, conforme explicitado adiante.

1.2.1 Melatonina
A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal e sua secreção é
regulada pelo sistema de temporização circadiana. Após sua descoberta em 1958 pelo
dermatologista americano Aaron Lerner e colaboradores, sua presença passou a ser
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demonstrada em um largo espectro de organismos, incluindo, bactérias, fungos, plantas,
protozoários e vertebrados, sendo que essa característica de ubiquidade deve conferir a
melatonina um importante papel na evolução das espécies (HARDELAND e
POEGGELER, 2003; HATTORI et al.,1995).
Em vertebrados a melatonina é produzida pela pineal, no entanto, pequenas
quantidades desse hormônio podem ser produzidas no intestino, medula óssea,
plaquetas e retina, produzindo um efeito apenas localizado (CLAUSTRAT et al., 2005).
O ritmo da secreção de melatonina é gerado endogenamente pelos núcleos
supraquiasmáticos (NSQ) localizados no hipotálamo. O ciclo claro/escuro é o principal
zeitegeber que regula sua secreção. A informação fótica é transmitida para os NSQs
pelas fibras do trato retino hipotalâmico: durante o dia, na presença de luz, a informação
luminosa enviada por essas fibras inibe a produção de melatonina (ARENDT e SKENE,
2005).
A função primária da melatonina é transmitir para o meio interno informações
sobre a variação sazonal do fotoperíodo. Dessa forma, mudanças no fotoperíodo alteram
a organização das funções do organismo (CLAUSTRAT et al., 2005; ZAWILSKA, et
al., 2009). Além disso, a secreção diária da melatonina consiste em um sinal bioquímico
robusto podendo ser utilizada para a avaliação de ritmos circadianos. Embora as funções
deste hormônio em humanos se baseiem principalmente em correlações, há evidências
de que a melatonina estabiliza e fortalece o acoplamento de ritmos circadianos por um
mecanismo de retroalimentação, reforçando-os e mantendo a relação de fase com o
ambiente (CLAUSTRAT et al., 2005; ZAWILSKA, et al., 2009).
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Vale destacar que a luz artificial com intensidade e duração apropriada suprime
a secreção de melatonina, reduzindo a concentração a níveis basais em poucos minutos.
Esta supressão está associada com o estado de alerta e da temperatura corporal, apesar
das relações causais desta associação não estarem claramente definidas (ARENDT,
2010). Em relação ao trabalho noturno, a supressão da melatonina pela luz tem sido
associada a prejuízos à saúde dos trabalhadores (STEVENS, 2005). A exposição à luz
intensa com intensidade igual ou superior a 2500 LUX pode suprimir completamente a
secreção de melatonina (ZEITER et al., 2000). Exposição à luz artificial de baixa
intensidade também pode levar à significativa supressão de melatonina (ZEITER et al.,
2000). Vale ressaltar que a concentração de melatonina pode ser alterada em função da
variação da intensidade da luz ao longo das horas (HÉRBERT, et al., 2002).

1.2.2 Ciclo vigília-sono
O ciclo vigília-sono (CVS) é um ritmo circadiano que em condições normais
apresenta sincronização pelo ciclo claro/escuro. Mesmo apresentando uma relação com
sincronizadores ambientais, este ritmo é gerado e regulado endogenamente por
estruturas que compõem o sistema de temporização circadiana. Trata-se de um sistema
hierárquico de diferentes osciladores, no qual os NSQ coordenam as demais estruturas
distribuídas no organismo. Esse sistema, além de garantir sincronização dos ritmos com
o ambiente, estabelece uma organização temporal dos processos fisiológicos e
comportamentais (REPPERT e WEAVER, 2001).
Sendo o mais evidente dos ritmos circadianos, o ciclo vigília-sono tem sido
amplamente estudado em humanos. Quando sincronizado às 24 horas do dia, o ciclo
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vigília-sono é fortemente relacionado com o ciclo claro/escuro ambiental. De forma
genérica, os seres humanos dormem na fase escura ambiental, quando há uma redução
nos valores da temperatura central, e acordam durante a fase clara ambiental, quando há
uma elevação da temperatura (JUDA, 2010).
O modelo mais aceito para explicar a regulação do sono foi proposto por
BORBÉLY (1982) que o considera uma complexa interação entre dois processos: 1)
Circadiano (Processo C) regulado pelos NSQ e 2) Homeostático (Processo S). O
processo homeostático é caracterizado por um aumento da pressão do sono
correlacionada ao tempo de vigília (DINGES, 1989). À noite há um aumento de
pressão do sono simultaneamente à redução da pressão circadiana para a vigília,
facilitando a promoção do sono. A interação entre os processos homeostático e
circadiano garante um consolidado período de sono e vigília (DIJK e CZEISLER,
1994).
O padrão do ciclo vigília-sono depende ainda de características individuais
como idade, sexo, tendência à matutinidade e vespertinidade, grau de tolerância à
sonolência, necessidade de sono (pequenos e grandes dormidores) e trabalho (VAN
DOGEN e DINGES, 2000). Cabe mencionar que as imposições sociais, dentre elas o
trabalho, são importantes fatores que podem conduzir a modificações importantes nos
padrões de sono.
Em resumo, a sobrevivência dos organismos vivos depende das relações entre
ambiente e os próprios organismos, de forma que modificações nestas relações podem
colocar sua sobrevivência em risco. No que diz respeito aos seres humanos, o ambiente
de trabalho tem papel fundamental na determinação de hábitos e estilos de vida de
trabalhadores.
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Assim, o presente estudo busca compreender como diferentes atividades laborais
e seus respectivos horários de trabalho interferem nos ritmos biológicos de
trabalhadores inseridos em uma mesma comunidade e que têm nível socioeconômico
semelhante. A possibilidade de estudar trabalhadores que realizam suas atividades
laborais em horários distintos do dia e da noite, com ou sem energia elétrica em casa, ou
seja, submetidos a diferentes padrões de exposição à luz e organização do trabalho,
confere a este estudo um caráter inédito tanto em relação a estudos na área de saúde do
trabalhador como em estudos cronobiológicos.
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2 HIPÓTESE PRINCIPAL
O padrão do ciclo vigília-sono e secreção de melatonina de seringueiros exibem um
adiantamento de fase em relação aos trabalhadores da fábrica, devido a seus
comportamentos distintos de exposição à luz.

2.1 HIPÓTESES SECUNDÁRIAS
 Os horários de trabalho estão associados aos padrões de sono de seringueiros e
trabalhadores da fábrica de preservativos;
 O horário de início da secreção de melatonina apresenta correlação com os
padrões de sono de seringueiros e operários.
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3 OBJETIVO
3.1 OBJETIVO GERAL
Investigar a associação de fatores ambientais (exposição à luz) e sociais
(horários de trabalho) com o ciclo vigília-sono e secreção de melatonina de
trabalhadores de uma reserva extrativista amazônica.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Caracterizar a população do estudo segundo características sociodemográficas,
hábitos de vida, medidas antropométricas, organização do trabalho (horários de
trabalho

e

satisfação

com

horários

de

trabalho),

relato

de

dores

musculoesqueléticas e morbidades;
2. Identificar a duração e a intensidade de exposição à luz (natural e artificial) às
quais trabalhadores de uma reserva extrativista amazônica são expostos, de
acordo com seus respectivos horários de trabalho;
3. Identificar a correlação entre intensidade luminosa a qual os trabalhadores estão
expostos e o horário de início da secreção de melatonina;
4. Identificar o perfil cronobiológico (cronotipo) e a preferência diurna de
trabalhadores de uma reserva extrativista amazônica.
5. Verificar a associação entre horários de trabalho e padrão de sono de
trabalhadores de uma reserva de uma reserva extrativista amazônica;
6. Identificar a associação entre secreção de melatonina e padrões de sono de
trabalhadores de uma reserva extrativista amazônica.
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4 MATERIAL E MÉTODO
4.1 Tipo de estudo
Trata-se de um estudo epidemiológico transversal de abordagem quantitativa.

4.2 Local do estudo
O estudo foi realizado na cidade de Xapuri/Acre. A cidade possui 16.091
habitantes que ocupam uma área de 5.347 km² (densidade demográfica de 2,67
hab/km²) (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DO ACRE, 2013).
Grande parte da extensão territorial do município de Xapuri pertence à Reserva
Extrativista Chico Mendes, que também compreende áreas de outros municípios como
Rio Branco, Brasiléia, Assis Brasil e Capixaba. A reserva foi criada pelo Decreto no
99.144 de 12 de março de 1990, com uma área de 931.062ha, sendo categorizada como
uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, com uma população estimada de
9.000 pessoas distribuídas em 48 seringais com 1.100 colocações1 (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2006).

Figura 1 - Mapa do Estado do Acre.
1

Unidade produtiva e familiar de um seringal que pode variar no número de pessoas. A colocação é uma
organização social e um sistema econômico, caracterizado pelo uso múltiplo de territórios florestais, por
uma rede de casas aparentadas, compartilhando ambientes em comum (ALMEIDA, 2012).
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4.3 Latitude e Longitude
O município de Xapuri localiza-se a sudoeste do estado do Acre (Latitude – S
10o, 39’, 06’’; Longitude – O 68o, 30’, 16’’), na mesorregião do Vale do Acre, regional
do Alto Acre.

O Acre possui um clima equatorial úmido com apenas duas estações do ano:
período chuvoso (novembro a abril) e seco (maio a outubro). Nessa região, a duração
dos dias e noites são praticamente equivalentes, com fotoperíodo de aproximadamente
12 horas durante todo o ano.

Dados coletados do Observatório Nacional referentes ao município de Xapuri no
período de 28 de maio de 2012 a 31 de agosto do mesmo ano mostraram que o horário
médio do nascer e pôr do sol nesse período foi 06:48h1 (DP ±0:04h) e 18:26h (DP
±0:04h) respectivamente.

4.4 População de estudo
A população do estudo foi constituída por seringueiros moradores da Reserva
Extrativista Chico Mendes e trabalhadores da fábrica de preservativos masculinos de
Xapuri.

4.4.1 Amostra
4.4.1.1 Seringueiros
Somente os seringueiros residentes no município de Xapuri que forneciam látex
para a fábrica de preservativos foram incluídos na amostra.
_______________
1

Durante a coleta de dados da primeira e segunda etapa, o fuso horário acriano, por decisão governamental,
teve um adiantamento de uma hora em seu fuso horário, para aproximar-se do horário de Brasília. Atualmente,
por decisão popular, o fuso horário retornou a obedecer ao UTC - 5.
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Em 2011, 712 seringueiros estavam cadastrados na fábrica para o fornecimento
do látex, no entanto no período da coleta, apenas 398 trabalhadores tinham o cadastro
ativo, isto é, estavam fornecendo a matéria-prima efetivamente. Destes, foram
entrevistados 340 trabalhadores. Os demais trabalhadores não puderam ser contatados
devido à dificuldade de acesso aos seringais. O número de seringueiros entrevistados
corresponde a 85,7% da população alvo, o que permite uma representatividade da
amostra.
Os seringueiros entrevistados residiam nos seguintes seringais: Cachoeira; Chora
Menino; Dois Irmãos; Figueiredo; Nova Vida; Novo Catete; Palmari; Rio Branco;
Filipinas; São João do Guarani; São Pedro; Terra Alta; Simitumba; Triunfo.
Diversas estratégias visando facilitar o acesso aos seringueiros foram desenvolvidas,
uma vez que a grande maioria residia em localidades distantes e com acessibilidade
restrita. Para isso, foram firmadas parcerias com diversas entidades como:
 Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri;
 Fábrica de Preservativos;
 Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC.
As entrevistas foram realizadas nos seguintes locais:
 Nas residências dos trabalhadores;
 Nos postos de coleta (locais onde os trabalhadores deixam o látex para serem
coletados pelos trabalhadores da fábrica);
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 Durante a realização de ações de saúde itinerantes em localidades longínquas, na
qual nos foi permitido acompanhar a equipe de saúde municipal e entrevistar os
trabalhadores.

Figura 2 – Entrevistas com seringueiros. Xapuri, 2011.

4.4.1.2 Trabalhadores da Fábrica
Também foram incluídos no estudo 160 trabalhadores da referida fábrica dos
quais foram entrevistados 148 trabalhadores distribuídos nos seguintes setores:
embalagem, teste elétrico, manutenção, usina/centrifugação, fabricação, administração e
limpeza. Todas as entrevistas foram realizadas na fábrica durante o horário de trabalho
em um local adequado visando o conforto e assegurando privacidade durante a
aplicação dos questionários.
Destaca-se que 92,5% dos trabalhadores da fábrica foram entrevistados. Segundo
FOWLER (1990) valores acima de 75% são considerados adequados. Portanto, os
resultados encontrados nesta investigação são representativos e podem expressar as
características da população estudada.
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Figura 3 – Entrevistas com operários. Xapuri, 2011.
Na segunda etapa do estudo foram incluídos 62 trabalhadores, dos quais 42 eram
seringueiros e 20 operários do setor de teste elétrico e embalagem1, com escala de
trabalho em turnos alternantes para coleta de variáveis biológicas. A amostra da
segunda etapa foi de conveniência, isto é, baseou-se na disponibilidade de equipamentos
e recursos financeiros. Entretanto, os trabalhadores foram voluntários no estudo e
atenderam critérios de inclusão/exclusão (Figura 4).

______________
1

Setores da fábrica que realizam as etapas finais do processo de fabricação de preservativos. No teste
elétrico são realizadas avaliações da qualidade dos produtos e no setor embalagem, os preservativos são
devidamente acondicionados para distribuição nacional do produto.
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4.5 Horários de trabalho da população estudada
Quadro 1 – Horários de trabalho da população estudada. Xapuri, 2011.
Local de
trabalho

Atividade

Fábrica1

Operários do
setor de teste
elétrico e
embalagem

Fábrica

Fábrica

Fábrica

Fábrica

Operários do
setor de
fabricação

Trabalhadores
do setor de
manutenção
Trabalhadores
do setor
administrativo

Turno

Tempo de rotação

Horário

N

Das 14 às 23 horas
1 semana
Alternante

Das 06 às 15 horas

70

De segunda a sexta
Das 22 às 07 horas
1 semana

Das 6 às 18 horas

De segunda a sexta

Das 18 às 06 horas

2 dias em cada
horário/Folga

Das 8 às 20 horas

Alternante

Alternante

10

11
Das 20 às 08 horas

Permanente
Diurno fixo

Das 08 às 18 horas

46

De segunda a sexta

Trabalhadores
da limpeza

Alternante

Extrativismo

Diurno fixo

1 semana

Das 6 às 14 horas

De segunda a sexta

Das 14 às 22 horas

11

Permanente
Seringal

Das 5 às 17 horas

340

De segunda a sexta

1

Os operários do setor de embalagem e teste elétrico realizam sua escala de trabalho no sistema de turnos
alternantes com rotação inversa.
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4.6 Etapas do Estudo

Questionário sociodemográfico, hábitos de vida,
organização do trabalho e morbidade referida;
1ª Etapa:

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares;

Seringueiros (n=340);

Questionário Cronotipo de Munique;

Trabalhadores da Fábrica (n=148)

Escala de Preferência Diurna;
Questionário de Sono Karolinska;
Dados Antropométricos

Medidas Antropométricas

Critérios de Exclusão:
Uso de medicamentos que causem
alteração na secreção de
melatonina e alterem os padrões
do sono

Actimetria
2ª Etapa

Coleta de melatonina salivar

Seringueiros (n=42)

Sensores de Luz

Trabalhadores da Fábrica (n=20)

Protocolos de Atividades Diárias
Escala de Sonolência de Karolinska (KSS)

Figura 4 - Modelo explicativo das etapas do estudo.
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4.6.1 Primeira Etapa

A primeira etapa do estudo foi realizada no período de setembro a novembro de
2011. Foram coletados dados referentes às características sociodemográficas, medidas
antropométricas, hábitos de vida, cronotipo, preferência diurna, característica do sono,
organização do trabalho e morbidades referidas da população (ANEXO I).

4.6.1.1 Instrumentos de coleta de dados utilizados na primeira etapa
4.6.1.1.2 Questionários aplicados
Todos os instrumentos de coleta de dados da primeira etapa foram submetidos a
um pré-teste visando à correção de possíveis erros, adequação do instrumento no que
tange à linguagem e obtenção de informações complementares para a pesquisa. O préteste foi realizado com dois seringueiros e dois trabalhadores da fábrica (um do setor
administrativo e outro do setor de embalagem e teste elétrico). Os quatro participantes
do pré-teste não participaram do estudo posteriormente.

Questionário sociodemográfico, hábitos de vida, organização do trabalho e
morbidade referida.
Os aspectos sociodemográficos inclusos no questionário foram: idade, sexo,
renda, escolaridade, estado marital, local de nascimento e crianças menores de 15 anos
na residência. As variáveis atinentes ao quesito hábitos de vida foram: tabagismo,
ingestão de álcool e prática de exercícios físicos.
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A organização do trabalho foi avaliada por meio de questões concernentes aos:
1) horários de trabalho; 2) satisfação com os horários de trabalho; 3) grau de
interferência dos horários de trabalho no tempo de lazer.
Para identificar a frequência de morbidades referidas foram incluídos itens do
questionário de Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) (TUOMI et al., 2005) que
abordam a ocorrência de doenças diagnosticadas pelo médico nos últimos 12 meses.
Foi utilizada a versão adaptada para o português desenvolvida por MARTINEZ et al.,
(2009). Cabe mencionar que a autoavaliação é utilizada como uma medida de saúde
validada por de indicadores clínicos de morbidade e de mortalidade, considerada um
bom marcador das diferenças nos subgrupos populacionais (FRANKS et al., 2003).

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (Nordic Questionnaire for
the Analysis of Muscoloeskeletal Symptoms)

Foi utilizado o Questionário Nórdico para Avaliar os Sintomas Osteomusculares
(KUORINKA et al., 1987), reconhecido internacionalmente como padrão para a
mensuração de investigações dos sintomas osteomusculares (PINHEIRO et al., 2002). A
validação e adaptação para o português foi realizada por BARROS e ALEXANDRE
(2003).
O Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares é composto por um
questionário que contém um esboço de uma figura humana em posição posterior,
dividida em nove regiões anatômicas. As questões do questionário referem-se a relatos
de dor/desconforto musculoesquelético relacionado ao trabalho nessas regiões
considerando os 12 meses e os sete dias precedentes ao seu preenchimento.
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As regiões corporais avaliadas no questionário geral são: pescoço, ombro, parte
superior das costas, cotovelos, parte inferior das costas, punhos e mãos, quadril e coxas,
joelhos, tornozelos e pés. O sujeito pesquisado assinala sim ou não, mediante a presença
de problemas como dor, formigamento/dormência ou parestesia nestes locais
(MARTARELLO, 2005).
A avaliação da confiabilidade interna do questionário foi testada por meio do
Alpha Cronbach, sendo que o resultado encontrado nesse estudo foi de 0,93.

Questionário de Munique (Munich ChronoType Questionnaire)
Esse questionário aborda questões sobre duração do sono, exposição à
luminosidade considerando o tempo de trabalho e o tempo livre, bem como uma
autoavaliação do cronotipo (ROENNEBERG et al., 2003). Este Instrumento foi
validado durante a realização de uma pesquisa sobre cronotipos com 500 indivíduos
(estudantes de nível médio, universitários e na população em geral) na Alemanha e
Suíça.
De acordo com esse questionário, cronotipo é definido pela meia fase do sono
nos dias de folga, levando-se em consideração o número de dias de trabalho e de folga,
que pode ser calculado pela fórmula a seguir:
MSFC= MSF-0,5*(SDf-(SDw*5+SDf*2)/7)
MSF é o ponto médio da fase do sono nos dias de folga sem correção;
SDf – duração do sono nos dias folga;
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SDw – duração do sono nos dias de trabalho.
Cabe lembrar que também foi elaborada uma versão modificada para avaliar os
trabalhadores em turnos (MCTQshift). A avaliação do MCTQshift, assim como no MCTQ
padrão, compreende inter-relação de diferentes variáveis. As variáveis são calculadas
separadamente para turno matutino, vespertino e noturno. No caso de turnos alternantes
utiliza-se o turno vespertino como referência (JUDA, 2013). A fórmula utilizada para o
cálculo é explicitada abaixo:
MCTQshif= MSFSC - (SDEw *5 + SDEf *2) /7) /2
MSF é o ponto médio do sono nos dias de folga sem correção;
SDEf – duração do sono nos dias de folga após turno vespertino;
SDEW – duração do sono nos dias de trabalho vespertino.
Para compensar o efeito “rebote” do sono nos dias de folga divide-se a expressão
(SDEw *5 + SDEf *2) /7 por dois. Vale ressaltar que a inclusão do Questionário de
Munique no estudo deve-se essencialmente por duas razões: por incluir questões
específicas sobre sono nos dias de folga e por haver um questionário específico para
trabalhadores em turnos.
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Preferência Diurna (Diurnal Preference Scale)
Este instrumento foi elaborado por TORSVALL e AKERSTEDT (1980) para ser
utilizado como medida de preferência diurna que pudesse ser aplicado a trabalhadores
que atuassem em diferentes turnos de trabalho. O questionário foi preenchido duas
vezes por 375 trabalhadores com intervalo de 14 meses entre as aplicações. De acordo
com os autores, os resultados mostraram alta confiabilidade interna (Alpha Cronbach =
0,75) e alta consistência entre as medidas, possibilitando a identificação dos tipos
matutinos, intermediários e vespertinos por meio de uma pontuação que varia de 7 a 28
pontos, no qual os valores mais próximos de sete correspondem a um caráter mais
vespertino.
Na população estudada a confiabilidade interna deste instrumento foi de 0,66 de
acordo com o Alpha Cronbach.

Questionário de Sono Karolinska (Karolinska Sleep Questionnaire -KSQ)
O Questionário de Sono Karolinska foi utilizado para avaliar sintomas e
distúrbios de sono relatados pelos trabalhadores nos últimos seis meses. O KSQ contém
15 questões sobre problemas de sono que avaliam três dimensões: distúrbios de sono;
fadiga/sono não restaurador; dificuldades para despertar. Trata-se de uma escala tipo
Likert que contém as respostas nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. Os
valores atribuídos variam de um a cinco respectivamente (KECKLUND e
AKERSTEDT, 1992).
questionário:

Cada dimensão é composta pelos seguintes itens do
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 Distúrbios de sono – dificuldades para adormecer; acorda diversas vezes e tem
dificuldade para voltar a dormir; tem um despertar final precoce; sono
perturbado.
 Fadiga/Sonolência - Cansado/sonolento durante o trabalho ou no período de
lazer; períodos de sono não intencionais (cochilos) durante o trabalho; períodos
de sono não intencionais (cochilos) durante o lazer; tem que lutar contra o sono
a fim de permanecer acordado.
 Dificuldades para despertar - dificuldade para acordar; sente-se cansado
quando acorda; sensação de estar exausto ao acordar.
A confiabilidade interna do instrumento neste estudo foi de 0,81 de acordo com
o Alpha Cronbach.

4.6.1.1.3 Dados antropométricos
Massa corporal e estatura: Para avaliação do índice de massa corporal (IMC=
m/E2) foram coletados dados de massa corporal e estatura. Os indivíduos foram
classificados de acordo com os valores de referência da Organização Mundial de Saúde
que classifica os indivíduos em baixo peso, eutróficos, sobrepesos e obesos (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2000). Optou-se pela coleta de dados referidos, uma vez
que, diversos estudos apontam o uso de medidas autorreferidas como alternativas
rápidas, econômicas e confiáveis para o monitoramento do estado nutricional da
população em situações nas quais as aferições diretas se tornam inviáveis (OLIVEIRA,
et.al., 2012; MARANGONI et. al., 2011; SILVEIRA et. al., 2005).
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4.6.1.1.3 Análises estatísticas dos dados coletados na primeira etapa
Os dados sociodemográficos, organização do trabalho, hábitos de vida e
morbidades referidas, relatos de dores osteomusculares e dados antropométricos foram
analisadas por meio de estatísticas descritivas como frequências absolutas e relativas
das variáveis categóricas, e medidas de posição e dispersão das variáveis contínuas.
Também foram realizados testes de proporção com o Qui-Quadrado e Exato de Fisher.
A consistência interna e confiabilidade do Questionário de Preferência Diurna,
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares e Questionário Karolinska do Sono
foram testadas por meio do teste de Alpha Cronbach.

4.6.2 Segunda etapa
A coleta de dados referente à segunda etapa ocorreu entre os meses de maio a agosto
de 2012. Para participar desta etapa os trabalhadores não poderiam usar quaisquer
medicamentos e/ou outras substâncias que interferissem no padrão de sono ou
alterassem as concentrações plasmáticas de melatonina. Uma vez preenchidos esses
critérios, os trabalhadores foram convidados a participar do estudo e conforme a
aceitação, 20 operários e 42 seringueiros compuseram a amostra.
Vale ressaltar que os trabalhadores da fábrica selecionados trabalhavam no
mesmo setor (embalagem e teste elétrico) e cumpriam a mesma escala de trabalho,
portanto, eram expostos a condições e organização de trabalho semelhantes.
Os trabalhadores que participaram de ambas as etapas foram comparados de
acordo com características sociodemográficas e cronotipo. Os seringueiros que
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participaram da segunda etapa eram mais jovens quando comparados aos seringueiros
que participaram apenas da primeira etapa, sendo que essa diferença foi estatisticamente
significativa (Tabela 1). Os operários que participaram da segunda etapa apresentaram
diferenças estatísticas significativas no que concerne ao sexo e a idade (Tabela 2).
Tabela 1 – Análise comparativa das características sociodemográficas e cronotipo
entre seringueiros segundo etapa do estudo. Xapuri, 2011.
Variáveis

Categorias

1ª Etapa

2ª Etapa

N (%)

Masculino

270 (90,6)

N (%)
41 (97,6)

Feminino

28 (9,4)

01 (2,3)

Sim

212 (71,1)

35 (83,3)

Não

86 (28,9)

07 (16,7)

Solteiro
Casado/Vive com
companheiro

68 (22,8)

06 (14,3)

230 (77,2)

36 (85,7)

Idade

Média (EP)
42,8 (0,83)

Média (EP)
36,7 (1,57)

Cronotipo (MSFc)

00:40 (0:03)

00:57 (0:34)

Sexo

Estudou

Estado Marital

1Teste
2 Teste

p

0,131

0,101

0,211

0,012
0,072

Qui-Quadrado de Fisher
Mann-Whitney

Tabela 2 – Análise comparativa das características sociodemográficas e cronotipo
entre trabalhadores da fábrica segundo etapa do estudo. Xapuri, 2011.
1ª Etapa

2ª Etapa

N (%)

N (%)

Masculino

72 (56,3)

05 (25,0)

Feminino

56 (43,7)

15 (75,0)

Ensino Fundamental

10 (7,8)

0

Ensino Médio

96 (75,0)

17 (85,0)

Ensino Superior

22 (17,2)

03 (15,0)

Solteiro
Casado/Vive com
companheiro

68 (22,8)

06 (14,3)

230 (77,2)

36 (85,7)

Idade

Média (EP)
27,5 (0,61)

Média (EP)
24,8 (1,39)

Cronotipo (MSFc)

03:36 (0:08)

04:08 (0:25)

Variáveis

Categorias

Sexo

Escolaridade

Estado Marital

1Teste

Qui-Quadrado de Fisher
2 Teste Mann-Whitney

p

<0,011

0,401

0,211

0,042
0,282
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4.6.2.1 Instrumentos de coleta de dados utilizados na segunda etapa

Actímetros
Para obtenção de informações sobre o ciclo de atividade/repouso os
trabalhadores utilizaram um actímetro no punho da mão não dominante durante 21 dias
consecutivos e 10 dias pelos operários e seringueiros respectivamente. O actímetro é um
acelerômetro miniaturizado que contém um cristal pizoelétrico atuando como um sensor
bilaminado, cuja a voltagem é proporcional à mudança de direção do movimento, isto é,
a cada movimento do actímetro é gerado uma voltagem específica (Basic Mini
Motionlogger Actigraph® AMBULATORY MONITORING, INC).
Os dados obtidos pelo actímetro não registram diretamente informações sobre o
ciclo vigília/sono. No entanto, através de algoritmos (SADEH, 1989) é possível estimar
padrões ciclo vigília/sono (horário, duração, tempo médio de despertares).
Todos os equipamentos anteriormente mencionados foram testados e calibrados
previamente à coleta de dados. Para inicialização e transferência de dados do actímetro
para o computador foi utilizado o software Act Millenium Beta Version 3.8.7.2
(AMBULATORY MONITORING, INC, 2003). Para edição e análise de dados na
forma de actogramas (representação gráfica das atividades motoras) foi utilizado o
software Action W Version 2.6 (AMBULATORY MONITORING, INC, 2003).
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Protocolos de atividades diárias
Com o objetivo de complementar as informações obtidas pelo actímetro, os
trabalhadores preencheram protocolos de atividades diárias, sendo que os operários e
seringueiros preencheram o diário por 21 e 10 dias, respectivamente. Trata-se de um
instrumento criado por KNAUTH et al., (1983) adaptado por FISCHER (1985)
consistindo em uma grade horária de 24 horas dividida em intervalos de 15 minutos
com diferentes opções de atividades. Particularmente, neste estudo as atividades
contempladas foram: trabalho, folga, sono e refeições. O protocolo conta ainda com
espaço para anotações relativas ao uso de medicamentos e horários nos quais o
actímetro foi retirado (ANEXO II).

Análise do ciclo vigília sono (actímetros e protocolos de atividade diária)
Trabalhadores da Fábrica – Ao analisar o sono dos trabalhadores durante os turnos
matutino e vespertino foram considerados como sono dos dias de trabalho os episódios
de sono noturno (principal) ocorridos de segunda a quinta-feira. O sono de sexta-feira
foi analisado separadamente por duas razões: Os trabalhadores estão de folga no sábado
e, portanto, não têm seu horário de acordar vinculado ao trabalho. Outro fator está
relacionado à vida social destes trabalhadores. Trata-se de uma população jovem que
costuma frequentar bares e clubes neste dia, atrasando sobremaneira seus horários de
dormir. Sábado foi considerado o dia de folga, sendo o sono noturno de sábado para
domingo incluído nas análises. O episódio de sono de domingo para segunda-feira não
foi incluído nas análises de sono referente à folga, pois na segunda-feira os
trabalhadores têm seus horários de acordar regulados pelo horário de trabalho.
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No que se refere ao turno noturno, foram considerados os episódios de sono
diurno ocorridos de terça a quinta-feira como sono da semana de trabalho. Mais uma
vez o sono da sexta fora avaliado separadamente. Vale destacar que o sono diurno do
sábado não foi considerado como sono principal, pois apresenta características
diferentes dos demais sonos diurnos da semana, devido aos trabalhadores dedicarem
este dia principalmente a realização de tarefas domésticas acumuladas da semana, bem
como a realização de atividades de lazer junto aos familiares, o que leva essa população
a reduzir ou mesmo suprimir o sono neste dia. Dessa forma, o episódio de sono noturno
de sábado foi considerado o sono principal na folga.
Seringueiros – Todos os seringueiros realizam suas atividades laborais durante o dia.
Portanto, foram analisados os episódios de sono noturno ocorridos de segunda a quinta
feira. Também nesta população, o sono de sexta feira foi avaliado separadamente, uma
vez que, as coletas de saliva para análise da melatonina ocorreram neste dia,
interferindo assim na rotina destes trabalhadores, levando a possíveis atrasos no
episódio de sono. O episódio de sono ocorrido de sábado para domingo correspondeu ao
sono da folga. O sono de domingo para segunda também não foi incluído nas análises,
pois o horário de acordar é regulado pelo horário de trabalho.
Análises Estatísticas – As características do sono avaliadas foram: início, fim e
duração do sono total (duração do sono principal acrescido do tempo dos sonos
secundários e cochilos). Foram utilizados o teste t de Student pareado e Wilcoxon para
comparar as médias dos padrões de sono nos dias trabalho e folga. A análise de
variância de medida repetida foi aplicada para avaliar o efeito de fatores como: início da
secreção de melatonina (DLMO), dia da semana e turno de trabalho.
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Sensores de Luz
Para registrar a exposição à luz, os trabalhadores usaram sensores de luz (Micro
Light Sensor® AMBULATORY MONITORING, INC) durante 10 dias, no caso dos
seringueiros e 21 dias para os trabalhadores da fábrica. Este equipamento registra de 0 a
4.000 LUX.
Os sensores foram acoplados à vestimenta dos sujeitos, próximo à região da
clavícula. Nas situações em que os homens não utilizavam camisas, os sensores eram
presos a um barbante ao redor do pescoço. Os participantes foram instruídos a colocar o
sensor imediatamente ao acordar, e ao dormir dispor os aparelhos ao lado da cama.
Os participantes foram orientados a remover os actímetros e sensores de luz
somente durante o banho, mergulhos ou quaisquer outras situações que pudessem
molhar os aparelhos.

Termo-Higro-Decibelímetro-Luxímetro
A intensidade luminosa do ambiente também foi aferida através de um luxímetro
portátil, modelo THDL-400 que contém termômetro, higrômetro, decibelímetro e
luxímetro. Este aparelho capta faixas luminosas de 0 a 20.000 LUX. Ao utilizar o
luxímetro portátil para mensuração da luminosidade, o equipamento foi posicionado na
altura dos olhos do pesquisador.
Análises Estatísticas - O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar as médias de
tempo e intensidade de exposição à luz nos dias trabalho e folga. A correlação entre as
variáveis intensidade luminosa e horário de início da secreção de melatonina (DLMO)
foi verificada por meio dos testes de correlação de Pearson e Spearman.
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Escala de Sonolência Karolinska (Karolinka Sleepiness Scale - KSS)
Trata-se de uma escala utilizada para autoavaliação do nível de sonolência dos
trabalhadores. A escala é precedida pela pergunta “Como você está se sentindo agora?”
As opções de respostas e seus respectivos valores são: extremamente alerta =1; muito
alerta = 2; alerta=3; mais ou menos alerta=4; nem alerta, nem sonolento=5; alguns
sinais de sonolência=6; sonolento, mas consigo ficar acordado=7; sonolento, fazendo
esforço para ficar acordado =8; muito sonolento, brigando com o sono, muito esforço
para ficar acordado =9 (AKERSTEDT e GILLBERT, 1990).
Para assegurar o correto preenchimento do protocolo de atividades e escala de
sonolência pelos operários, os pesquisadores permaneceram na fábrica durante os turnos
de trabalho. Os mesmos visitavam os postos de trabalho nos horários em que os
trabalhadores deveriam preencher os formulários. Nos horários de folga os operários
recebiam duas ligações telefônicas em horários previamente acordados, para lembrá-los
da importância do preenchimento.
As avaliações foram obtidas por 21 dias consecutivos, a partir do primeiro dia de
trabalho do turno vespertino. O preenchimento das escalas iniciava ao despertar e
posteriormente a cada três horas, perfazendo oito registros diários (ANEXO III).
Análise Estatística- Foi executada a análise Linear Mixed Model de forma a verificar a
existência de diferenças significativas entre as médias dos escores sonolência dos
operários segundo a secreção da melatonina, turno, dia e hora do dia, avaliando dias de
trabalho e folga separadamente.
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Coleta

de

Melatonina

–

variável

biológica

da

segunda

etapa

A secreção do hormônio melatonina é minimamente afetada ou mascarada por
outros ritmos circadianos como o ciclo vigília/sono, temperatura corporal e secreção de
cortisol. Outra vantagem desse marcador é que a concentração sérica de melatonina
pode ser determinada com alto grau de resolução, especialmente o início diário de sua
secreção (SACK et al., 1992; SKENE e ARENDT, 2006).
A coleta de saliva é um método relativamente prático e confiável que pode ser
utilizado em pesquisas de campo e ensaios clínicos, desde que as amostras sejam
coletadas a cada 30 e/ou 60 minutos sob luz de baixa intensidade (>30 lux) pelos menos
uma hora antes e ao longo do aumento esperado da melatonina (BENLOUCIF et al.,
2008). Portanto, para que não ocorresse a supressão de melatonina pela luz, os sujeitos
permaneceram em luz de baixa intensidade (dim light) durante todo o período em que as
amostras foram coletadas.
As coletas foram realizadas separadamente em cada grupo de trabalhadores
(seringueiros e operários). Os indivíduos permaneceram em um ambiente cuja
iluminação não ultrapassou 30 lux. As amostras foram obtidas no horário entre 18:00h e
22:00h (operários) e das 16:30 as 20:00h (seringueiros), em intervalos regulares de 30
minutos, sendo uma coleta no dia de trabalho e outra na folga. O início do horário das
coletas correspondeu às quatro horas prévias que os trabalhadores usualmente iam para
a cama.
As coletas foram devidamente supervisionadas pelos pesquisadores que
acompanharam procedimentos relativos ao horário, técnica e acondicionamento do
material obtido.
Cabe salientar que os trabalhadores receberam previamente as seguintes
orientações:
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 Evitar bebidas cafeinadas como café, refrigerantes do tipo cola e chás no dia da
coleta;
 Evitar ingestão de bebidas contendo corantes artificiais durante o horário da
coleta;
 Não estimular a produção de saliva utilizando goma de mascar;
 Dispor no tubo pelo menos 1ml de saliva.
 Não ingerir nenhum alimento durante a coleta;
 Ingerir água 15 minutos antes da próxima coleta.

As amostras foram depositadas em um tubo de poliéster (tubo tipo Falcon de 15ml),
e imediatamente colocadas em um cooler com gelo e ao final da coleta foram
congeladas e armazenadas em um freezer a uma temperatura de -20o Celsius.
Vale ressaltar que os trabalhadores permaneceram sentados durante a coleta para
evitar que alterações posturais interferissem na secreção de melatonina (ARENDT e
SKENE, 2005), bem como utilizaram óculos escuros no momento em que necessitavam
ir ao banheiro.
As amostras coletadas foram enviadas para o laboratório da STOCKGRAND
Ltda na Universidade de Surrey1. A melatonina salivar foi analisada utilizando a técnica
de radioimunoensaio (BENLOUCIF et al., 2008).

_____________
1

Para o transporte aéreo das amostras foi contratada uma empresa especializada em transporte de carga
biológica, o que assegurou a manutenção de todas propriedades da amostra durante o trajeto.
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Análises Estatísticas - Foram utilizados o teste t de Student pareado e teste de
Wilcoxon para comparar as médias do DLMO nos dias trabalho e folga. Também foram
utilizados os testes de correlação de Pearson e Spearman para avaliar a correlação entre
o horário de início da secreção de melatonina (DLMO) (trabalho e folga) e variáveis
relacionadas ao sono, cronotipo, preferência diurna, dimensões do KSQ, satisfação com
o horário de trabalho, interferência do horário de trabalho no lazer, relato de dores
musculoesquelética e morbidades referidas

4.7 Trabalho de campo
Contratação de entrevistadores
Para auxiliar na coleta de dados foram contratados alunos do segundo ano
graduação do curso Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Acre – IFAC. Na primeira etapa, a pesquisadora responsável selecionou
20 alunos com as melhores médias no computo dos semestres anteriores.
Posteriormente, foram realizadas entrevistas individuais, na qual se buscou avaliar os
seguintes quesitos: capacidade para lidar com desafios; boa capacidade de comunicação
interpessoal; disponibilidade de tempo; experiência prévia em atividades de pesquisa.
Finalmente, oito alunos foram selecionados para integrar a equipe de campo do presente
estudo.
Treinamento dos auxiliares de pesquisa
Após o processo de seleção, os alunos foram informados sobre o projeto de
pesquisa, bem como, todos os questionários que foram utilizados no estudo. O
treinamento dos entrevistadores teve como objetivo padronizar os procedimentos na
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coleta de dados. De acordo com KLEIN e BLOCH (2006) deve haver a uniformização
das práticas de medidas ou entrevistas por todos os pesquisadores de campo, por todo
período de tempo em que transcorre a pesquisa.
Supervisão de campo
Durante toda a coleta de dados os auxiliares de campo foram supervisionados
por um técnico de pesquisa da Faculdade de Saúde Pública e pela autora da pesquisa. Os
supervisores forneciam todo o apoio logístico aos entrevistadores, bem como dirimiam
as dúvidas que surgiam no transcorrer das atividades. Diariamente os questionários
eram recolhidos e avaliados quanto ao preenchimento.

4.8 Definição das variáveis do estudo

Variáveis dependentes do estudo
 Padrões do sono (horários de início e fim) e sonolência;
 Horário de início da secreção de melatonina (DLMO).

Variáveis independentes do estudo
 Horário de trabalho;
 Exposição à luz (intensidade, duração);
 Variáveis sociodemográficas (sexo, idade, estado marital, local de nascimento,
crianças na residência menores de 15 anos, hábitos de vida);
 Preferência diurna (escore de 7 a 28);
 Cronotipo (horário da meia fase do sono);
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 Distúrbios de sono – KSQ (escore de 1 a 5);
 Fadiga/ sono não restaurador - KSQ (escore de 1 a 5);
 Dificuldades para despertar - KSQ (escore de 1 a 5);
 Satisfação com o horário de trabalho (VAS 1-10);
 Interferência do horário trabalho no tempo de lazer (VAS 1-10);
 Morbidades referidas (escore de 1 a 50);
 Relato de dor musculoesquelética (escore de 1 a 9).

4.9 Financiamento
A consecução do presente estudo somente foi viabilizada devido ao
financiamento das agências de fomento abaixo relacionadas:
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq - Edital
Universal processo número 471085/2010-3.

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP - Auxilio
Regular à Pesquisa processo número 2011/19563-0.

 Fundação de Tecnologia do Estado do Acre/FUNTAC - Programa de Formação
de Pesquisas Locais Modalidade: Apoio a Projetos de Pesquisa processo número
7526180171/2011.
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4.10 Aspectos éticos
Os aspectos éticos foram baseados na normatização do Conselho Nacional de
Saúde em sua Resolução nº 196 de 10 de Outubro de 1996 (BRASIL, 1996).
O projeto foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de
Saúde Pública da USP (protocolo n°2273) e todos os participantes assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido em duas vias, ficando uma via em poder do
participante e a outra arquivada pela pesquisadora (ANEXO IV e V).
O projeto contou com a participação estrangeira através do acordo de
cooperação entre a FAPESP e a University of Surrey – Reino Unido (processo n°
2011/50169-6), que tem como objetivo o intercâmbio de pesquisadores e de alunos de
pós-graduação.

As

análises

de

melatonina

foram

STOCKGRAND Ltda vinculada à Universidade de Surrey.

realizadas

pela

empresa
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5. RESULTADOS
5.1 Análise descritiva e inferencial
5.1.1 Aspectos Sociodemográficos
Os seringueiros são majoritariamente do sexo masculino (91,5%), com idade
média de 42 anos (EP=0,76) variando entre 18 e 72 anos. Com relação à escolaridade
verificou-se que 27,3% dos entrevistados eram analfabetos e o restante possuía apenas o
ensino fundamental completo.
Entre os operários há uma equiparação na quantidade de homens (52%) e
mulheres (48%) na fábrica. A maioria é jovem, com média de idade de 27,1 anos
(EP=0.5) variando entre 18 a 55 anos de idade (Tabela 3).
Tabela 3 - Distribuição do número e porcentagem dos seringueiros e trabalhadores da
fábrica, segundo variáveis sociodemográficas. Xapuri, 2011.
Variável
Sexo

Local de nascimento

Estudou

Grau de escolaridade

Classes

Seringueiros

Operários

N

%

N

%

Masculino

311

91,5

77

52

Feminino

30

8,5

71

48

Xapuri

265

77,9

118

79,7

Rio Branco

11

3,2

16

10,8

Brasiléia

12

3,5

3

2,1

Outros

52

15,1

11

7,4

Não

93

27,3

-

-

Ensino Fundamental incompleto

220

64,7

3

2

Ensino Fundamental completo

13

3,8

7

4,7

Ensino médio incompleto

9

2,6

12

8,1

Ensino médio completo

5

1,5

101

68,2

Ensino superior incompleto

-

-

17

11,5

Ensino superior completo

-

-

8

5,5
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Tabela 3 – (Continuação) Distribuição do número e porcentagem dos seringueiros e
trabalhadores da fábrica, segundo variáveis sociodemográficas. Xapuri, 2011.
Seringueiros
Variável
Estado civil

Crianças menores de 15 anos
na residência

Faixa etária das crianças

Operários

Classes

N

%

N

%

Solteiro

74

21,8

91

61,5

Casado/vive com companheiro (a)

266

78,2

57

38,5

Sim

251

73,8

87

58,9

Não

89

26,2

61

41,2

Menores de 1 ano

39

15,5

11

12,6

De 1 a 5 anos

123

49

36

41,4

De 6 a 10 anos

149

59,1

32

36,8

De 11 a 15 anos

129

51,2

28

32,2

340

100

148

100

Total

5.1.2 Aspectos relacionados ao trabalho
Os seringueiros realizam suas atividades de trabalho (extração do látex, coleta
castanha, agricultura) no horário compreendido entre 05:00 h às 17:00 h de segunda a
sexta feira. Eles adentram a floresta através de trilhas e realizam uma incisão nas
seringueiras para a extração do látex, retornando após algumas horas para recolher todo
material extraído. A extração do látex é realizada em seringais nativos, o que os levam a
percorrer longos caminhos floresta adentro.
Durante o período chuvoso (novembro a abril) os seringueiros reduzem a
extração do látex e passam a dedicar-se a outras atividades como a coleta da castanha.
Concomitante às atividades de extrativismo 57,5% também se dedicam à agricultura de
subsistência.
Os seringueiros relataram autonomia na realização de suas atividades e escolha
dos horários, ainda que sua atividade fosse remunerada pela produção. Isto se tornou
claro ao observarmos que a maioria (79,7%) relatou não querer mudar seu horário de
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trabalho (Tabela 4). De acordo com os dados oriundos da escala que avaliou o grau de
satisfação com os horários de trabalho, 32,9% dos seringueiros designaram-se
totalmente satisfeitos.
Quanto aos trabalhadores da fábrica, a maioria é terceirizada, com carga horária
semanal de 44 horas. As atividades são desenvolvidas em diferentes escalas de trabalho,
sendo que parte destes desenvolvem seus trabalhos no regime de turnos.

Quando indagados sobre a influência dos horários de trabalho nas atividades
realizadas no tempo livre como estudo, tempo para a família dentre outros, 16,9% dos
trabalhadores da fábrica afirmaram que suas escalas de trabalho intervêm
completamente nestas atividades. De acordo com os dados obtidos por meio da escala
de satisfação com os horários de trabalho 21,6% afirmaram estar totalmente satisfeitos e
7,4% estão totalmente insatisfeitos com seus horários de trabalho.
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Tabela 4 – Distribuição do número e porcentagem dos seringueiros e trabalhadores da
fábrica, segundo variáveis relacionadas ao trabalho. Xapuri, 2011.
Variável

Mudança no horário
de trabalho

Pausas no trabalho

As pausas permitem o
descanso

Folgas no trabalho

Classes

Seringueiros

Operários

N

%

N

%

Nunca sairia

271

79,7

57

38,5

Ficaria na dúvida

17

5

14

9,5

Sairia em algum momento

22

6,5

10

6,8

Sairia imediatamente

22

6,5

52

35,1

Indiferente

8

2,3

15

10,1

Sim

234

68,8

141

95,3

Não

106

31,2

7

4,7

Sim

121

51,2

69

48,9

Não

113

48,3

72

51,1

Sim

318

93,3

148

100

Não

23

6,7

-

-

340

100

148

100

TOTAL

5.1.3 Aspectos relacionados aos hábitos de vida
Características próprias ao trabalho dos seringueiros possibilitam que os mesmos
realizem atividades físicas no desenvolvimento de sua prática laboral. No entanto,
quando perguntados sobre prática de exercícios físicos regulares, 62,8% não realizam
nenhum exercício de forma planejada. Chama a atenção que 49,7% dos sujeitos
pesquisados eram fumantes, com o uso médio de 9,9 cigarros diários (EP=8,8).
De acordo com a Tabela 5, 60,8%, dos operários realizam exercícios físicos
regulares, sendo a frequência semanal de três dias ou mais para 37,4% dos
entrevistados. Quanto ao uso do cigarro, 12,8% são fumantes com um número médio de
7,9 (EP=1,4) de cigarros por dia.
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Tabela 5 - Distribuição do número e porcentagem dos seringueiros e trabalhadores da fábrica,
segundo características relacionadas aos hábitos de vida. Xapuri, 2011.
Variável

Classes

Seringueiros

Operários

N

%

N

%

Sim

127

37,4

90

60,8

Não

213

62,6

58

39,2

1 vez por semana

93

73,2

23

25,5

2 a 3 vezes por semana

18

14,2

33

36,7

Mais de 3 vezes

16

12,6

34

37,8

Sim

169

49,7

19

12,8

Não

171

50,3

129

87,2

Sim

173

50,9

88

59,5

Não

167

49,1

62

40,5

Menos de 1 vez por mês

80

46,2

-

-

1 vez por mês
Frequência da ingestão de bebida
A cada 15 dias
alcoólica
1 a 2 vezes por semana

49

28,3

25

29,1

31

17,1

29

33,7

8

4,6

18

20,9

3 a 7 vezes por semana

5

2,9

4

4,7

Baixo Peso

8

2,4

5

3,4

Eutrófico

237

71,2

78

53,8

Sobrepeso

73

21,9

50

34,5

Prática de exercício físico

Frequência da atividade física (dias)

Tabagismo

Ingestão de bebida alcoólica

IMC

Obesidade Grau 1
TOTAL

15

4,5

12

8,3

340

100

148

100

5.1.4 Aspectos relacionados à saúde

De acordo com a avaliação realizada por meio do Questionário Nórdico de
Doença Osteomusculares, 48,5% dos seringueiros relataram dores osteomusculares nos
membros superiores (ombros, cotovelos, punhos e mãos) nos últimos 12 meses e 28,8%
referiram dores nos membros superiores na semana precedente à pesquisa. No que
concerne aos membros inferiores (quadril/coxas, joelhos, tornozelos e pés) 64,1%
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referiam dores no último ano e 37,9% também relataram dor na semana que antecedeu à
pesquisa.
Referente às dores osteomusculares no tronco e coluna cervical (pescoço, parte
superior das costas e inferior das costas) foi referida por 76,2% da população.
Quanto ao número de doenças diagnosticadas pelo médico, 32,6% dos
seringueiros não relataram doenças nos últimos 12 meses, e 18,5 % referiram quatro
doenças ou mais no mesmo período. Vale destacar que as doenças musculoesqueléticas,
as doenças do sistema digestório e cardiovascular foram as mais prevalentes
respectivamente: 26,4%, 24,1% e 23,8%.
Entre os trabalhadores da fábrica, 44,6% relataram dores osteomusculares nos
membros superiores nos últimos 12 meses e 30,4% dores nos membros superiores na
semana precedente à pesquisa. Dores relativas aos membros inferiores foi referida por
25% desses participantes no último ano e 11,5% nos últimos sete dias.
O relato de dores osteomusculares no tronco e coluna cervical apresentou
elevada prevalência nos últimos 12 meses e nos sete dias precedentes a pesquisa com
porcentagem de 68,2% e 33,8% respectivamente.
Dos trabalhadores da fábrica entrevistados 43,9% não relataram nenhuma
morbidade nos últimos doze meses precedentes ao estudo, enquanto 12,8% relataram
três doenças ou mais no último ano.
As patologias mais prevalentes entre os trabalhadores da fábrica foram referentes
aos sistemas geniturinário, digestório e respiratório com 34,5%, 19,6% e 16,9%,
respectivamente.
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Mais de 70% dos seringueiros não relataram distúrbios de sono, dificuldades
para acordar e fadiga ao acordar (Tabela 6).
Ao

avaliarmos

os

148

trabalhadores

da

fábrica,

observamos

que

aproximadamente 80% desses não apresentaram relatos de distúrbios de sono,
dificuldades para acordar e fadiga/sonolência (Tabela 6). No entanto, ao agruparmos os
trabalhadores de acordo com a realização ou não de trabalho noturno, o teste de QuiQuadrado de Pearson revelou uma associação estatística significativa entre turno
noturno e distúrbios de sono (p<0,01) e fadiga/sonolência (p<0,01) mensuradas pelo
Questionário de Sono Karolinska.
Tabela 6 – Distribuição do número e porcentagem dos seringueiros e trabalhadores da
fábrica, segundo características relacionadas à saúde. Xapuri, 2011.
Variável
Distúrbio de sono (KSQ)

Dificuldades para acordar (KSQ)

Fadiga/sonolência (KSQ)

Queixas de dores
musculoesqueléticas

Morbidade referida
TOTAL

Classes

Seringueiros

Operários

N

%

N

%

Não

245

72,0

125

84,5

Sim

95

27,9

23

15,5

Não

306

90,0

117

79,1

Sim

34

10,0

31

20,9

Não

286

84,1

117

79,1

Sim

54

15,9

31

20,9

1 queixa

102

30,0

54

36,5

2 a 4 queixas

143

42,1

50

33,8

5 ou mais queixas

95

27,9

44

29,7

Nenhuma morbidade

110

32,4

65

43,9

1 a 2 morbidades

137

40,3

64

43,2

3 ou mais morbidades

93

27,3

19

12,8

340

100

148

100
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5.1.5 Aspectos relacionados às características individuais dos ritmos
biológicos (cronotipo e preferência diurna)
O cronotipo dos seringueiros foi avaliado por meio do Questionário de Munique
– MCTQ (ver pág. 34 dos métodos). O horário médio correspondente à meia fase de
sono corrigida foi 00:42h (EP=0:03), variando de 22:18 h a 3:36 h (Figura 5). O valor
médio da meia fase do sono nos dias de trabalho foi 00:28 h (EP=0:02) e na folga 01:00
h (EP=0:03), ocorrendo diferenças estatísticas significativas (p<0,01) entre os dias de
trabalho e folga.
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Figura 5 – Distribuição da meia fase de sono corrigida entre seringueiros (n=340).
Xapuri, 2011.

Quanto à preferência diurna o valor médio foi de 24,3 (EP=2,3) com variação de
16 a 28 no escore. É importante destacar que, quanto maior o valor mais matutino é o
indivíduo, sendo que a escala varia de 7 a 28 (pág. 35 dos métodos) (Figura 6).
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Figura 6 – Distribuição da preferência diurna entre seringueiros (n=340). Xapuri, 2011.

Para a avaliação do cronotipo dos trabalhadores da fábrica foi utilizado o
MCTQ e também o MCTQshift (para trabalhadores em turnos). Para a mensuração do
cronotipo leva-se em consideração o turno de trabalho ao qual o indivíduo está
submetido. A média de horário correspondente à meia fase do sono corrigida dos
trabalhadores que atuam no horário administrativo foi 03:06 h (EP=0:14) (Figura 7). Já
a meia fase do sono nos dias de trabalho foi 02:19 h (EP=0:46) e na folga 03:22 h
(0:09), apresentando diferença estatística significativa entre dias de trabalho e folga
(p<0,01).
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Figura 7 – Distribuição da meia fase do sono corrigida entre trabalhadores administrativos
da fábrica. Turno diurno (n=46). Xapuri, 2011.
A média de horário referente à meia fase de sono corrigida dos operários do
setor de embalagem e teste elétrico (turno alternante /tarde, manhã, noite) foi 04:12 h
(EP=0:12) (Figura 8). A meia fase do sono dos operários no turno matutino foi 01:33 h
(EP=0:04) e na folga 04:10 h (0:09). No turno vespertino o horário médio
correspondente à meia fase do sono foi 04:52 h (EP=0:07) e 04:36 h ( EP=0:09) em dias
de trabalho e folga, respectivamente. Já no turno noturno, o horário médio da meia fase
do sono no trabalho foi 11:02 h (EP=0:09) e 04:45 h (EP=0:12). Houve diferença
estatística significativa na comparação de média da meia fase de sono no trabalho e
folga nos três turnos (p>0,01).
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Figura 8 - Distribuição da meia fase de sono corrigida entre operários dos setores
embalagem e teste elétrico. Turno alternante - manhã, tarde e noite (n=70). Xapuri,
2011.

No que se refere à preferência diurna o escore médio entre os trabalhadores do
setor administrativo foi de 18,78 (EP=0,46) (Figura 9). Os operários que trabalham em
turnos alternantes no setor de embalagem e teste elétrico obtiveram um escore médio de
18,17 (EP=0,41) (Figura 10).
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Figura 9 - Distribuição da preferência diurna entre trabalhadores da fábrica do setor
administrativo. Turno diurno (n=46). Xapuri, 2011.
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Figura 10 - Distribuição da preferência diurna entre operários dos setores embalagem e teste
elétrico. Turno alternante - manhã, tarde e noite (n= 70). Xapuri, 2011.
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5.1.6 Aspectos relacionados aos padrões de sono e horários de trabalho

De acordo com os dados do Questionário de Munique na primeira etapa (n=340)
a atividade de trabalho dos seringueiros apresentou associação estatística significativa
com as características de sono. Também foram observados padrões distintos entre os
dias de trabalho e folga (p<0,01) (Tabela 7).
Tabela 7 - Comparação de médias das características do sono, segundo dia de trabalho
e folga entre seringueiros (n=340). Xapuri, 2011.
Variáveis de sono
Início do sono (hh:mm)

Fim do sono (hh:mm)

Duração do sono
1Teste

Classes

Média

EP

P1

Trabalho

20:32

0,03

<0,01

Folga

20:40

0,04

Trabalho

4:23

0,03

Folga

5:18

0,04

Trabalho

7,85

0,75

Folga

8,67

0,90

<0,01

<0,01

de Wilcoxon

Foi observado que, entre os seringueiros, uma parcela significativa da população
pesquisada não possuía energia elétrica na residência (71,8%) o que possibilitou a
comparação das características do sono entre os seringueiros com e sem energia elétrica
em casa.
O fato de possuir energia elétrica na residência teve um efeito significativo de
atraso no início do sono, em comparação aos seringueiros sem eletricidade na residência
(F= 21,55; p<0,01). Nos dias de folga os trabalhadores também apresentaram um atraso
no início do sono quando comparados aos dias de trabalho (F=7,14; p<0,01) (Tabela 8).
Com relação ao fim do episódio de sono, a presença de energia elétrica na residência
não mostrou efeito significativo nessa variável. No entanto, a ANOVA considerando o
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dia de trabalho e folga como medida repetida e a eletricidade como fator de estudo,
revelou efeito significativo do trabalho (F=185,14; p<0,01), uma vez que o fim do sono
nos dias de trabalho foi adiantado em relação à folga.
A média de duração do sono entre os seringueiros que possuíam energia elétrica na
residência foi menor em relação aos sem energia elétrica (F=6,12; p=0,01) (Tabela 8). A
ANOVA também revelou um efeito do trabalho na duração do sono, uma vez que a
média de duração foi maior nos dias de folga (F=106,70; p<0,01).
Tabela 8 - Comparação de médias das características do sono de seringueiros, segundo
presença de energia elétrica na residência (n=340). Xapuri, 2011.
Energia Elétrica
Sim

Não

Média (EP)

Média (EP)

Início do sono (hh:mm)
Trabalho
Folga

21:00 (0:07)
21:06 (0:07)

20:21 (0,05)
20:30 (0,04)

Fim do Sono (hh:mm)
Trabalho

4:28 (0:05)

4:21 (0,03)

Folga

5:34 (0:08)

5:15 (0,04)

Duração do sono
Trabalho

7,47 (0,14)

8,00 (0,09)

Folga

8,47 (0,17)

8,75 (0,11)

Variáveis de sono

1ANOVA

Fator

21,55

P1

<0,01

0,06
3,57

6,12

<0,01

medida repetida de 1 fator

Os trabalhadores da fábrica que exerciam atividades administrativas no horário
compreendido entre 08:00 h e 18:00 h com duas horas de intervalo para o almoço e
folgas nos fins de semana, apresentaram diferenças estatísticas significativas nas médias
dos horários de acordar e na duração do sono entre os dias de trabalho e folga (Tabela
9).
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Tabela 9 - Comparação de médias das características de sono entre trabalhadores da
fábrica (setor administrativo), segundo dia de trabalho e folga (n=46). Xapuri, 2011.
Variáveis de sono
Início do sono (hh:mm)

Fim do sono (hh:mm)

Duração do sono
1Teste

Classes

Média

EP

Trabalho

22:22

0,08

Folga

22:31

0,10

Trabalho

06:16

0,04

Folga

08:12

0,11

Trabalho

7,90

0,15

Folga

9,67

0,20

P1
0,51

<0,01

<0,01

de Wilcoxon

De acordo com a Figura 11, os horários de inicio e fim dos episódios do sono de
trabalhadores dos turnos alternantes. Destaca-se que em todos os turnos estudados
houve diferença estatística significativa ao compararmos essas variáveis de acordo com
trabalho e folga (p>0,01).

9:18
9:04
04:42
09:18
13:47

10:00

Figura 11 - Média dos horários de início e fim do sono nos dias de trabalho e folga de
trabalhadores do setor de embalagem e teste elétrico. Turno alternante (tarde, manhã, e
noite) (n=70). Xapuri 2011.
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A variável turno de trabalho teve efeito significativo na duração de sono nos dias de
trabalho (F=75,0; p=0,00), sendo que a média da duração do sono no turno noturno foi
de 5,54 horas (EP=0,28). Em contrapartida, durante o turno vespertino os trabalhadores
dormiram em média 8,9 horas (EP=0,18) (Figura 12). Mesmo se tratando da folga, o
turno de trabalho apresentou efeito significativo na duração do sono (F=4,9; p=0,01), no
qual a duração do sono após o turno noturno foi em média 10,5 horas (EP=0,25). Nos
dias de folga, após o turno matutino e vespertino, a média da duração de sono foi 9,8
(EP=9,81) e 10 horas (EP=0,23) respectivamente.
9,5
9,0

Duração do Sono (horas)

8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
Vespertino

Matutino

Noturno

Turno de Trabalho

Figura 12 - Duração de sono entre operários dos setores embalagem e teste elétrico
de acordo com o turno de trabalho. Turno alternante (tarde, manhã e noite) (n= 70).
Xapuri, 2011.
Os operários do setor de embalagem e teste elétrico (n=20) preencheram por 21
dias a Escala de Sonolência Karolinska, o que nos possibilitou avaliar a sonolência
considerando turno de trabalho, dia da semana e hora do dia, analisando separadamente
semana de trabalho e final de semana, utilizando Linear Mixed Model.
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Foi observado efeito significativo do turno de trabalho nos níveis de sonolência
(F=24,68; p<0,01). No turno noturno os trabalhadores apresentaram valores mais altos
no escore do KSS (média=5,23; EP=0,09), seguido do turno matutino (média 4,39;
EP=0,08) e vespertino (média =4,29; EP=0,09).
Ainda referente à semana de trabalho também foi observado um efeito do dia
da semana (F=2,69; p =0,03) e também um efeito significativo do horário do dia
(F=24,72; p<0,01), no qual encontramos os maiores escores do KSS nos horário de
00:00h às 02:59 h (média 5,78; EP=0,19) e das 03:00h às 05:59 h (média =5,74;
EP=0,18), já os escores mais baixos foram encontrados entre os horários de 12:00 h a
14:59 h (média= 4,05; EP=0,11) e 15:00 h a 17:59 h (média=4,12; EP=0,10). As
análises também apontaram a interação entre hora do dia e dia da semana (F=1,70;
p=0,01) e turno de trabalho e hora do dia (F=13,73; p<0,01) (Figura 13).
No final de semana as variáveis turno de trabalho e dia da semana não
apresentaram efeito significativo nos escores do KSS (F=2,66; p=0,07) e (F=0,04;
p=0,83), respectivamente. No entanto, os escores do KSS foram diferentes de acordo
com a hora do dia (F=9,52; p=<0,01), sendo que os escores mais elevados de sonolência
foram observados nos horários de 03:00h às 5:59 h (média = 6,38; EP= 0,43), 21:00 h23:59 h (média=5,21; EP=0,19). Os menores valores médios no escore de sonolência
foram observados nos horários de 12:00 h às14:59 h (média=3,89; EP=0,17) e 15:00 h17:59 h (média=4,05; EP=0,16). Também foi verificado efeito da interação da hora do
dia e turno de trabalho (F=3,80; p<0,01) (Figura14).
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Figura 13 – Médias da Escala de Sonolência Karolinska de operários do setor de embalagem e teste elétrico durante a semana de trabalho,
segundo turno de trabalho (n=20). Xapuri, 2012.

69

Figura 14 – Médias da Escala de Sonolência Karolinska de operários do setor de embalagem e teste elétrico durante o fim de semana (folga),
segundo turno de trabalho (n=20). Xapuri, 2012.

70

5.1.7 Aspectos relacionados aos padrões de exposição à luz e horários de
trabalho
Conforme mencionado anteriormente, os seringueiros são trabalhadores
autônomos, que desenvolvem suas atividades de trabalho em ambientes abertos, seja na
floresta realizando a coleta do látex e castanha ou desenvolvendo atividades relativas à
agricultura. Geralmente essas atividades iniciam-se por volta das 05:00 h e encerram-se
às 17:00 h. Portanto, normalmente, estes trabalhadores iniciavam suas atividades sem a
presença de luz natural, uma vez que o nascer do sol na cidade Xapuri ocorria em média
às 06:48h, ressaltando que apenas 28,24% possuía energia elétrica na residência.
Na primeira etapa do estudo, os 340 trabalhadores foram indagados sobre a
quantidade de tempo que ficavam ao ar livre, expostos à luz natural durante o dia. Os
dados indicaram que nos dias de trabalho o tempo médio de exposição foi 5,53 horas
(EP=0,13) e nos dias de folga foi 3,74 horas (EP=0,13), sendo que houve uma diferença
estatística no tempo médio de exposição comparando trabalho e folga (p<0,01).
Já na segunda fase, 201 seringueiros utilizaram sensores de luz individuais
durante 24 horas por um período de 10 dias. Os níveis médios de luminosidade nos dias
de trabalho foram de 338,95 LUX (EP=34,75) variando de 156 LUX a 680 LUX, e na
folga, a média foi de 409,07 LUX (EP=44,80) variando de 45,66 LUX a 780, 135 LUX,
não ocorrendo diferenças estatísticas significativas entre trabalho e folga segundo o
teste de Wilcoxon.
Os dados coletados por meio dos sensores de luz são apresentados na Figura 15.
A análise dos dados revela que os trabalhadores iniciam sua jornada de trabalho na
ausência/ou baixa intensidade de luz, sendo que o horário de pico da intensidade

1

Na segunda etapa 42 seringueiros utilizaram o actímetro por 10 dias, no entanto, somente os dados de
20 seringueiros estavam adequados para análise.
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luminosa foi às 12:00 h no dia de trabalho e às 13:00 h na folga. A análise de medida
repetida (teste de Wilcoxon) mostrou que não houve diferença estatística significativa ao
compararmos os níveis de exposição entre trabalho e folga.

Figura 15 - Média da intensidade luminosa ao longo das 24 horas em seringueiros, de
p=0,18
acordo com trabalho e folga (n=20).

Figura 15 – Média da intensidade luminosa ao longo das 24 horas em seringueiros,
de acordo com trabalho e folga (n=20).

Ao aferirmos os níveis de luminosidade na estrada de seringa utilizando o
luxímetro portátil às 06:30 h, não detectamos nenhuma intensidade luminosa, sendo que
a luminosidade não ultrapassou os 50 LUX até às 07:00h. Entre 08:00 h e 10:00 h foi
verificado o nível de intensidade luminosa em vários pontos da estrada de seringa,
sendo que os valores detectados não ultrapassaram 600 LUX. Cabe mencionar que, em
locais fora da estrada da seringa, a intensidade luminosa alcançou 20.000 LUX ao longo
do dia. Às 18:30 h a intensidade luminosa fora da residência não ultrapassou 30 LUX e
dentro da residência a intensidade luminosa foi de 6,3LUX. Vale destacar que todas as
mensurações foram realizadas em uma única colocação (estrada de seringa +
residência), destacando que devido à semelhança entre os locais nos quais os
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seringueiros vivem e trabalham os resultados aqui encontrados podem representar a
iluminação ambiental a qual os seringueiros da amostra estão expostos.
Não foi verificada correlação entre intensidade luminosa (sensores de luz) e o
horário de início da secreção melatonina nos dias de trabalho (r=011; p=0,66) e nem nos
dias de folga (r=0,05; p=0,83).
Na fábrica de preservativos os horários de trabalho são organizados de acordo
com as demandas da empresa sendo que diferentes setores possuem diferentes horários,
portanto, a avaliação do tempo de exposição à luz natural foi realizada conforme a
escala de trabalho. Para os trabalhadores do setor administrativo o tempo médio de
exposição foi 2,72 horas (EP=0,33) no trabalho e 3,39 horas (EP=0,31) na folga, sendo
que a análise de medida repetida (teste de Wilcoxon) mostrou diferença estatística
significativa (p=0,04) (Tabela 10).
Os trabalhadores em turnos, ao desempenharem suas atividades no turno
vespertino, ficaram ao ar livre em média 1,27 horas (EP=0,25) e na folga após esse
turno ficam em média 1,78 horas (EP=0,17). No turno matutino o tempo médio foi de
0,98 horas (EP=0,10) e 1,92 horas (EP=0,18), já no turno noturno, a média foi de 1,15
horas (EP=0,24) e na folga a média foi de 1,64 (EP=0,17). Ressalta-se que nos três
turnos houve uma diferença estatística significativa ao compararmos o tempo médio de
exposição entre trabalho e folga (p<0,01). Considerando o turno de trabalho, a análise
de medida repetida (teste de Friedman) não mostrou diferenças entre os grupos
(p=0,20).
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Tabela 10 – Média de tempo gasto ao ar livre segundo dias de trabalho e folga entre os
trabalhadores da fábrica (n=148). Xapuri, 2012.
Variável

Tempo de exposição

Setor de trabalho

Turno

Setor administrativo

p1

Trabalho

Folga

Média e Erro Padrão

Média e Erro Padrão

Diurno

2,72 (0,33)

3,39 (0,31)

0,04

Embalagem e teste elétrico2

Vespertino

1,27 (0,25)

1,78 (0,17)

<0,01

Embalagem e teste elétrico2

Matutino

0,98 (0,10)

1,92 (0,18)

<0,01

2

Noturno

1,15 (0,24)

1,64 (0,17)

<0,01

Embalagem e teste elétrico
1Teste

de Wilcoxon
2 As medidas referem-se aos mesmos trabalhadores.

Na segunda etapa da pesquisa, 121 operários que atuavam nos três turnos tiveram
seus níveis de exposição à intensidade luminosa mensurada por meio de sensores de luz.
A Tabela 11 mostra que a menor média do nível de exposição à intensidade luminosa
ocorreu durante o turno matutino (72,07LUX). Não foram verificadas diferenças entre
trabalho e folga em todos os turnos estudados (Tabela 11).
Tabela 11 – Média de exposição à intensidade luminosa no trabalho e folga entre
operários dos setores de embalagem e teste elétrico. Turno alternante (n=12). Xapuri,
2012.
Variável
Turno

Exposição à luz (LUX)
p1

Trabalho

Folga

Média e Erro Padrão

Média e Erro Padrão

Tuno Vespertino

112,66 (15,76)

141,01 (30,34)

p=0,39

Turno Matutino

72,07 (23,46)

145,53 (34,61)

P=0,06

Tuno Noturno

96,68 (11,30)

140,20 (37,39)

p=0,34

1Teste

de Wilcoxon

Por outro lado, ao comparamos a média da intensidade luminosa de acordo com
a hora do dia, verificamos que existiam diferenças nas médias entre trabalho e folga no
turno matutino (Figura 16). Ao compararmos os níveis médios de exposição entre os
turnos de trabalho não houve diferença estatística significativa segundo o teste de
Wilcoxon.
__________________
1

Na segunda etapa 20 operários utilizaram actímetros por 21 dias, no entanto, somente os dados de 12
operários estavam adequados para análise.
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p<0,01

Figura 16 – Média da intensidade luminosa ao longo das 24 horas em operários do setor
de embalagem/teste elétrico no turno matutino, de acordo com trabalho e folga (n=12).
Xapuri, 2012.
p=0,34

Figura 17 – Média da intensidade luminosa ao longo das 24 horas em operários do setor
de embalagem/teste elétrico no turno vespertino, de acordo com trabalho e folga (n=12).
Xapuri, 2012.
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p=0,88

Figura 18 – Média da intensidade luminosa ao longo das 24 horas em operários do setor
de embalagem/teste elétrico no turno noturno, de acordo com trabalho e folga (n=12).
Xapuri, 2012.

Também foi realizada aferição da intensidade luminosa utilizando o luxímetro
portátil no setor no qual estes trabalhadores atuavam (embalagem/teste elétrico). A
iluminação desse ambiente se dá por meio de lâmpadas fluorescentes e as janelas
permanecem fechadas. No turno vespertino a média da intensidade luminosa foi de
233,3 LUX (EP=7,31), no turno matutino a média foi de 255,7 LUX (EP=6,93) e no
noturno foi de 222 LUX (EP=4,51).
A correlação entre exposição à luz (intensidade luminosa) durante a semana de
trabalho noturno e horário de início da secreção de melatonina após 4 noites de trabalho
noturno foi testada e, no entanto, não foi encontrada correlação significativa entre as
variáveis (r=0,20; p=0,58). A correlação também foi testada para as mesmas variáveis
na folga, não existindo correlação significativa (r=0,45; p=0,19).
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5.1.8 Aspectos relacionados à secreção de melatonina
Foram coletadas amostras de saliva de 42 seringueiros que relataram estar em
condições de saúde adequada e sem a utilização de medicamentos que interferissem nos
padrões de sono ou secreção de melatonina. Cabe mencionar que seis amostras
referentes ao dia de trabalho e de folga não tiveram os níveis de melatonina detectáveis
para o cálculo do DLMO.
No dia de trabalho a média de horário do início da secreção de melatonina
(DLMO) foi 19:10 h (EP=0,04), sendo o mínimo às 18:10 h e o máximo às 20:00 h. Na
folga a média do horário de início da secreção de melatonina foi às 19:13 h (EP=0,04),
variando de 18:31 h a 20:00 h, não ocorrendo diferenças estatísticas significativas entre
trabalho e folga (Figura 19).

17:00

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

Figura 19 – Distribuição do horário de início da secreção de melatonina (DLMO)
entre seringueiros segundo dia de trabalho e folga (n=36). Xapuri, 2012.
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Durante a semana de trabalho a média de horário referente ao inicio do sono foi
21:19 h (EP=0,10), 02,15 horas após o início da secreção de melatonina. Durante a
folga, o horário médio do início do sono foi 22:04 h (EP=0,12), sendo que o início da
secreção da melatonina ocorreu 02,85 horas antes desse horário
Considerando o início da secreção da melatonina no trabalho e na folga
verificamos que a presença de luz elétrica teve um efeito significativo nessa variável
(ANOVA de medida repetida F=5,34; p=0,03), uma vez que, os seringueiros com
energia elétrica na residência apresentaram atraso no DLMO (Tabela 12). Vale destacar
que o trabalho não afetou o horário de início da secreção de melatonina (F=0,66;
p=0,42), corroborando o resultado que a luz elétrica na residência tem repercussão na
expressão dessa variável.
Tabela 12 – Diferenças de médias do DLMO em dias de trabalho e folga em seringueiros
de acordo com sexo, energia elétrica, estado marital, atividade física e cochilos. Xapuri,
2011 – 2012.
Variáveis
Sexo

Energia elétrica

Estado Marital

Atividade Física

Cochilos
1ANOVA

Categorias

DLMO TRABALHO

DLMO FOLGA

p1

0,00

0,97

5,34

0,03

0,07

0,79

1,03

0,31

0,58

0,45

Média e Erro Padrão Média e Erro Padrão

Masculino

19:12 (0,04)

19:12 (0,24)

Feminino

18:34

19:52

Sim

19:18 (0,07)

19:27 (0,06)

Não

19:06 (0,05)

19:04 (0,04)

Solteiro
Casado/Vive com
companheiro

19:05 (0,06)

19:07 (0,08)

19:10 (0,05)

19:15 (0,04)

Sim

19:05 (0,06)

19:21 (0,05)

Não

19:18 (0,06)

19:15 (0,07)

Sim

19:07 (0,06)

19:19 (0,10)

Não

19:04 (0,08)

19:07 (0,05)

de medida repetida de 1 fator

Fator
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Foi observada correlação positiva entre o DLMO na folga e as variáveis
subjetivas relacionadas ao sono como fadiga/sonolência e dificuldades para acordar
(Tabela 13). Não houve correlação entre o DLMO e as variáveis relacionadas ao padrão
de sono (Tabela 14).
Tabela 13 – Correlação entre variáveis relativas a características individuais, trabalho,
sono, relato de dor musculoesquelética, morbidades e DLMO (trabalho e folga) em
seringueiros. Xapuri, 2011 – 2012.
Variáveis

DLMO TRABALHO

DLMO FOLGA

R

p1

r

p1

Idade

0,10

0,55

0,08

0,64

Preferência Diurna (7-28)

0,32

0,06

-0,02

0,89

Cronotipo MSFc (hora)

-0,09

0,58

0,16

0,34

Interferência do trabalho no lazer (VAS 1-10)

-0,03

0,86

-0,02

0,92

Satisfação com horário de trabalho (VAS 1-10)

-0,13

0,42

-0,13

0,45

Distúrbio de sono (1-5) (KSQ)

-0,28

0,10

-0,12

0,50

Fadiga/sono não restaurador (1-5) (KSQ)

0,06

0,73

0,35

0,04

Dificuldades para acordar (1-5) (KSQ)

0,06

0,73

Queixas de dores musculoesqueléticas (1-9)

-0,14

0,42

0,35
-0,22

0,04
0,20

Morbidades Referidas (0-50)

0,17

0,31

-0,04

0,80

1

Correlação de Pearson

Tabela 14 – Correlação entre características do sono e início da secreção da melatonina
nos dias de trabalho e folga em seringueiros. Xapuri, 2012.
Variáveis do sono

DLMO TRABALHO
R
p1

DLMO FOLGA
r
p1

Início do sono
Episódio de sono da semana (2a a 5a)2

0,16

0,33

Episódio de sono da sexta

0,07

Episódio de sono da folga

-

Fim do sono
Episódio de sono da semana (2a a 5a) 2
Episódio de sono da sexta
Episódio de sono da folga

-

-

0,70

-

-

0,23

0,21

0,20

0,23

-

-

-0,06

0,74

-

-

-

-

0,18

0,33

Duração total do sono
Episódio de sono da semana (2a a 5a) 2

-0,14

0,43

-

Episódio de sono da sexta

-0,18

0,33

-

-

Episódio de sono da folga

-

-

-0,33

0,09

1

Correlação de Pearson

2

Média da semana
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A coleta das amostras de melatonina incluiu 20 operários do setor de embalagem
e teste elétrico, que atuavam em turnos alternantes (vespertino, matutino e noturno).
Nenhum dos operários relatou a utilização de beta bloqueadores ou quaisquer
medicamentos que alterassem o ciclo vigília-sono. É importante mencionar que não foi
possível extrair a melatonina das amostras de um dos trabalhadores no dia de trabalho
(n=19) e de três trabalhadores na folga (n=17).
Após quatro noites seguidas de trabalho noturno, a média de horário do início da
secreção de melatonina (DLMO) no dia de trabalho foi 21:28 h (EP=0,20) variando de
19:00 h a 22:30 h, já a média do DLMO no dia de folga foi 21:24 h (EP=0,17) variando
de 19:33 h a 22:30 h. O teste de Wilcoxon não revelou diferença estatística significativa
na média dos horários do DLMO comparando trabalho e folga (p= 0,72) (Figura 20).

18:30
23:00

19:30

20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30

Figura – Distribuição do horário de início da secreção de melatonina (DLMO)
entre operários segundo dia de trabalho (n=19) e folga (n=17). Xapuri, 2012.
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 15, não houve diferenças
significativas nas médias do horário de início da secreção de melatonina de acordo com
variáveis como sexo, estado marital, atividade física e cochilos.
Tabela 15 - Diferenças de médias do DLMO em dias de trabalho e folga entre operários,
de acordo com sexo, estado marital, atividade física e cochilos. Xapuri, 2011 – 2012.
Variáveis
Sexo

Estado Marital

Atividade Física

Cochilos
1ANOVA

Categorias

DLMO TRABALHO

DLMO FOLGA

Fator

p1

Masculino

Média e Erro Padrão
21:46 (0,04)

Média e Erro Padrão
21:51 (0,35)

0,49

0,49

Feminino

21:16 (0,26)

21:16 (0,21)

Solteiro

21:46 (0,22)

21:46 (0,18)

3,95

0,07

Casado

20:27 (0,42)

20:28 (0,32)
0,12

0,72

3,15

0,09

Sim

21:17 (0,28)

21:17 (0,24)

Não

21:30 (0,38)

21:33 (0:28)

Sim

20:18 (0,45)

20:30 (0,36)

Não

21:42 (0,23)

21:40 (0,06)

de medida repetida de 1 fator

Ao testarmos a correlação entre a média de horário do início da secreção de
melatonina (DLMO) e variáveis relativas a características individuais, trabalho, sono,
relato de dor musculoesquelética e morbidades, verificamos uma correlação negativa
significativa entre a variável idade e DLMO no trabalho e na folga.
O cronotipo (MCTQshift) também apresentou uma correlação positiva com o
horário do DLMO tanto no trabalho quanto na folga (Tabela 16).
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Tabela 16 – Correlação entre variáveis relativas a características individuais, trabalho,
sono, relato de dor musculoesquelética, morbidades e horário de início da secreção de
melatonina nos dias de trabalho e folga em operários. Xapuri, 2011 – 2012.
Variáveis

DLMO TRABALHO

DLMO FOLGA

R

p

r

p1

-0,74
-0,18

0,00
0,45

-0,71
-0,08

0,00
0,73

Interferência do trabalho no lazer (VAS 1-10)

0,63
0,03

0,00
0,88

0,57
0,14

0,01
0,56

Satisfação com horário de trabalho (VAS 1-10)

0,11

0,62

0,02

0,91

Distúrbio de sono (1-5) (KSQ)

0,11

0,63

0,03

0,88

Fadiga/sonolência (1-5) (KSQ)

0,13

0,59

0,25

0,33

Dificuldades para acordar (1-5) (KSQ)

0,28

0,23

0,32

0,2

Queixas de dores musculoesqueléticas (1-9)

0,14

0,57

0,31

0,21

Morbidades Referidas (0-50)

-0,25

0,28

-0,14

0,58

Idade
Preferência Diurna (7-28)
Cronotipo - MSFc (hora)

1

1

Correlação de Spearman

No que concerne às variáveis relacionadas aos padrões de sono, foi realizada
análise de acordo com o turno de trabalho e dia da semana. No turno noturno houve
uma correlação positiva referente ao inicio do sono na folga (sábado) e DLMO na folga
(r=0,70; p=0,02), mostrando que o atraso no horário do DLMO também foi
acompanhado pelo atraso no início do sono entre os trabalhadores. Ainda referente ao
turno noturno, houve correlação entre horário do fim do sono e o DLMO, no dia de
trabalho (r=0,57; p=0,03) (Tabela 17).
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Tabela 17 – Correlação entre características do sono e início da secreção da melatonina
nos dias de trabalho e folga em operários. Xapuri, 2012.
Variáveis do Sono

DLMO TRABALHO
r

DLMO FOLGA

p1

r

Início do sono
Episódio de sono da semana (2a a 5a)2

0,29

Turno Vespertino
0,22

Episódio de sono da sexta

0,31

0,19

Episódio de sono da folga

0,37

Episódio de sono da semana (2a a 5a)2

0,33

Turno Matutino
0,16

Episódio de sono da sexta

0,43

0,62

Episódio de sono da folga

0,34

Episódio de sono da semana (3a a 5a)2

-0,33

Turno Noturno
0,16

Episódio de sono da sexta

-0,35

0,14

Episódio de sono da folga

0,70

Fim do sono
Episódio de sono da semana (2a a 5a)2

0,45

Turno Vespertino
0,60

Episódio de sono da sexta

0,24

0,32

Episódio de sono da folga

0,29

Episódio de sono da semana (2a a 5a)2

-0,10

Turno Matutino
0,67

Episódio de sono da sexta

-0,22

0,37

Episódio de sono da folga

0,47

Episódio de sono da semana (3a a 5a)2

0,33

Turno Noturno
0,16

Episódio de sono da sexta

0,51

0,03

Episódio de sono da folga

0,19

Duração do Sono total
Episódio de sono da semana (2a a 5a)2

0,35

Turno Vespertino
0,15

Episódio de sono da sexta

-0,25

0,29

Episódio de sono da folga

-0,07

Episódio de sono da semana (2a a 5a)2

0,25

Turno Matutino
0,30

Episódio de sono da sexta

0,40

0,09

Episódio de sono da folga

0,09

Episódio de sono da semana (3a a 5a)2

0,17

Turno Noturno
0,48

Episódio de sono da sexta

0,29

0,22

Episódio de sono da folga
1Correlação

de Spearman
2Média da semana

-0,16

p1

0,13

0,18

0,02

0,24

0,58

0,47

0,77

0,72

0,53
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No entanto, ao analisarmos os valores do DLMO apresentados por cada operário
foi observado que um grupo de trabalhadores (n=7) apresentava valores médios do
DLMO no dia de trabalho de 19:47 h (EP=0,24) e na folga 20:01 h (EP=0,07). Em
contrapartida, o restante dos trabalhadores (n=10) apresentou média do DLMO de
22:30h (EP=0) e 22:21h (EP=0,06) correspondendo a trabalho e folga, respectivamente.
Em outras palavras, em um grupo o início da secreção de melatonina ocorreu até às
20:30 h e no outro grupo após às 22:00 h.

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

Figura 21 – Distribuição dos operários do setor de embalagem e teste elétrico
(turno alternante) segundo horário de início da secreção de melatonina
(DLMO). Xapuri, 2012.

Posto que o horário de inicio da secreção de melatonina diferia de forma
evidente entre os operários, conforme observado na figura 21, foram realizadas análises
comparativas entre esses grupos, sendo os mesmos nominados: Late (DLMO>22:00) e
Early (DLMO ≤ 20:30h).
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Ao comparar a média de idade entre os grupos, observamos que os trabalhadores
do grupo Late eram mais jovens quando comparados aos trabalhadores do grupo Early
(p>0,01). Houve também uma diferença significativa relativa ao cronotipo, pois os
trabalhadores

pertencentes

ao

grupo

Late

apresentaram

maior

tendência

à

vespertinidade de acordo com a meia fase do sono corrigida - MCTQshift (p<0,001). Nos
demais itens os grupos não apresentaram diferenças estatísticas significativas
principalmente no que diz respeito às avaliações subjetivas do sono, relato de dor
musculoesquelética e morbidades (Tabela 18).
Tabela 18 - Diferença de médias entre características individuais e fatores relacionados
ao trabalho, segundo grupos de horários de início de secreção de melatonina (n=17).
Xapuri, 2011 – 2012.
Média (Erro Padrão)
Variáveis

p
Early

Late

Idade

30,3 (2,91)

21,5 (0,48)

<0,01a

Preferência Diurna (7-28)

17,8 (1,60)

16,2 (0,94)

0,36b

Cronotipo MSFc (hora)

0:54 (0:34)

03:54 (0:39)

<0,01b

7 (1,27)

7 (0,97)

0,92a

6,4 (1,22)

6,8 (0,8)

0,51b

Interferencia do trabalho no lazer (VAS 1-10)
Satisfação com horário de trabalho (VAS 1-10)
a

Mann-Whitney

b

Teste t de Student.

As variáveis relacionadas aos dados sociodemográficos, satisfação com os
horários de trabalho, interferência dos horários de trabalho no horário de lazer, distúrbio
de

sono,

fadiga/sonolência,

dificuldade

para

despertar,

queixas

de

dores

musculoesqueléticas e morbidades não foram associadas a variável DLMO (Tabela 19).
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Tabela 19 - Distribuição das variáveis sociodemográficas, relacionadas ao trabalho,
qualidade do sono e morbidade referida de acordo com DLMO (n=17). Xapuri, 2012.
Early

Late

n (%)

n (%)

Masculino
Feminino

1 (14,3)
6 (85,7)

3 (30,0)
7 (70,0)

0,60

Solteiro
Casado/amasiado

3 (42,9)
4 (57,1)

9 (90,0)
1 (10,0)

0,10

Não
Sim

2 (28,6)
5 (71,4)

5 (50,0)
5 (50,0)

0,62

Sim
Não

5 (71,4)
2 (28,6)

5 (50,0)
5 (50,0)

0,62

Cochilos

Sim
Não

3 (42,9)
4 (57,1)

1 (10,0)
9 (90,0)

0,25

Pausas (descanso)

Sim
Não

5 (71,4)
2 (28,6)

4 (40,0)
6 (60,0)

Distúrbio de sono (KSQ)

Não
Sim

5 (71,4)
2 (28,6)

10 (100)
0

-

Fadiga/sono não restaurador
(KSQ)

Não
Sim

5 (71,4)
2 (28,6)

6 (60)
4 (40)

1,00

Dificuldades
(KSQ)

Não
Sim

6 (85,7)
1 (14,3)

7 (70,00)
3 (30,00)

0,60

Uma queixa
2 a 4 queixas
5 ou mais queixas

2 (28,6)
3 (42,8)
2 (28,6)

3 (30,00)
3 (30,00)
4 (40,00)

1,00

Nenhuma morbidade
1 a 2 morbidades
3 ou mais morbidades

2 (28,6)
2 (28,6)
3 (42,8)

2 (20,00)
6 (60,00)
2 (20,00)

0,46

Variáveis

Categorias

Sexo

Estado Marital

Crianças (<15 anos)

Atividade Física

para

despertar

Relato
de
musculoesquelética

dor

Morbidade referida
1Teste

p1

0,33

Exato de Fisher

A associação entre a média de horário da secreção de melatonina (DLMO) e
variáveis relativas ao horário de início e fim do sono foi analisada de acordo com o
turno de trabalho e dia da semana. No turno vespertino foi encontrado um efeito do
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DLMO no inicio do sono, uma vez que, entre os trabalhadores do grupo Late observouse um atraso no início do sono, tanto no dia de trabalho, sexta-feira, bem como na folga
(sábado), quando comparados ao grupo Early (F=8,20; p<0,01).
Resultado semelhante foi observado no turno matutino (F=6,9; p=0,02). Durante
a semana de trabalho a média do horário de início do sono foi de 22:46 h entre os
indivíduos do grupo Late, enquanto o grupo Early o horário médio foi 22:07 h, no dia
de folga a média do horário de início de sono foi 00:27 h e 22:34 h para o grupo Late e
Early respectivamente.
Não houve efeito do DLMO nos horários de inicio do sono quando os operários
estavam no turno noturno, no entanto, foi observada uma interação entre dia da semana
e DLMO (F=9,67; p<0,01). Vale destacar que, após o trabalho noturno, os operários
iniciaram o sono principal ainda pela manhã aproximadamente uma hora após o término
do horário de trabalho (Tabela 20).
Tabela 20 – Horários de início do sono de operários, segundo grupos de horários de início
de secreção de melatonina (n=17). Xapuri, 2012
Variáveis de sono (hh:mm)

Early

Episódio de sono da semana (2a a 5a)2

(Média e EP)
(Média e EP)
Turno Vespertino
00:07 (0,07)
00:45 (0,18)

Episódio de sono da sexta

23:55 (0,12)

00:30 (0,36)

Episódio de sono da folga

23:28 (0,28)

01:09 (0,40)

Episódio de sono da semana (2 a 5 )

Turno Matutino
22:07 (0,15)
22:46 (0,20)

Episódio de sono da sexta

22:30 (0,24)

23:51 (0,29)

Episódio de sono da folga

22:34 (0,24)

00:27 (0,58)

a

a 2

Episódio de sono da semana (3 a 5 )

Turno Noturno
08:11 (0,09)
08:01 (0,10)

Episódio de sono da sexta

07:51 (0,20)

07:24 (0,11)

Episódio de sono da folga

00:55 (0,35)

03:12 (0,24)

a

1AnoA

Late

1ANOVA

de medida repetida de 1 fator
2 2 Média da semana

a 2

Fator

p1

8,2

0,01

6,9

0,02

4,16

0,06

87

Quanto à variável fim do sono, verificamos que no turno vespertino houve um
efeito do DLMO na média dos horários de acordar (F=4,63; p=0,04), revelando que os
trabalhadores do grupo Late acordavam mais tarde quando comparados ao grupo Early.
A análise de variância também mostrou um efeito do dia da semana no final do episódio
de sono (F=4,23; p=0,02). De acordo com o teste post hoc (Bonferroni) essa diferença
ocorreu entre a sexta e o sábado (p=0,02) (Tabela 21).
Tabela 21 – Horário do fim do sono de operários, segundo grupos de horários de início de
secreção de melatonina (n=17).Xapuri, 2012.
Variáveis de sono (hh:mm)

Early

Episódio de sono da semana (2a a 5a)2

08:08 (0:12)

08:33 (0,24)

Episódio de sono da folga

08:42 (0:25)

09:42 (0,25)

Episódio de sono da semana (2 a 5 )

Turno Matutino
04:92 (0,04)
04:51 (0,04)

Episódio de sono da sexta

07:46 (0,36)

07:12 (0,49)

Episódio de sono da folga

08:42 (0,36)

10:03 (0,35)

a 2

Episódio de sono da semana (3 a 5 )

Turno Noturno
13:09 (0,38)
13:58 (0,22)

Episódio de sono da sexta

12:32 (0,53)

14:18 (0,44)

Episódio de sono da folga

08:42 (0,21)

09:52 (0,30)

a

2

(Média e EP)
(Média e EP)
Turno Vespertino
07:55 (0,16)
09:03 (0,19)

Episódio de sono da sexta

a

1ª

Late

a 2

Fator

p1

4,63

0,04

0,24

0,62

4,26

0,06

1 ANOVA

medida repetida de 1 fator
2 Média da semana

Nos turnos matutino e noturno não foram encontrados efeitos significativos do
DLMO nos horários correspondentes ao fim do sono. Em contrapartida, foi observado
efeito estatístico significativo no que tange ao dia da semana (p<0,01) (Figuras 22 e 23).
Ao realizarmos o teste post hoc (Bonferroni) identificamos que as diferenças entre os
horários do fim do sono se dão entre a semana de trabalho e a sexta-feira (p<0,01), e
entre sexta-feira e sábado (p<0,01) quando os trabalhadores estavam no turno matutino.
Já no turno noturno, as diferenças nos horários do fim do sono ocorreram entre a
semana de trabalho e o sábado (p<0,01) e entre sexta-feira e sábado (p<0,01) (Figura
24).
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9,4
9,3
9,2
9,1
9,0

Horário

8,9
8,8
8,7
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2

Semana de Trabalho

Sexta

Sábado (folga)

Semana de Trabalho

Figura 22 – Horários do fim do sono entre operários do setor de embalagem/teste
elétrico no turno vespertino, segundo dia da semana (n=17). Xapuri, 2012.
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0

Horário

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

Semana Trabalho

Sexta

Sábado (folga)

Dia da Semana

Figura 23 – Horários do fim do sono entre operários do setor de embalagem/teste
elétrico no turno matutino, segundo dia da semana (n=17). Xapuri, 2012.
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14,5
14,0
13,5
13,0
12,5

Horário

12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5

Semana de Trabalho

Sexta

Sábado (folga)

Dia da Semana

Figura 24 – Horários do fim do sono entre operários do setor de embalagem/teste
elétrico no turno noturno, segundo dia da semana (n=17). Xapuri, 2012.

No que se refere à duração do sono, devidos às diferenças nos padrões de sono
relativo ao turno de trabalho, foram realizadas comparações entre a duração do sono
principal e a duração do sono total (sono principal + cochilos). Observou-se que houve
diferenças significativas nas durações do sono total e principal da sexta–feira do turno
matutino, e na semana de trabalho, sexta-feira e sábado do turno noturno. Devido a essa
diferença optou-se por usar nas análises estatísticas seguintes a duração do sono total
(Figura 25).
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10,5
10,0

Duração do sono (horas)

9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
Semana de Trabalho

Sexta

Sábado

Turno Vespertino
Turno Matutino
Turno Noturno

Dia da Semana

Figura 25 – Duração do tempo total de sono entre operários do setor de
embalagem/teste elétrico nos turnos vespertino, matutino e noturno, segundo dia da
semana (n=17). Xapuri, 2012.

Não foi verificado efeito do DLMO na média da duração do sono entre os
trabalhadores dos grupos Late e Early. No entanto, observou-se o efeito do turno de
trabalho (F=5,34; p=0,00), no qual a média de duração do sono no turno noturno foi
menor (média=7,32; EP= 0,31) quando comparada aos demais turnos de trabalho. Como
esperado, houve um efeito do dia da semana (F=21,36; p<0,01), no qual ocorreu maior
duração do sono na folga (média =9,34; EP= 0,25).
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8,6

Duração do sono (horas)

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2
Turno Vespertino

Turno Matutino

Turno Noturno

Turno de Trabalho

Figura 26 – Duração do tempo total de sono entre operários do setor de
embalagem/teste elétrico, segundo turno de trabalho (n=17). Xapuri, 2012.
10,0

Duração do sono (horas)

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5
Semana de Trabalho

Sexta

Sábado (folga)

Dia da Semana

Figura 27 – Duração do tempo total de sono entre operários do setor de
embalagem/teste elétrico, segundo dia da semana entre trabalhadores do turno
alternante (n=17). Xapuri, 2012.
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Não foi verificado efeito do DLMO nos escores médios de sonolência durante a
semana de trabalho (F=2,66; p=0,07) e também na folga (F=1,46; p=0,23).
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6. DISCUSSÃO

O objetivo do presente estudo foi investigar a associação dos horários de
trabalho e exposição à luz com o padrão do ciclo vigília-sono e secreção de melatonina
de trabalhadores de uma reserva extrativista amazônica. Nesse estudo foram avaliados
trabalhadores em situações de vida cotidiana, na qual o trabalho e as atividades sociais
foram praticamente inalterados, permitindo assim a obtenção de informações sobre os
impactos das variáveis de estudo na vida dos trabalhadores. Foram avaliados parâmetros
rítmicos tais como horário de inicio, fim e duração do sono, tanto por questionário
quanto por actimetria, e também um marcador biológico da ritmicidade circadiana, o
horário de início da secreção de melatonina. Além disso, foram avaliadas a sonolência e
o relato de morbidades referidas e sintomas osteomusculares pelos próprios
trabalhadores.
A análise dos resultados deste estudo revela que os trabalhadores apresentaram
modificações nas características do sono (início, fim e duração) quando comparamos
seus dias de trabalho com os dias de folga, independente da atividade ou horários de
trabalho. Foi observado que, quando livres da imposição social do trabalho, os
trabalhadores atrasavam o horário de início e fim do sono, ocorrendo também um
aumento na duração do sono nos dias de folga. Segundo WITTMANN et al., (2006), as
atividades sociais, como trabalhar e estudar impactam fortemente na duração do sono e
da atividade na maioria da população.
Ao avaliarmos as influências da temporalidade imposta pela organização social
do trabalho por meio da diferença entre a meia fase do sono nos dias de trabalho (MSW)
e dias de folga (MSF) identificamos que tais diferenças foram associadas aos horários
de trabalho e ao cronotipo.
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A distribuição da meia fase do sono no trabalho mostra uma maior variância e
um atraso de fase de aproximadamente duas horas quando comparado com a
distribuição da meia fase do sono na folga. A mudança semanal entre horário de início e
fim de sono em dias de trabalho e dias de folga tem sido chamada de jetlag social.
Diferentemente do jetlag causado por voos transmeridianos, o jetlag social é um estado
crônico de desalinhamento entre o relógio social e circadiano atingindo grande parte da
população que trabalha, principalmente em sociedades industrializadas (WITTMANN
et al., 2006). Consequências de uma inapropriada relação de fase entre o relógio
circadiano e social incluem prejuízos no alerta, memória e desempenho, distúrbios na
função endócrina e gastrointestinal, dentre outras (KLERMAN, 2005).
Entre os seringueiros observou-se uma menor diferença na meia fase de sono
entre trabalho e folga quando comparados aos demais trabalhadores estudados. Vale
destacar que os seringueiros possuem um tipo cronobiológico mais matutino, em
relação à maioria dos trabalhadores da fábrica, conforme observado pela Escala de
Preferência Diurna e Questionário de Munique. Os seringueiros alocam seus horários de
dormir e acordar relativamente cedo, estando assim em equilíbrio com sua atividade de
trabalho, de forma a manter uma maior sincronização entre o sistema de temporização
circadiana e os marcadores sociais.
Essa maior preferência dos seringueiros por nichos temporais nos quais iniciam
suas atividades em horários mais precoces do dia pode estar relacionada ao seu padrão
de exposição à luz. ROENNEBERG et al. (2003) conduziram uma pesquisa com 500
indivíduos verificando a exposição à luminosidade e a duração do sono. Os
pesquisadores observaram que quanto maior a exposição à luminosidade natural nos
dias da semana mais adiantada a fase do sono dos indivíduos e maior tendência à
matutinidade.
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Vale ressaltar que o cronotipo é definido por fatores genéticos e ambientais.
Características individuais como idade e sexo podem ter impacto no cronotipo ao longo
da vida. Fatores ambientais como histórico fótico no período perinatal e exposição à luz,
podem influenciar o desenvolvimento do mesmo (ADAN et al., 2012).
Como demonstrado no presente estudo há uma predominância de matutinos
entre os seringueiros e de vespertinos entre os trabalhadores administrativos e operários
da fábrica o que poderia nos levar a inferir que o ambiente, os horários de trabalho e,
consequentemente, o padrão de exposição à luz estariam relacionados com o tipo
cronobiológico. No entanto, é importante ressaltar que a preferência por determinados
nichos temporais pode ter influenciado na escolha ou mesmo na permanência do
trabalhador numa atividade de trabalho. Em estudo realizado com trabalhadores de
enfermagem, observou-se que os trabalhadores mais satisfeitos com o trabalho diurno
eram aqueles que apresentavam um perfil mais matutino, indicando que a concordância
entre a preferência pelos horários matutinos para a realização de atividades e a prática
do trabalho diurno está associada à satisfação no trabalho (MORENO et al., 2012).
Chama a atenção que a comparação dos padrões de sono entre seringueiros com
e sem energia elétrica na residência evidencia um atraso no início dos episódios de sono
nos dias de trabalho e folga entre os seringueiros com energia elétrica na residência. No
entanto, durante a semana de trabalho não há um atraso no fim do sono, devido à
imposição do horário de trabalho, levando a uma menor duração de sono entre os
seringueiros com eletricidade em casa. Portanto, verificou-se que o trabalho associado à
presença de luz elétrica na residência alteram significativamente algumas características
de sono desta população. Resultados similares foram encontrados em estudos com
adolescentes sem energia elétrica em suas residências (LOUZADA e MENNA –
BARRETO, 2010; LOUZADA et al., 2004).
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Estudos epidemiológicos têm demonstrado que a média de duração de sono está
decrescendo na população mundial e que a presença de luz artificial, principalmente nos
horários noturnos, poderia estar relacionada a essas mudanças, uma vez que a mesma
altera o arrastamento do sistema de temporização circadiana, modificando os horários
de sono (EKIRCH, 2000).
Entre os operários que atuam em turnos alternantes identificamos que havia uma
predominância do tipo vespertino e que as diferenças entre a meia fase do sono nos dias
de trabalho e folga foram bem pronunciadas quando comparadas aos seringueiros e
trabalhadores do turno diurno, principalmente durante o turno matutino e noturno.
No turno matutino a diferença entre a MSF e a MSW foi de 2,67 horas e no
turno vespertino a meia fase do sono no trabalho foi um pouco mais tardia que na folga,
apresentando uma diferença de apenas 16 minutos. Estudo realizado por JUDA et al.,
(2013) mostrou que em turnos matutinos os trabalhadores com cronotipos mais tardios
experimentavam maiores restrições no sono, maior jetlag social, menor duração de sono
e reduzida qualidade de sono. Ainda no mesmo estudo, no turno vespertino não foram
observadas modulações, exceto na duração do sono no qual cronotipos mais vespertinos
dormiram um pouco mais que cronotipos mais matutinos. Durante o turno noturno os
padrões de sono dos operários passaram por uma inversão na semana de trabalho, no
entanto, no fim de semana, os trabalhadores retornaram aos padrões de sono anteriores
ao trabalho noturno, o que aumentou de forma expressiva as diferenças entre a meia
fase de sono na folga e trabalho chegando a sete horas.
Além de sofrerem maiores alterações nos padrões de sono quando comparados
os dias de trabalho e folga, os operários ainda estão expostos aos efeitos do trabalho em
turnos. O trabalho em turnos, especialmente o noturno está associado a prejuízos à
saúde, segurança e desempenho dos trabalhadores submetidos a essa modalidade de

97

trabalho. Além de reduzir o bem estar físico e mental pode também prejudicar o
equilíbrio na vida social e familiar (WINWOOD et.al., 2006; COSTA, 2003;
ROTENBERG et al., 2008). Os fatores que contribuem para essa associação estão
relacionados à dessincronização circadiana das funções rítmicas do organismo e
distúrbios de sono/privação do sono (RAJARATNAM et al., 2013; ARENDT, 2010).
Trabalhadores em turnos costumam apresentar dificuldades para adormecer e
para manter o sono. Isso ocorre em função do mesmo ser interrompido por despertares
espontâneos ou pela cessação involuntária devido a uma incapacidade de continuá-lo ou
a necessidade de acordar cedo no turno matutino (AKERSTEDT, 2003).
No presente estudo, no turno noturno, operários tiveram uma duração de sono
média de 5,54 horas, sendo que o débito de sono acumulado durante a semana de
trabalho provavelmente levou os operários a dormirem em média 10,49 horas na folga,
configurando um efeito “rebote”. Uma das queixas mais frequentes de trabalhadores
noturnos é a dificuldade de alcançar uma quantidade adequada de sono durante o dia
subsequente ao turno noturno de trabalho (TUCKER et al., 2011), levando a um
aumento nos níveis de sonolência, como pode ser verificado nesta pesquisa, uma vez
que o escore de sonolência atingiu valores mais elevados durante o turno noturno.
Durante o trabalho em turnos, a mudança temporal na pressão homeostática do
sono e na pressão circadiana para a vigília não estão adequadamente sincronizadas. No
turno noturno, devido à manutenção da vigília, há um aumento da pressão de sono pelo
processo homeostático, ao mesmo tempo em que, devido ao processo circadiano a
pressão para a vigília diminui resultando em um aumento da sonolência no decorrer do
turno. Durante o dia, nas horas subsequentes ao turno noturno, horário no qual os
trabalhadores deveriam iniciar o sono, ocorre o evento oposto, a pressão homeostática
de sono diminui e a pressão circadiana para a vigília excede a pressão de sono, e o
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despertar ocorre antes que pressão de sono tenha sido suficientemente dissipada. Como
resultado há um débito de sono levando a sonolência e redução no desempenho durante
a noite (VAN DOGEN, 2006).
Fatores ambientais e sociais também podem dificultar o sono dos operários após
o turno noturno de trabalho. Um ambiente que permita a entrada de luz e a presença de
ruídos, principalmente quando há crianças na residência, são fatores que podem
contribuir para a piora na qualidade do sono dos trabalhadores. As atividades
domésticas, como cuidados com a casa e com os filhos também contribuem para
redução da duração do sono (TUCKER e FOLKARD, 2012).
No turno matutino a duração do sono foi em média 6,35 horas. A privação
parcial de sono relativa a esse turno pode ter sido ocasionada pelo horário de início do
trabalho às 06:00 h levando os operários a finalizar o episódio de sono em média às
04:42 horas. Entretanto, o adiantamento dos horários de acordar não é acompanhado do
adiantamento do início do sono, impedindo assim um aumento da duração do sono.
A dificuldade de adaptação ao horário matutino pode ser fortemente
influenciada pelo processo circadiano. O avanço dos horários de dormir antes do turno
matutino seria dificultado pelo aumento da pressão circadiana para a vigília inibindo
assim o inicio do episódio de sono (FOLKARD e TUCKER, 2000). De acordo com
LAVIE (1986) o horário compreendido entre 20:00 e 22:00 horas propiciaria uma maior
dificuldade para iniciar o sono, sendo conhecido como zona proibida de sono. É
importante mencionar que horários de acordar entre 04:00-05:00 horas coincidem com o
nadir da temperatura corporal, alerta e desempenho dificultando assim o fim do episódio
de sono (CZEISLER et al 1989; RAJARATNAM e ARENDT, 2001). Estudos
polissonográficos mostraram que há usualmente uma redução de 2 a 4 horas na duração
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do sono nas noites anteriores ao turno matutino, sendo que o estágio 2 (NREM) e sono
REM são afetados (AKERSTEDT, 2003).
A rotação dos turnos pode contribuir para a redução da duração do sono no turno
matutino. A rotação inversa, na qual operários iniciam suas atividades pelo turno
vespertino seguido pelo turno matutino e noturno, tende a levar os trabalhadores a
adiantarem os horários de sono na troca dos turnos. De acordo com SALLINEN E
KECKLUND, (2010) a maioria das pessoas tende a achar mais fácil atrasar o sono e a
vigília do que antecipá-los, refletindo uma tendência natural do sistema de temporização
circadiana devido a um ciclo um pouco mais longo do que 24 horas. Assim, a partir de
uma perspectiva circadiana, a rotação para frente desloca os sistemas que envolvem o
atraso dos ritmos enquanto que a rotação inversa envolve o avanço dos ritmos
circadianos.
Durante o turno vespertino os operários apresentaram maior duração de sono
(8,89 horas) e menores escores no KSS quando comparado aos demais turnos. O turno
noturno foi associado a distúrbios de sono e fadiga/sonolência, corroborando os
resultados de outros estudos que também revelaram a associação entre turno noturno e
distúrbios de sono (BURCH, et al., 2009; AKERSTEDT, 2003; DE PINHO et al. 2006;
VAN DONGEN, 2006).
Muitos estudos apontam que o ciclo claro/escuro é o mais importante
sincronizador dos ritmos biológicos em muitas espécies, inclusive humanos
(CZEISLER,1989; DANILENKO et al., 2000). Baseado nos resultados desse estudo
reafirma-se a importância do ciclo claro/escuro no processo de sincronização dos ritmos
circadianos, no entanto, em se tratando de adultos trabalhadores, identifica-se que o
trabalho é um mediador importante que determina os padrões de exposição à luz aos
quais eles estão expostos.
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Como esperado, os seringueiros por trabalharem ao ar livre, estiveram expostos
à luz por mais tempo e com maior intensidade. Nos dias de trabalho os seringueiros
ficavam ao ar livre em média 5,53 e 3,74 horas nos dias de trabalho e folga,
respectivamente. A intensidade luminosa a qual os seringueiros foram expostos foi em
média de 338,98 LUX nos dias de trabalho e 409,07 LUX na folga. Observa-se que
mesmo relatando maior tempo ao ar livre na semana, uma maior intensidade luminosa
mensurada pelo sensor de luz foi registrada na folga. Tal contraste pode ser explicado
devido ao padrão de iluminação na floresta. Em regiões cobertas com vegetação densa,
especificamente florestas tropicais, somente uma pequena fração da radiação do sol
chega ao solo (JANUÁRIO et al., 1992). O registro do gradiente de iluminação
realizado em uma floresta tropical mostrou que a iluminação no topo das árvores (a 46
m de altura) foi de 100.000 LUX, a 33 m, ainda acima do estrato médio, foi de 25.000
LUX e somente 800 LUX foram detectados a um metro do solo (MACIEL et al., 2002).
Dessa forma, ao adentrarem na floresta para a coleta do látex os seringueiros têm uma
acentuada redução nos níveis de exposição à luz.
Já os operários realizavam suas atividades em um ambiente cujo nível de
luminosidade era de aproximadamente 200 LUX, e os valores médios de exposição nas
24 horas foram de aproximadamente 100 LUX. Em ambientes urbanos as pessoas se
expõem menos à luz natural. Quando as pistas ambientais são fracas, há um
deslocamento na fase circadiana dos horários de atividade e repouso que resulta num
estado subótimo do sistema de temporização circadiana (RAJARATNAM et al., 2004;
WEHR, 1991).
É importante destacar que, entre os seringueiros, mesmo ocorrendo uma redução
da intensidade luminosa ao adentrarem na floresta, sua exposição à luz natural ainda é
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significativa, uma vez que os mesmos alternam suas atividades dentro e fora da floresta,
sendo a intensidade luminosa a qual estão submetidos é suficiente para mantê-los
sincronizados.
O horário de início da secreção da melatonina entre os seringueiros ocorreu em
um horário não usual (~19:00 h), uma vez que muitos estudos mostram que o horário
médio em outras populações ocorre entre as 21:00 e 22:00 horas (ZAWILSKA et al.,
2009; CLAUSTRAT et al., 2005; ARENDT 1995).
Um dos fatores que poderia explicar esse avanço no horário de inicio da
secreção de melatonina está relacionado à atividade de trabalho dos seringueiros que
propicia a exposição a uma luminosidade natural ainda cedo pela manhã. Vale lembrar
que grande parte dos seringueiros iniciam suas atividades de trabalho antes do nascer do
sol. Sabemos que pulsos de luz no final da noite biológica podem causar avanço de fase
de ritmos biológicos, o que explicaria essa diferença no horário no DLMO entre essa
população (DUFFY e CZEISLER, 2009). Segundo BURGESS e EASTMAN (2005) ao
acordar mais cedo os indivíduos tendem aumentar o nível de exposição à luz o que
acarretaria um avanço no ritmo da melatonina.
Em um estudo conduzido em laboratório por DANILENKO et al., (2000), nove
indivíduos do sexo masculino participaram de duas etapas (nove dias cada) na qual
foram submetidos a uma intensidade luminosa <30 LUX, sendo que na segunda sessão
houve uma simulação do nascer do sol. O padrão de iluminação da segunda etapa
preveniu atrasos de fase no ritmo da melatonina e na temperatura corporal quando
comparado ao padrão de iluminação da primeira etapa, fornecendo evidências da
importância da variação no espectro de luz como encontrada no nascer do sol para o
arrastamento dos ritmos circadianos.
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O dia a dia de trabalho do seringueiro é constituído por um padrão de atividade
física vigorosa, uma vez que o mesmo realiza longas caminhadas carregando consigo o
material coletado (látex, castanha), o que pode levar a um gasto energético significativo.
Embora o impacto do exercício físico no sistema circadiano tenha sido bastante
explorado há, no entanto, resultados divergentes na literatura. Tratam-se de estudos
realizados em laboratório, com diferentes protocolos, dificultando assim a comparação
entre os mesmos. Alguns estudos mostram o aumento da concentração de melatonina
após a realização de uma série de exercícios (ATKINSON et. al., 2003; BUXTON et.
al.,1997) e que dependendo do horário realizado, durante o dia ou à noite, o exercício
físico poderia adiantar ou atrasar o início da secreção de melatonina, respectivamente
(ATKINSON et al., 2007; MIYAZAKI et al., 2001; BARGER et al., 2004; KLERMAN
et al.,1998; EASTMAN et al., 1995). Dessa forma, a atividade física realizada ainda
cedo pela manhã, aliada a horários de dormir relativamente estáveis poderia contribuir
para o adiantamento do horário de início da secreção de melatonina.
Concernente ainda a atividade física, vale destacar que World Health
Organization (2004) tem diferenciado conceitualmente atividade e exercício físico. A
mesma define atividade física como um comportamento de grande movimento muscular
realizado no decorrer do dia; enquanto que o exercício físico é uma subdivisão da
atividade física que exige comportamento intencional e repetitivo, muitas vezes com
maior intensidade.
Porém, de acordo com esse conceito, 62,6% dos seringueiros não realizam
nenhuma atividade física programada (exercício físico), no entanto, observarmos que a
atividade ocupacional exercida por esta população exige esforços físicos que demandam
elevados gastos energéticos. Foi observado também que 71,2% dos seringueiros foram
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classificados como eutróficos de acordo com o IMC, nos levando sugerir que atividade
laboral seja melhor explorada quando atividade física for abordada nos estudos.
Entre os seringueiros verificamos que a presença de luz elétrica na residência
produziu efeitos significativos no DLMO, mesmo que essa intensidade luminosa seja
moderada, uma vez que nas residências dos seringueiros a eletricidade ainda não veio
acompanhada do uso de aparelhos eletrodomésticos como a televisão e o computador.
Entretanto, sabemos que a luz artificial mesmo em baixa intensidade (50-300 LUX)
pode produzir uma supressão modesta nas concentrações de melatonina (BOKJOWSKI
et. al. 1997).
WRIGHT et al., (2013) estudaram um grupo de jovens saudáveis expostos a
diferentes padrões de iluminação. Durante uma semana foram submetidos a uma
iluminação semelhante ao experimentado nos lares modernos. Posteriormente, foram
submetidos somente à luz natural (em um acampamento). Os autores compararam os
efeitos dos níveis de luz artificial e natural no arrastamento dos ritmos circadianos. Os
autores demonstraram que a exposição à luz natural e ausência de luz artificial à noite
levam a um adiantamento de fase do ritmo da melatonina.
Como já mencionado neste estudo, a exposição à luz durante o turno noturno de
trabalho pode causar atrasos de fase ou até mesmo a supressão de secreção de
melatonina pela pineal (BLASK, 2009; SCHERNHAMMER, 2009). Segundo
CLAUSTRAT et al., (2005) após algumas noites consecutivas de trabalho noturno a
secreção da melatonina progressivamente atrasa de fase passa a ocorrer nos horários
mais próximos da manhã. Atrasos de fase no ritmo da melatonina e cortisol são
passíveis de ocorrer durante a realização de trabalho noturno (ULHÔA et al., 2011;
WHITSON et al. 1995) e são influenciadas pelo padrão exposição ao ciclo claro/escuro
(KOLLER et al., 1994). Após quatro noites de trabalho noturno poderia se esperar que o
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horário de início da secreção de melatonina dos operários ocorresse em horários mais
tardios. Contudo, verificou-se que o padrão de secreção ocorreu de forma bastante
distinta entre dois grupos, sendo que um grupo de operários apresentou o DLMO em
média as 19:47 h, fenômeno semelhante ao ocorrido com os seringueiros. Esses
operários também apresentaram um adiantamento nos horários de início de sono no
turno vespertino e matutino e no fim do sono do turno vespertino.
Dentre as características individuais analisadas foi identificado que a idade e o
cronotipo foram associados ao padrão de secreção da melatonina dos operários. A idade
pode influenciar na capacidade dos trabalhadores no ajustamento ao trabalho noturno.
Com o avanço da idade problemas relacionados ao trabalho em turnos como
dessincronização circadiana, distúrbios dos ritmos biológicos e problemas de sono
tendem a aumentar (BRUGERE, et al., 1997; HARMA, 1993). Há também
modificações conhecidas no sistema de temporização circadiana com a idade, incluindo
alterações na regulação do ciclo vigília-sono. Estas alterações nos ritmos circadianos
podem, ao menos em parte, contribuir para a diminuição da tolerância ao trabalho em
turnos com o transcorrer da idade (GANDER e SIGNAL, 2008; COSTA e DI MILIA,
2008).
O cronotipo é considerado um dos principais preditores para uma maior
tolerância ao trabalho em turnos (FOSTER e KREITZMAN, 2004; HORNE e
OSTBERG, 1976). Por meio do Questionário de Preferência Diurna estudos
demonstraram que pessoas com tendência à vespertinidade apresentam maior
capacidade de adaptação às mudanças no ciclo vigília-sono (HARMA, 1993) e mostram
melhor qualidade do sono (KHALEQUE, 1999). Indivíduos com tendência à
matutinidade apresentam maior rigidez em relação aos horários de sono e expressam
dificuldades em estender seus horários de dormir (DUFFY et al.,1999; VIDACEK et
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al.,1995) acumulando um déficit de sono considerável durante turno noturno
(FOLKARD e MONK, 1979).
A correlação positiva entre cronotipo e horário de início da secreção da
melatonina observada no presente estudo, corrobora os resultados já apresentados em
outros estudos que mostram que os indivíduos com maior tendência à vespertinidade
apresentam um horário de início mais tardio (aproximadamente 3 horas) quando
comparados aos indivíduos mais matutinos (MONGRAIN et al., 2004; GIBERTINI et
al., 1999).
Em outras palavras, é importante compreender a inter-relação entre cronotipomelatonina-sono. O cronotipo está relacionado à fase circadiana tanto dos padrões de
sono quanto da secreção de melatonina. A tendência à matutinidade ou vespertinidade
poderia explicar os padrões de secreção de melatonina e de características de sono tão
distintos entre os grupos (Early e Late), uma vez que, parte dos operários apresentou um
padrão de secreção de melatonina tão semelhante ao dos seringueiros.
No entanto, apesar dos operários pertencentes ao grupo Late apresentarem
horário de início de secreção da melatonina mais tardio, bem como padrões de sono
mais atrasados quando comparados ao grupo Early não há indícios suficientes para
afirmar que esses trabalhadores poderiam estar melhores “ajustados” ao trabalho
noturno, uma vez que os trabalhadores não manifestaram quaisquer diferenças no que
diz respeito à satisfação com os horários de trabalho, interferência dos horários de
trabalho no lazer, prevalência de morbidades, relato de dores musculoesqueléticas ou
queixas subjetivas de sono.
Vale destacar que em se tratando de turnos alternantes uma completa adaptação
dos operários ao turno noturno iria requerer um constante reajustamento de acordo com
a escala de trabalho e padrões de exposição à luz. Além disso, em face da rotação dos
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turnos, a mudança de fase circadiana é muito lenta para permitir o ajustamento
adequado (CZEISLER et al., 1990; DAWSON, et al., 1995).
Na maioria dos casos, mesmo trabalhadores que atuam em turnos noturnos
permanentes não têm mostrado ajustamento circadiano. Um estudo de revisão concluiu
que menos de um em quatro trabalhadores apresentou evidências suficientes que
mostrassem um adequado ajustamento (FOLKARD, 2008).

Nos dias de folga os

trabalhadores geralmente adotam uma orientação diurna do ciclo vigília-sono,
revertendo o processo de ajustamento circadiano.
Com base nas evidências científicas acumuladas que mostram o prejuízo do
trabalho em turnos para a saúde dos trabalhadores e os resultados deste estudo que
revelaram o impacto dessa escala trabalho no sono dos trabalhadores, entende-se que há
uma contradição ao utilizar essa forma de organização do trabalho, uma vez que, a
fábrica de preservativos foi concebida sob o conceito de preservação ambiental que
busca equilíbrio do ecossistema. No entanto, neste contexto, o equilíbrio somente é
atingido quando há o entendimento de que o homem também esteja incluído nesse
ecossistema e deve haver uma relação harmônica do homem e seu meio ambiente.
Dessa forma, compreendendo os ambientes de vida e trabalho e a natureza do conceito
de saúde, não faz sentido promover a proteção ambiental sem considerar os aspectos
relativos à vida e saúde dos indivíduos, como não faria sentido pensar apenas no bem
estar dos indivíduos (crescimento econômico) em detrimento da preservação ambiental.

6.1 Limitações do estudo
Uma das principais limitações deste estudo foi relacionada a não realização da
coleta de melatonina após o turno vespertino e matutino entre os operários que foram
selecionados para a segunda etapa, o que permitiria um melhor entendimento sobre o
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comportamento dessa variável nos três turnos de trabalho. No entanto, devido a
restrições orçamentárias optou-se por realizar a coleta no quinto dia de trabalho noturno
e no dia de folga posterior a esse turno, pois o turno noturno acarretaria maior alteração
no horário de secreção da melatonina. Vale lembrar que a coleta de melatonina no dia
de trabalho e de folga correspondeu ao vigésimo e vigésimo primeiro dia de seguimento
desses trabalhadores.
Outra limitação do estudo foi relacionada ao chamado “efeito do trabalhador
sadio”. Algumas investigações na área de saúde ocupacional apontam para a ocorrência
de melhores indicadores de morbidade e mortalidade entre trabalhadores quando
comparados com a população em geral (SANTANA e CORDEIRO, 2003). No caso dos
trabalhadores em turnos essa conclusão é evidente, uma vez que, os trabalhadores que
apresentam efeitos negativos mais agudos relativos ao sistema de trabalho noturno
geralmente são realocados para outros turnos de trabalho ou são afastados do trabalho.
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7. SÍNTESE DOS RESULTADOS

1. Conforme a suposição explicitada na hipótese principal do estudo, os seringueiros
estão expostos à luz por mais tempo e com mais intensidade quando comparados aos
trabalhadores do fábrica. Os seringueiros também apresentaram um adiantamento de
fase nos horários de inicio e fim do sono, bem como adiantamento do horário de início
de secreção de melatonina.

2. A presença de energia elétrica na residência dos seringueiros apresentou efeito
significativo no horário de início do sono, na duração do sono e no horário de inicio da
secreção de melatonina.

3. O horário de trabalho foi associado aos padrões de sono, independente da atividade
ou horário de trabalho, uma vez que ao comparar dias de trabalho e folga houve
modificação dos horários de início, fim e duração do sono, configurando um jetlag
social.

4. Os operários apresentaram privação de sono e maiores escores de sonolência ao
realizarem suas atividades de trabalho nos turnos noturno e matutino. O turno noturno
também foi associado à ocorrência de distúrbios de sono e fadiga ao acordar.

5. Os operários da fábrica que eram jovens e com maior tendência à vespertinidade
apresentaram atraso dos horários de inicio de secreção da melatonina, bem como atraso
nos horários de início e fim do sono no turno vespertino e matutino e atraso no fim do
sono no turno vespertino.
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6. Embora apresentassem maior tendência à vespertinidade, atraso no horário de início
da secreção de melatonina, bem como atraso dos padrões de sono, os operários do grupo
Late não apresentaram outros indicadores de ajustamento quando comparados aos
operários do grupo Early uma vez que não houve diferenças estatísticas significativas
entre os operários do grupos Late e Early que no se refere à satisfação com os horários
de

trabalho,

queixas

subjetivas

de

distúrbios

de

sono,

relato

de

dores

musculoesqueléticas e morbidades referidas.

7. Foi observada uma relação do cronotipo com os padrões de sono e horário de início
da secreção de melatonina, no entanto essa relação foi mediada pela atividade assim
como pelos horários de trabalho.
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8. CONCLUSÕES
Os achados deste estudo evidenciaram que os padrões de sono e de secreção de
melatonina observados foram distintos entre os trabalhadores estudados, a saber,
seringueiros e trabalhadores da fábrica, em decorrência de seus horários de trabalho e
comportamento de exposição à luz. Em outras palavras, os horários de trabalho em
conjunto com a exposição à luz modificaram os padrões de sono e secreção de
melatonina.
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ANEXO I
QUESTIONÁRIO
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE AMBIENTAL

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Entrevistador (a):
1. Data da entrevista:
2. Local da entrevista:

3. Sexo do entrevistado:

4. Qual a sua data de nascimento?
_________/__________/___________
5. Em que cidade você nasceu?
__________________________
6. Qual a sua ocupação?

7. Há luz elétrica na sua residência?
 Sim
 Não
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS
8. Peso: ___________ kg

10. IMC (Índice de Massa Corporal) __________kg

9. Altura: ____________ metros

11. Circunferência quadril: ________________________cm
12. Circunferência cintura:_________________________cm
13. Relação cintura quadril: ________________________cm
14. Circunferência pescoço: ________________________cm

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO
15. Você estudou?
 Sim
 Não (PASSE PARA A PERGUNTA 14)
16. Você estudou até o:
Primário incompleto
Ensino Fundamental completo (terminou a 8ª série)
 Ensino Médio incompleto (não terminou o 3º colegial)
 Ensino Médio completo (terminou o 3º colegial)
 Faculdade incompleta
 Faculdade completa
 Pós-Graduação completa
 Pós-Graduação incompleta
17. Você estuda atualmente?
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 Sim (Em qual horário) ___________________________
 Não
18. Estado conjugal atual é:
 Solteiro(a)
 Casado(a) / Vive com companheiro(a)
 Separado(a) / Divorciado(a)
 Viúvo(a)
19. Alguma criança mora com você? (Pode ser seu filho ou não)
 Sim
 Não
20. Quantas crianças moram com você de acordo com a idade delas (PODE
HAVER MAIS DE 1 OPÇÃO)
 Menor que 1 ano __________criança (s)
 De 1 a 5 anos __________criança (s)
 De 6 a 10 anos __________criança (s)
 De 11 a 15 anos __________criança (s)

2) QUESTÕES SOBRE HÁBITOS DE VIDA

21. Você fuma cigarro (comum, de palha, cachimbo ou masca tabaco)?
 Sim
 Não
22. Quantos cigarros você fuma por dia? ________________
22. Você bebe?
 Sim
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 Não
23. Com que freqüência você bebe nessas ocasiões?
 Menos de 1 vez por mês
 1 vez por mês
 A cada 15 dias
 1 a 2 vezes por semana
 3 a 5 vezes por semana
 6 a 7 vezes por semana
25. Você costuma tomar algum medicamento?
 Sim. Qual? _____________
Há quanto tempo você toma esse medicamento (meses/anos) ________________
 Não
26. Este medicamento tem prescrição médica?
 Sim
 Não
27. Você pratica exercício físico?
 Não
 Sim. Qual? ___________________________
28. Quantas vezes por semana você pratica exercício físico?
 1 vez por semana
 De 2 a 3 vezes por semana
 Mais do que 3 vezes por semana
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3) QUESTÕES SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO

29. Qual seu tipo de vínculo empregatício?
 Celetista
 Cooperativado
 Autônomo
 Contrato temporário (Quanto tempo dura esse contrato?) _____________
 Terceirizado
 Estatutário
 Outro (Qual?) _________
30. Como são seus horários de trabalho:
 Diurno Fixo: ___________às________horas
 Noturno Fixo: _________às________horas
 Alternante: ______às_______horas________às______horas,______às______horas
 Outro (Qual?) ________________________
31. Quantas horas você trabalha por semana?

32. O seu trabalho exige esforço físico?
 Sim
 Não
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33. Durante o seu trabalho, a maior parte do tempo você permanece:

___
34. No seu trabalho, cargas ou pesos precisam ser levantados?

35. Você considera que o peso dessas cargas exige esforços além da sua capacidade
física?

36. Existem recursos ou dispositivos no trabalho que auxiliem no transporte dessas
cargas?

37. Na sua opinião, você considera o ritmo do seu trabalho:
 Leve, não me sinto cansado após a jornada de trabalho
 Moderado, às vezes me sinto cansado após a jornada de trabalho
 Intenso, sempre me sinto muito cansado após a jornada de trabalho
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38. Em qual esquema de turnos você trabalha? (OBS: SÓ PARA FUNCIONÁRIOS
DA FÁBRICA)
 Rotação rápida (muda de horário a cada 2 a 3 dias)
 Rotação lenta (muda de horário a cada 4 a 5 dias)
 Outro _______________________
 Rotação “para frente” (por exemplo, manhã – tarde – noite)
 Rotação “para trás” (por exemplo, noite – tarde – manhã
39. Desde quando você trabalha em turnos? (OBS: SÓ PARA FUNCIONÁRIOS
DA FÁBRICA)
___ Anos
___ Meses
___ Semanas
40. Como você vai ao trabalho?
 Em transportes fechados (por exemplo: carro, ônibus)
 Outros (por exemplo: a pé, de bicicleta)
41. Além deste emprego, você tem mais algum trabalho ou outra atividade que lhe
dê rendimento? (NÃO INCLUIR TRABALHO DOMÉSTICO)
 Não
 Sim, um outro serviço. Qual? ______________________________________
42. Há quanto tempo você trabalha em mais de um local?
____________anos
 Há menos de um ano _______dias ______meses
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43. Se você tem outro emprego/ocupação atualmente, quantos dias da semana você
trabalha e qual horário?
Número de dias_______________
 Diurno Fixo __________às________horas
 Noturno Fixo _________às________horas
 Alternante_______às_______horas, ______às______horas,________às____horas
 Outro (Qual?) ________________________
44. Se você pudesse escolher entre permanecer no turno em que você está
atualmente, ou trocar para outro turno existente neste emprego/ocupação, o que
você decidiria?
 Nunca sairia
 Ficaria na dúvida
 Sairia em algum momento
 Sairia imediatamente
 Indiferente
45. Você realiza pausas no trabalho?
 Sim, por ______ minutos, ____________ vezes por semana
 Não
46. Você considera as pausas no trabalho suficientes para seu descanso?
Sim

47. Durante as pausas no trabalho, você consegue tirar um cochilo de vez em quando?
 Sim, por ______ minutos, ____________ vezes por semana
 Não
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48. No seu ambiente de trabalho existe algum local específico destinado às suas pausas?
 Sim
 Não
49. Você tem folgas no trabalho?
 Sim
 Não
50. Quantos dias de folga você tem?
 1 dia
 1 dia e meio
 2 dias
 3 dias
 4 dias ou mais
51. Como é sua escala de folga?
______________________________

53. Pensando em seus horários de trabalho, assinale com um X um número na escala de
1 a 10 que mostre o quanto seus horários de trabalho interferem em outras atividades de
sua vida como estudo, lazer, convívio com a família.

1

2

3

4

5

6

7

8

Não
Interfere

9

10

Interfere
Totalmente

54. Assinale com um X na escala de 1 a 10 um número que mostre sua satisfação com
seus horários de trabalho.
1
Totalmente
insatisfeito

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalmente satisfeito
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4) QUESTIONÁRIOS SOBRE DADOS DE SAÚDE

4.1) DOR LOMBAR
NOS ÚLTIMOS12 MESES

Nos últimos 12
meses, você teve
problemas (como
dor,
formigamento/
dormência) em:

54. Pescoço
55. Ombros
56. Parte superior
das costas

57. Cotovelos

58. Parte inferior
das costas

59. Punhos/Mãos

Em sua
percepção,
esses
problemas
estão
relacionados
ao seu
trabalho?

Nos últimos 12
meses, você foi
impedido(a) de
realizar
atividades
normais (por
exemplo:
trabalho,
atividades
domésticas e de
lazer) por causa
desse problema
em:

NOS ÚLTIMOS 7 DIAS

Nos últimos 12
meses, você
consultou algum
profissional da
área da saúde
(médico,
fisioterapeuta)
por causa dessa
condição em:

Nos
últimos 7
dias, você
teve algum
problema
em:

Em sua
percepção, esses
problemas
(referentes aos
últimos 7 dias)
estão
relacionados ao
seu trabalho?
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60. Quadril/Coxas

61. Joelhos

62. Tornozelos/Pés

4.2) MORBIDADES REFERIDAS (ICT)

Na sua opinião, quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo, você possui
atualmente? Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico que você
possui atualmente. E marque com um X se faz uso de medicação para a lesão (s) /
doença (s) assinalada (s).
DEIXE EM BRANCO CASO NÃO TENHA NENHUM DOS PROBLEMAS
DESCRITOS ABAIXO.

Em minha
opinião
63.

Dor nas costas que se irradia para perna
(ciático)

64.

Artrite reumatoide

65.

Outra doença músculo-esquelética.
_________________

Qual?

Diagnóstico
Faz uso de
médico
medicamento
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66.

Hipertensão arterial (pressão alta)

67.

Doença coronariana, dor no peito durante
exercício (angina pectoris)

Em minha
opinião

68.

Infarto do miocárdio, trombose coronariana

69.

Insuficiência cardíaca

70.

Outra
doença
cardiovascular.
______________________

71.

Infecções repetidas do trato respiratório
(incluindo sinusite aguda, amigdalite, bronquite
aguda)

72.

Bronquite crônica

73.

Sinusite crônica

74.

Asma

75.

Enfisema

76.

Tuberculose pulmonar

77.

Outra
doença
respiratória.
________________________

78.

Distúrbio
emocional
depressão severa)

severo

Qual?

Qual?

(exemplo,

Diagnóstico
Faz uso de
médico
medicamento
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79.

Distúrbio emocional leve (exemplo, depressão
leve, tensão, ansiedade, insônia)

Em minha
opinião

80.

Problema ou diminuição da audição

81.

Doença ou lesão da visão (não assinale se apenas
usa óculos e/ou lentes de contato de grau)

82.

Doença neurológica (acidente vascular cerebral
ou “derrame”, neuralgia, enxaqueca, epilepsia)

83.

Outra doença neurológica ou dos órgãos dos
sentidos.
Qual?
_______________________________________

84.

Pedras ou doenças da vesícula biliar

85.

Doença do pâncreas ou do fígado

86.

Úlcera gástrica ou duodenal

87.

Gastrite ou irritação duodenal

88.

Colite ou irritação do cólon

Diagnóstico
médico

Faz uso de
medicamento
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89.

Outra
doença
digestiva.
__________________________

Qual?

Em minha
opinião

90.

Infecção das vias urinárias

91.

Doença dos rins

92.

Doença dos genitais e aparelho reprodutor
(exemplo, problema nas trompas ou ovários, ou
na próstata)

93.

Outra
doença
geniturinária.
_______________________

94.

Alergia, eczema

95.

Outra
erupção.
____________________________

Qual?

96.

Outra
doença
na
pele.
___________________________

Qual?

97.

Tumor benigno

98.

Tumor
maligno
(câncer).
_________________________

99.

Obesidade

100. Diabetes

Qual?

Onde?

Diagnóstico
médico

Faz uso de
medicamento
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101. Bócio ou outra doença da tireóide
102. Outra doença endócrina ou metabólica. Qual?
______________

Em minha
opinião

Diagnóstico
médico

Faz uso de
medicamento

103. Anemia
doença
do
sangue.
104. Outra
_________________________

Qual?

de
nascimento.
105. Defeito
___________________________

Qual?

106. Outro problema ou doença.
Qual?
___________________________________

4.4) QUESTIONÁRIOS DE SONO
4.4.1) QUESTIONÁRIO DE KAROLINSKA

Você vivenciou alguma das

Nunca

Raramente

Às vezes

Frequentemente Sempre

situações seguintes nos últimos

(Poucas vezes (Algumas vezes (Algumas vezes

6 meses?

ao ano)

107. Dificuldades para adormecer
108. Dificuldades para acordar
109. Acorda diversas vezes e tem

por mês)

por semana)

(Todo dia)
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dificuldades para dormir
110. Ronca alto
(de acordo com outras pessoas)
111. Sonos curtos/fragmentados
112. Pesadelos
113. Sente-se cansado quando
acorda
114. Tem um despertar (final)
precoce
115. Distúrbios do sono
116. Sensação de estar exausto
ao acordar

Você vivenciou alguma das
situações seguintes nos últimos
6 meses?

Nunca

Raramente

trabalho ou no período de lazer
118. Irritado e com os olhos
pesados
119. Períodos de sono não
intencionais (cochilos) durante
o trabalho
120. Períodos de sono não
intencionais (cochilos) durante
o lazer
121. Tem que lutar contra o sono
a fim de permanecer acordado

Frequentemente Sempre

(Poucas vezes (Algumas vezes (Algumas vezes
ao ano)

117. Cansado/sonolento durante o

Às vezes

por mês)

por semana)

(Todo dia)
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122. Que horas normalmente você vai para cama? (Com a intenção de dormir)
Durante a semana de trabalho: ______h
Durante os dias de folga: __________h

123. A que horas você normalmente se levanta?
Durante a semana de trabalho: ______h
Durante os dias de folga: __________h

124. Quanto tempo leva para você cair no sono?
Durante a semana de trabalho: ______h
Durante os dias de folga: __________h

125. Quanto você precisa dormir?
Horas_____ mins_____

126. Quantas vezes você tira uma soneca?
 Nunca
 Raramente (poucas vezes ao ano)
 Às vezes (poucas vezes ao mês)
 A maioria das vezes (diversas vezes por semana)
 Sempre (todo dia)

127. Se você tira uma soneca, quanto tempo dura normalmente?
Horas_____ minutos_____
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128. Você se considera do tipo vespertino ou matutino?
 Do tipo matutino
 Mais matutino que vespertino
 Nenhum dos dois
 Mais vespertino que matutino
 Do tipo vespertino

129. Você dorme o suficiente?
 Sim, definitivamente o suficiente
Sim, perto do suficiente
 Não, muito pouco
 Não, claramente pouco
 Não, muito longe do suficiente

130. Em geral, como você acha que você dorme?
 Muito bem
 Bem
 Nem bem, nem mal
 Bastante mal
 Muito mal
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4.3.3) MUNIQUE (Trabalho em turno)

O questionário a seguir se refere ao seu comportamento de sono e vigília nos
dias de trabalho e nos dias livres. Por favor, responda às perguntas no que diz respeito a
sua escala de turnos atual, ou seja, todas as combinações devem ser preenchidas. Tente
responder a todas as questões, mesmo aquelas que pareçam difíceis. Respostas
espontâneas, em geral, são as melhores. Por favor, ajude-nos na avaliação de seus
dados, não fornecendo dados ambíguos; por exemplo, coloque 23:00 ao invés de 11:00.

Como preencher o Questionário de Munique:

Imagem 1: Representa o horário em que você vai para a cama, ou seja, está
pronto para deitar.
Imagem 2: Note que algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois
que vão se deitar (lendo, por exemplo).
Imagem 3: Representa o horário em que você decide dormir, ou seja, quando
você fecha os olhos e apaga as luzes.
Imagem 4: Representa seu período de latência, ou seja, o período que você
geralmente gasta para “pegar no sono”, adormecer.
Imagem 5: Representa o horário em que você acorda.
Imagem 6: Representa o horário em você se levanta.

Despertador: Indique se você usou o despertador ou não. (Não é necessário, se
você acordou antes do despertador ser desligado.)
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Entre dois turnos de manhã

1. Eu vou para a cama/ me deitar às _________ horas.
2. Algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que vão se deitar.
3. Eu realmente “pego no sono”/ decido dormir às __________ horas.
4. Eu preciso de _________ minutos para “pegar no sono”.
5. Eu acordo às _________ horas.
Com despertador
Sem despertador
6. Eu levanto às _________ horas.
7. Eu geralmente cochilo:
Sim
 Não
Se sim: das ________ horas às ________ horas.

Existem razões particulares pelas quais eu não possa escolher livremente meus
horários de sono durante os turnos de manhã:
Sim (por exemplo: por causa de crianças, animais, outros)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Não

Entre dois dias de folga após um turno de manhã

1. Eu vou para a cama/ me deitar às _________ horas.
2. Algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que vão se
deitar.
3. Eu realmente “pego no sono”/ decido dormir às __________ horas.
4. Eu preciso de _________ minutos para “pegar no sono”.
5. Eu acordo às _________ horas.
Com despertador
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Sem despertador
6. Eu levanto às _________ horas.
7. Eu geralmente cochilo:
Sim
Não
Se sim: das ________ horas às ________ horas.

Existem razões particulares pelas quais eu não possa escolher livremente meus
horários de sono durante os turnos de manhã:
Sim

(por

exemplo:

por

causa

de

crianças,

animais,

outros)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Não

Entre dois turnos à tarde

1. Eu vou para a cama/ me deitar às _________ horas.
2. Algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que vão se
deitar.
3. Eu realmente “pego no sono”/ decido dormir às __________ horas.
4. Eu preciso de _________ minutos para “pegar no sono”.
5. Eu acordo às _________ horas.
Com despertador
Sem despertador
6. Eu levanto às _________ horas.
7. Eu geralmente cochilo:
Sim
Não
Se sim: das ________ horas às ________ horas.
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Existem razões particulares pelas quais eu não possa escolher livremente meus
horários de sono durante os turnos de manhã:
Sim

(por

exemplo:

por

causa

de

crianças,

animais,

outros)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Não
Entre dois dias de folga após um turno à tarde

1. Eu vou para a cama/ me deitar às _________ horas.
2. Algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que vão
se deitar.
3. Eu realmente “pego no sono”/ decido dormir às __________ horas.
4. Eu preciso de _________ minutos para “pegar no sono”.
5. Eu acordo às _________ horas.
Com despertador
Sem despertador
6. Eu levanto às _________ horas.
7. Eu geralmente cochilo:
Sim
Não
Se sim: das ________ horas às ________ horas.

Existem razões particulares pelas quais eu não possa escolher livremente meus
horários de sono durante os turnos de manhã:
Sim

(por

exemplo:

por

causa

de

crianças,

animais,

outros)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Não
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Entre dois turnos à noite

1. Eu vou para a cama/ me deitar às _________ horas.
2. Algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que vão
se deitar.
3. Eu realmente “pego no sono”/ decido dormir às __________ horas.
4. Eu preciso de _________ minutos para “pegar no sono”.
5. Eu acordo às _________ horas.
Com despertador
Sem despertador
6. Eu levanto às _________ horas.
7. Eu geralmente cochilo:
Sim
Não
Se sim: das ________ horas às ________ horas.

Existem razões particulares pelas quais eu não possa escolher livremente meus
horários de sono durante os turnos de manhã:
Sim

(por

exemplo:

por

causa

de

crianças,

animais,

outros)

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Não
Entre dois dias de folga após um turno à noite

1. Eu vou para a cama/ me deitar às _________ horas.
2. Algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que vão
se deitar.
3. Eu realmente “pego no sono”/ decido dormir às __________ horas.
4. Eu preciso de _________ minutos para “pegar no sono”.
5. Eu acordo às _________ horas.
Com despertador
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Sem despertador
6. Eu levanto às _________ horas.
7. Eu geralmente cochilo:
Sim
Não
Se sim: das ________ horas às ________ horas.
Existem razões particulares pelas quais eu não possa escolher livremente meus
horários de sono durante os turnos de manhã:
Sim

(por

exemplo:

por

causa

de

crianças,

animais,

outros)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Não

Entre dois dias típicos durante as férias

1. Eu vou para a cama/ me deitar às _________ horas.
2. Algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que vão
se deitar.
3. Eu realmente “pego no sono”/ decido dormir às __________ horas.
4. Eu preciso de _________ minutos para “pegar no sono”.
5. Eu acordo às _________ horas.
Com despertador
Sem despertador
6. Eu levanto às _________ horas.
7. Eu geralmente cochilo:
Sim
Não
Se sim: das ________ horas às ________ horas.
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Existem razões particulares pelas quais eu não possa escolher livremente meus
horários de sono durante os turnos de manhã:
Sim

(por

exemplo:

por

causa

de

crianças,

animais,

outros)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Não

Em média, quanto tempo, você passa, ao ar livre, exposto à luz do dia? (fora de
ambientes cobertos)?

Em dias de turno de manhã

___horas___minutos

Em dias de turno à tarde

___horas___minutos

Em dias de turnos à noite

___horas___minutos

Em dias livres após um turno de manhã

___horas___minutos

Em dias livres após um turno à tarde

___horas___minutos

Em dias livres após um turno à noite

___horas___minutos

Em um dia típico de férias

___horas___minutos

QUESTIONÁRIO DE MUNIQUE (MCTQ) - SERINGUEIROS
Nos dias de trabalho:
Eu tenho que acordar às ____________horas.
Eu preciso de __________minutos para levantar, depois que acordo.
Eu normalmente levanto(a) ______antes do alarme__________com alarme.
A partir das ____________ horas eu estou totalmente acordado(a).
Por volta das _____________horas eu me sinto com menos energia (disposição).
Na noite anterior ao dia de trabalho, eu vou para cama às_________horas e em seguida,
levo ____________minutos para pegar no sono.
Se eu pudesse eu tiraria um cochilo..
( ) Certo. Então, eu dormiria por _________min
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( ) Errado. Eu me sentiria péssimo depois disso.
Nos dias de folga (considere os dias normais, sem festas)
Meu sonho seria dormir até _____________horas.
Eu normalmente levanto às ____________horas.
Se eu acordar no mesmo horário em que acordo nos dias de trabalho, eu tento voltar a
dormir.
( ) Certo

( ) Errado

Se eu voltar a dormir, eu durmo por _____________minutos
Eu preciso de __________minutos para levantar, depois que acordo.
Eu normalmente levanto(a) ______antes do alarme__________com alarme.
A partir das ____________ horas eu estou totalmente acordado(a).
Por volta das _____________horas eu me sinto com menos energia (disposição).
Nas noite anterior ao dia de trabalho, eu vou para cama às_________horas e em
seguida, levo ____________minutos parapegar no sono.
Se eu pudesse eu tiraria um cochilo..
( ) Certo. Então, eu dormiria por _________min
( ) Errado. Eu me sentiria péssimo depois disso.

Uma vez na cama, eu gostaria de ler por ___________________minutos.
Mas geralmente eu pego no sono depois de __________minutos
Eu prefiro dormir em um quarto completamente escuro.
( ) Certo
( ) Errado
Eu acho mais fácil levantar quando a luz do sol entra no meu quarto...
( ) Certo
( ) Errado
Quanto tempo em média você fica exposto à luz natural (solar) durante o dia?
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Nos dias de trabalho _______horas_______min.
Nos dias de folga_______horas_______min.
Auto-avaliação
Depois de ter respondido as perguntas anteriores, você deve ter percebido a que
cronotipo você pertence. Se, por exemplo, você gosta de dormir um pouco mais nos dias
de folga do que nos dias de trabalho ou se você não pode sair da cama nas manhãs de
segunda-feira, mesmo sem uma festa no domingo à noite, então você é mais um tipo
vespertino. Se, no entanto, você normalmente acorda e sente-se alegre quando você pula
da cama, e se você prefere ir para a cama mais cedo, então você é um tipo
matutino.Assinale a qual categoria você e seus familiares pertencem:

Descrição das categorias:
matutino extremo - 0
Matutino moderado – 1
Matutino leve – 2
Indiferente – 3
Vespertino leve - 4
Vespertino moderado - 5
Vespertino extremo – 6

Eu sou...

0

1

2

3

4

5

6

Quando criança, eu era...

0

1

2

3

4

5

6

Quando adolescente, eu era...

0

1

2

3

4

5

6

Caso você seja maior de 65
anos, em sua meia idade, você
era..

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Meus pais são/eram...
Pai
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Mãe

0

1

2

3

4

5

6

Irmão/Irmã

0

1

2

3

4

5

6

Irmão/Irmã

0

1

2

3

4

5

6

Irmão/Irmã

0

1

2

3

4

5

6

Irmão/Irmã

0

1

2

3

4

5

6

Irmão/Irmã

0

1

2

3

4

5

6

Irmão/Irmã

0

1

2

3

4

5

6

Meus irmãos são/eram
Sublinhar irmã ou irmã

4.3.4 (Modificado Horne & Ostberg)
Torsvall & Åkerstedt, 1980
1

Considerando que você tem que 4 Antes da 6:30
trabalhar por 8 horas seguidas e está 3

6:30-7:29

totalmente livre para organizar o seu 2

7:30-8:29

tempo, que horário você preferiria se 1

8:30 ou mais

levantar?
2

Considerando que você tem que 4 Antes da 21:00
trabalhar 8 horas seguidas e está 3

21:00-21:59

totalmente livre para organizar seu 2

22:00-22:59

tempo, quando você preferiria ir para a 1

23:00 ou mais

cama?
3

Qual seria a sua dificuldade caso 1

Muito difícil - ficaria acordado por um longo tempo

tivesse que ir para a cama às 21:00 2

Pouco difícil - ficaria acordado por algum tempo

horas?

3

Pouco fácil – ficaria acordado por pouco tempo

4

Fácil – adormeceria praticamente no mesmo instante
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4

Se você sempre tivesse que levantar às 1
6:00h, como você acha que seria?

5

sinais

de

cansaço

necessidade de dormir?

7

2 Pouco difícil e desagradável
3

Um pouco desagradável mas não um grande problema

4

Fácil – nenhum problema

Quando você começa a sentir os 4 Antes da 21:00
primeiros

6

Muito difícil e desagradável

e 3

21:00-21:59

2

22:00-22:59

1

23:00 ou mais

Quanto tempo você costuma levar para 4

0-10 min

"recuperar suas energias” de manhã 3

10-20 min

após levantar de uma noite de sono?

2

20-40 min

1

Mais de 40 min

Por favor, indique até que ponto você é 4

Definitivamente ativo de manhã (alerta de manhã e

um indivíduo ativamente matutino ou cansado à tarde)
vespertino!

3

Um pouco ativo de manhã.

2 Um pouco ativo à noite (manhã cansado e alerta à
tarde)
1

Definitivamente ativo à noite (Cansado pelo manhã e

alerta à tarde)

Agradecemos sua participação,
Equipe de pesquisa
Tel.: (11) 3061-7712 – Ramal 229
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ANEXO II
PROTOCOLOS DE ATIVIDADES DIÁRIAS
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PROTOCOLO DE ATIVIDADES
CÓDIGO PESQUISA: ________________
NºACT:_______

HORA

0

DATA: _____/_____/_____

DIA DA SEMANA: _____________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Trabalhando

Estudando
Pausa para
refeição/lanch
e
Sono

Folga

HORA
Trabalhando

Estudando

12
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Pausa para
refeição/lanc
he
Sono

Folga

Caso tenha tomado algum medicamento (ou remédio para dormir ou ficar acordado), por favor, anote o horário em que tomou esse remédio e o nome do
medicamento:________________________________________________________________________________________________________________________
______
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ANEXO III
ESCALA DE SONOLÊNCIA DE KAROLINSKA
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ESCALA DE SONOLÊNCIA
Código Pesquisa: _____________

Data: ____/____/____

Dia da semana: ( ) 2ª ( ) 3ª ( ) 4ª ( ) 5ª ( ) 6ª ( ) Sábado ( ) Domingo

HORÁRIO: ___________________
Como você está se sentindo agora?
______________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extremamente
alerta

Muito Alerta

Alerta

Mais ou
menos alerta

Nem alerta
nem
sonolento

Alguns
sinais de
sonolência

Sonolento
mas consigo
ficar acordado

Sonolento
fazendo
esforço para
ficar
acordado

Muito sonolento,
brigando com o
sono, muito
esforço para ficar
acordado
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ANEXO IV
FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO V
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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159

160

161

162

ANEXO VI
CURRÍCULO LATTES
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