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SAÚDE PÚBLICA

Trabalho, estudo, trânsito, 
família, amigos, mídias 
sociais que nos conectam 

24 horas por dia. A vida moderna 
parece não dar espaço para quase 
nada, nem mesmo para o sono. Mui-
to além do relaxamento, o descanso 
noturno é essencial para o bom fun-
cionamento do nosso organismo. 
Uma rotina agitada, com excesso de 
estímulos luminosos e privação de 
horas de sono é perigosa para toda 
a população e, principalmente, para 
aqueles que trabalham em turnos, à 
noite e/ou em atividades com expo-
sição a riscos químicos e físicos.

Foi pensando em estudar como a 
privação do sono impacta na saúde 
do trabalhador que a pesquisadora 
Liliane Reis Teixeira montou o pri-
meiro laboratório do País voltado, 
exclusivamente, para este tipo de 
avaliação. Liliane é coordenadora 

De olho no sono 
do trabalhador

Localizado na 
Fiocruz, o primeiro 

laboratório de 
pesquisa voltado 
à saúde laboral 

vai investigar 
como dormem os 
profissionais que 
atuam à noite ou 
em turnos e que 

estão expostos 
diariamente a 

riscos químicos 
e físicos

do Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Pública e Meio Ambiente e 
epidemiologista em Saúde do tra-
balhador do Centro de Estudos da 
Saúde do Trabalhador e Ecologia 
Humana, da Escola Nacional de 
Saúde Pública (Cesteh/Ensp), da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Em 2013, ela teve o projeto “Ava-
liação do ciclo vigília-sono em po-
pulações expostas a riscos químicos 
e físicos no trabalho” aprovado no 
Programa Apoio a Grupos Emer-

gentes de Pesquisa no Estado do 

Rio de Janeiro, da FAPERJ.

A expectativa da epidemiologista é 
que o laboratório seja inaugurado 
até o fi m de 2016, após os Jogos 

Aline Salgado
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A privação do sono pode levar 
a distúrbios cardiovasculares 
e à redução das defesas 
imunológicas do organismo 
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Olímpicos no Rio. O espaço terá 
isolamento acústico e será compos-
to por dois quartos, um banheiro, 
uma antessala (recepção e sala de 
espera), uma copa e uma sala de 
monitoramento. O laboratório vai 
permitir que sejam realizados dois 
exames por dia, chegando à média 
de 40 por mês.

“Diferente dos laboratórios do sono 
que existem na Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) e na 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj), por exemplo, este 
vai ser focado na saúde do traba-
lhador”, diz Liliane.

Apesar da infraestrutura do labora-
tório estar garantida, a especialista 
em Saúde do Trabalhador precisa 
vencer outro desafi o: obter apoio 
fi nanceiro sufi ciente para garantir a 
oferta de jantar, café da manhã e kit 

de higiene para os pacientes, visto 
que nos exames é utilizada uma 
pasta condutora para a fi xação dos 
eletrodos.  “Estamos à procura de 
patrocínio, para reduzir o descon-
forto dos pacientes”, conta.

Liliane esclarece que o estudo no 
laboratório terá dois enfoques: o 

primeiro, investigar o sono dos 
profissionais que trabalham em 
turnos ou à noite; e o segundo, ava-
liar as pessoas expostas a produtos 
químicos e físicos. “São poucas as 
pesquisas voltadas para estudar a 
qualidade do sono de profi ssionais 
como os empregados da indústria, 
os que trabalham em plataformas de 
petróleo ou os expostos à radiação. 
Por isso, o nosso esforço”, ressalta.

A pesquisadora conta que a equipe, 
formada por três técnicos e um 
médico, está sendo treinada no 
Instituto do Sono, em São Paulo, 
referência mundial na área. Segun-
do Liliane, inicialmente o estudo 
será aberto a voluntários que traba-
lham na Fiocruz. “Quando se fala 
em distúrbio do sono, muita gente 
quer participar. Estamos entrando 
no Comitê de Ética para apresentar 
uma proposta para uma pesquisa 
mais ampla, que possa incluir pa-
cientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS)”, diz.

A epidemiologista explica que o 
trabalho em horário noturno está 
associado à fadiga, à privação 

Laboratório será usado para investigar a qualidade do sono dos profi ssionais que 
trabalham em turnos ou à noite e de pessoas expostas a produtos químicos e físicos

A equipe do Laboratório do Sono, da UFRJ: 
em primeiro plano (a partir da esq.), Diane 
Francis, Eliana da Silva e Márcia Soalheiro; 

atrás, Lucelaine da Rocha, Ionice Galiaço
e a coordenadora Liliane Teixeira
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de sono, ao pior desempenho de 
atividades, além de exposição dos 
profi ssionais a riscos de incidentes 
e acidentes no desempenho da fun-
ção. Também já são comprovados 
casos de distúrbios reprodutivos 
(em mulheres), cardiovasculares e 
endócrinos, por meio de liberação 
crônica de adrenalina e cortisol, 
principalmente catecolaminas, 
que tendem a diminuir defesas 
imunológicas do organismo. Se-
gundo a especialista em Saúde do 
Trabalhador, a intenção é que, por 
meio da parceria com o SUS, seja 
possível selecionar voluntários 
com perfi l mais específi co, isto é, 
que trabalhem em atividades onde 
haja exposição a riscos químicos 
e físicos.

“Quero entender como o contato 
com determinadas substâncias ou 
elementos afetam o sono dessas 
pessoas. Infelizmente, quando se 
propõe realizar este estudo com tra-
balhadores em uma empresa, há re-
sistência da direção”, ressalta. “Ou-
tro fator importante é a exposição 
às substâncias químicas e físicas em 
horários do ciclo circadiano [ciclo 
biológico dos seres vivos infl uen-
ciado pela luz] diferentes do usual, 
quando as capacidades de elimina-
ção de um xenobiótico [composto 
químico estranho ao organismo 
humano] podem estar reduzidas”, 
acrescenta a pesquisadora.

O acompanhamento médico por 
um profi ssional especializado em 
medicina do sono pode evitar, in-
clusive, a dependência química por 
medicamentos. Liliane alerta que, 
muitas vezes, a insônia está ligada 
a um quadro clínico mais compor-
tamental, do que efetivamente a 
uma doença.

“Para que possamos dormir, é preci-
so que não se tenha exposição à luz 

e também que haja gasto energético. 
Não adianta apenas ter um grande 
gasto mental e nenhuma atividade 
física ao longo do dia”, afi rma. “Se 
você conseguir entender como seu 
ritmo de sono funciona e respeitá-
-lo, é possível voltar a dormir bem”, 
afi rma.

Ela salienta que a famosa receita de 
sono saudável de oito horas por dia 
é bastante relativa. Segundo Lilia-
ne, as cargas genética, ambiental e 
comportamental de cada indivíduo 

são elementos determinantes para 
se defi nir a hora média que se deve 
dedicar ao descanso noturno. “Há 
pessoas que não sofrem de depres-
são, por exemplo, e que precisam 
dormir mais horas do que a média, 
como até 12 horas”, esclarece.

Pesquisadora: Liliane Reis Teixeira
Instituição: Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz)
Apoio: Programa Apoio a Grupos 
Emergentes de Pesquisa no Estado 
do Rio de Janeiro

O Laboratório de Sono, em colabo-
ração com o Serviço de Audiologia, 
ambos da Fiocruz, farão testes tanto 
para projetos de pesquisa, como 
para auxiliar a rede de alta comple-
xidade do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Na lista de exames estão: 

– Polissonografi a: teste que avalia o 
padrão de sono através de sensores 
na superfície do corpo (não invasi-
vo). No exame, são determinados 
a atividade elétrica cerebral (ele-
troencefalograma), o movimento 
dos olhos (eletro-oculograma), a 
atividade de músculos (eletromio-
grama), respiração, oxigenação do 
sangue (oximetria), ronco e posição 
corpórea. 

– Teste de Múltiplas Latências do 
Sono: consiste em cinco registros 
polissonográfi cos, com o paciente 
deitado em sala escura e silenciosa, 
durante o dia. O exame tem dura-
ção de 20 minutos com intervalos 
de duas horas, durante os quais o 
paciente deve tentar adormecer. É 
muito utilizado em trabalhadores 
em turnos e noturno com queixa 
de sonolência excessiva. 

– Exame do Potencial Evocado Au-
ditivo do Tronco Encefálico (Bera): 
o teste será realizado em parceria 
com o Ambulatório de Audiologia 
do Centro de Estudos da Saúde do 
Trabalhador e Ecologia Humana 
(Cesteh), da Escola Nacional de 
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz). Exa-
me não invasivo e semelhante ao 
eletroencefalograma, o Bera avalia 
as respostas eletrofi siológicas do 
cérebro a estímulos visuais, audi-
tivos, e dos membros superiores 
e inferiores, e respostas ligadas a 
eventos, tais como queixas de zum-
bido. O teste será usado também 
para a confi rmação e monitoramen-
to nos limiares da audiometria tonal 
das perdas induzidas por níveis de 
pressão sonora elevados.

– Actigrafia: em estudos popu-
lacionais, a avaliação do ciclo 
vigília-sono é realizada através de 
um acelerômetro, um aparelho que 
é colocado no punho para realizar 
a detecção da atividade motora 
durante 24 horas. Desta forma, 
durante alguns dias, são obtidas 
informações como o tempo total de 
sono, meio período do sono, tempo 
total acordado, número de desper-
tares, efi ciência do sono, latência 
para o início do sono e número e 
duração dos cochilos.

Laboratório prevê 
realização de 
checkup completo


