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RESUMO
Nehme PXSA. Perfil de saúde metabólico de descendentes e trabalhadoras expostas ao
trabalho noturno durante a gestação. [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde
Pública da USP; 2018.
Objetivo: Investigar os padrões de produção de melatonina, sono e metabolismo de
trabalhadoras gestantes e não gestantes, diurnas e noturnas. Também se constituiu como
objetivo do presente estudo, analisar parâmetros de saúde dos recém-nascidos e dos filhos das
trabalhadoras estudadas, segundo o turno de trabalho materno. Métodos: Foram realizados
dois estudos paralelos em um hospital público da cidade de São Paulo. No primeiro estudo
foram investigados os padrões de produção de melatonina, sono, antropometria, parâmetros
metabólicos, hábitos de vida e alimentares de gestantes trabalhadoras diurnas e noturnas e
alguns parâmetros metabólicos dos recém-nascidos filhos destas trabalhadoras. No segundo
estudo, foram analisados os padrões de produção de melatonina, sono, antropometria,
parâmetros metabólicos, hábitos de vida e alimentares de trabalhadoras diurnas e noturnas não
gestantes e alguns parâmetros metabólicos e alimentares entre os filhos destas trabalhadoras,
que no momento da pesquisa eram crianças, adolescentes ou jovens adultos, de acordo com o
turno de trabalho materno. Resultados: Os produtos deste estudo estão descritos sob a forma
de três manuscritos. O primeiro refere-se à hipótese principal do estudo, na qual trabalhadoras
sujeitas a alterações dos níveis de melatonina, a qual é reduzida mediante a exposição à luz
durante a noite, são mais propensas a desenvolver problemas de saúde, os quais podem ser
ocasionados pelo trabalho noturno e comprometem, inclusive, os descendentes das
trabalhadoras. O segundo manuscrito apresenta o estudo com as gestantes, e analisa o perfil
de produção de melatonina ao longo da gestação, segundo os turnos de trabalho, discutindo-se
adicionalmente, os reflexos na saúde dos recém-nascidos. O terceiro manuscrito apresenta o
estudo realizado com mães e filhos, sob a óptica da influência da exposição à luz à noite
durante gestação, e a consequente redução da melatonina com possíveis repercussões no
metabolismo dos filhos que já estão na primeira infância ou adolescência. Conclusão: A
hipótese apresentada no primeiro artigo foi testada nos estudos subsequentes. Em relação ao
estudo com gestantes, apresentado no segundo artigo, destaca-se a redução da produção de
melatonina nas trabalhadoras noturnas quando comparadas às diurnas, além do escore de
Apgar mais baixo entre os recém-nascidos das noturnas. O terceiro artigo, o qual apresenta
estudo realizado com as trabalhadoras não gestantes e seus filhos, não verificou diferenças
significantes nos parâmetros metabólicos das mães e dos filhos, segundo o turno de trabalho

materno. A produção de melatonina das trabalhadoras noturnas parece ter sido afetada pela
exposição ao trabalho noturno. Também parece que a melatonina pode ter um efeito positivo
na manutenção de boas condições de saúde ao longo da gestação. Não é possível afirmar que
as repercussões da exposição ao trabalho noturno, incluindo a redução de melatonina, possam
apresentar efeitos no decorrer da vida dos filhos das trabalhadoras noturnas.
Descritores: melatonina, sono, ritmos biológicos, gestantes, enfermagem, trabalho noturno,
filhos.

ABSTRACT
Nehme PXSA. Health profile of offspring from workers exposed to night work during
pregnancy. [PhD thesis]. São Paulo: School of Public Health of the USP; 2018.
Aim: To investigate the patterns of melatonin production, sleep and metabolism of pregnant
and non-pregnant, day and night workers. The purpose of the present study was also to
analyze some of health parameters of newborns and the offspring from women workers,
according to the maternal shift work. Methods: Two parallel studies were performed in a
public hospital in the São Paulo city. In the first study, the patterns of melatonin production,
sleep, anthropometry, metabolic parameters, and eating habits of day and night pregnant
workers and some metabolic parameters of the newborn were investigated. The second study
investigated

the production patterns of melatonin, sleep, anthropometry, metabolic

parameters, life and eating habits of day and night workers and some metabolic and eating
habits among the offspring according to the mother’s shift work. Results: The products of
this study are described in the form of three manuscripts. The first refers to the main
hypothesis of the study, in which workers who are subject to changes in melatonin levels,
reduced by exposure to light at night, are more likely to develop health problems, even
compromising the descendants of women workers. The second manuscript presents the study
with the pregnant women, and analyzes the profile of melatonin production during the
gestation, according to the work shifts, discussing additionally, the reflexes in the health of
the newborns. The third manuscript describes the study carried out with mothers and children,
considering the influence of exposure to light at night during gestation, and the consequent
reduction of melatonin with possible repercussions on the metabolism of children who are
already in their infancy or adolescence. Conclusion: The hypothesis presented in the first
study was tested in subsequent studies. Regarding the investigation with pregnant women,
presented in the second study, we highlight the reduction of melatonin production in night
workers when compared to day workers, in addition to the lower Apgar score among
offspring from mother’s night workers. The third study, which was carried out with nonpregnant women and their offsprings, did not verify significant differences in the metabolic
parameters of the offspring, according to the maternal shift work. The melatonin production
of night workers seems to have been affected by exposure to night work. It also appears that
melatonin may have a positive effect on maintaining good health throughout pregnancy. It is
not possible to state that the repercussions of exposure to night work, including the reduction
of melatonin, may have effects over the lives of the night worker's offspring.

Keywords: melatonin, sleep, biological rhythms, pregnant, nursing, night work, offspring.
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1. APRESENTAÇÃO

Esta apresentação oferece um breve relato de minha experiência durante os quatro anos de
meu doutoramento. Ao longo de meu mestrado, investiguei características do trabalho e
alimentação que poderiam potencializar a sonolência de trabalhadores noturnos em um estudo
de intervenção. Abriu-se diante de mim um leque de possibilidades tão amplo, como só a
pesquisa possibilita àqueles que têm ânsia de desvendar os mistérios da vida.

Compreender alguns dos fenômenos que envolvem o trabalho noturno norteou minha
primeira pesquisa e continuou agora, em meu doutorado, sob orientação da Profa Claudia
Roberta de Castro Moreno, a qual havia acabado de ser convidada a tomar parte em um
grande projeto que investigaria esta temática, agora estendido aos filhos de trabalhadores que
desempenham suas funções durante a noite.

Deu-se início a uma grande aventura de descobrimento; não apenas de como fazer ciência,
mas também uma descoberta de princípios e de como o ser humano é capaz de ultrapassar
limites quando existe motivação.Desta forma, traçamos um plano de estudos e determinamos
a categoria profissional que seria investigada. Funcionárias do corpo de enfermagem e seus
filhos (as) contribuíram com a pesquisa, a qual foi desenvolvida em São Paulo.

O trabalho realizado em horários não regulares, incluindo-se o trabalho noturno,
potencializa o surgimento de alterações na saúde. Tendo o trabalho noturno como o norteador
do estudo, desta vez a investigação foi direcionada a tentar compreender em qual medida as
repercussões do trabalho neste turno se estendem para além das trabalhadoras, ou seja, para os
seus filhos. Delineamos dois estudos: o primeiro com trabalhadoras diurnas e noturnas e os

filhos destas trabalhadoras. O segundo estudo incluiu gestantes trabalhadoras diurnas e
noturnas.

Após ponderarmos por um período sobre o delineamento da pesquisa, o tema me
conquistou definitivamente. Havia inúmeras possibilidades! Um campo fértil se descortinava,
totalmente diferente do que eu havia trabalhado no mestrado, afinal, se tratava de grávidas,
mulheres e seus filhos. A curiosidade e o desafio dominaram os dias a partir de então.
Definimos a hipótese principal do estudo, a qual pode ser observada no primeiro manuscrito
apresentado nesta tese, que respalda os demais manuscritos e futuras pesquisas que
pretendemos realizar.

O desafio inicial foi encontrar um campo para desenvolver o estudo, tendo em vista que,
no Brasil, podemos contar apenas com voluntários, os quais não podem ser remunerados ao
tomarem parte em pesquisas. O protocolo definido para investigar nossa hipótese de estudo
era complexo e dificultou a adesão ao estudo. Oportunamente, por se tratar de um estudo
temático, sob coordenação do Prof José Cipolla-Neto, do ICB da USP, desenvolvido em
parceria com outros pesquisadores, havia financiamento para a realização do projeto. Após os
procedimentos necessários para a aprovação no comitê de ética da universidade e do hospital,
deu-se início à pesquisa. Em meados de abril de 2016, com auxílio do departamento de
recursos humanos (RH) do hospital, iniciamos a identificação das potenciais participantes do
estudo. O contato inicialmente foi realizado com auxílio da representante do RH. É preciso
citar não havia uma identificação das profissionais segundo nossos critérios de inclusão. Desta
forma, tive que identificá-las pessoalmente, percorrendo todos os setores do hospital a partir
de uma lista inicialmente disponibilizada.

Nosso estudo teve início com as gestantes diurnas, as quais aceitaram participar do estudo
após diversas desistências, por motivos que são descritos no segundo manuscrito que consta
desta tese. As trabalhadoras gestantes noturnas foram as últimas participantes a terem os
dados coletados e suas características também constam do segundo manuscrito, o qual
descreve como ocorre a produção de melatonina ao longo dos trimestres de gestação para
trabalhadoras diurnas e noturnas. Apresenta também, algumas diferenças observadas ao longo
da gestação nos perfis metabólicos das gestantes e ao nascimento, em variáveis relativas à
saúde dos recém-nascidos, de acordo com o turno de trabalho materno.

O desdobramento da pesquisa foi dinâmico. Ao mesmo tempo em que se desenrolava a
coleta com as gestantes diurnas, eu já contatava possíveis participantes do grupo de mães e
filhos do turno diurno, pois optei por realizar a coleta com as participantes do turno noturno
posteriormente, visto que até este momento, toda a coleta foi realizada apenas por mim.
Minha orientadora aguardava a matrícula de um novo aluno que iria tomar parte no temático o
qual realizaria sua pesquisa em conjunto comigo, com trabalhadoras do turno noturno, o que
se deu a partir de janeiro de 2017. Os resultados da investigação dessa população, que
envolveu trabalhadoras diurnas, noturnas e os filhos das trabalhadoras de ambos os grupos,
estão descritos no terceiro manuscrito aqui apresentado.

A logística envolvida na pesquisa demandou inúmeros esforços a fim de não desperdiçar
amostras por quaisquer motivos. No entanto, o ser humano é passível de erros. Alguns
materiais e equipamentos não foram devolvidos por participantes. Além disso, também sofri
um furto na primeira noite de coleta. Após uma noite de ansiedade e exaustão no hospital,
pois se tratava do primeiro contato com as participantes, ao retornar para minha residência, fui
furtada. Com esta experiência, aprendi que os desafios da pesquisa transcendem a

investigação em si. Na verdade, o aprendizado durante meu doutorado foi muito além do
previsto, pois envolveu minha capacidade de adaptação às adversidades de uma forma jamais
imaginada por mim.

O campo de pesquisa proporciona uma intensa vivência e, sobretudo no turno noturno, as
relações humanas afloram em todo seu potencial, de tal forma que constantemente a
neutralidade do pesquisador é trazida à baila. O campo é vivo, formado de seres humanos e
sua diversidade. Mesmo com a abordagem quantitativa do estudo, as características do campo
de estudo remetem a experiências que em algum momento nos fazem repensar algumas
atitudes frente às adversidades. As experiências ao longo do tempo de coleta contribuíram
para minha formação enquanto ser humano.

A organização desta tese, que segue as diretrizes de outra forma de apresentação de teses,
conforme a deliberação da CPG em sua sessão 9ª/2008 de 05/06/2008. Tal apresentação prevê
que a tese de doutorado deve incluir, no mínimo, três manuscritos resultantes do projeto de
pesquisa de doutorado, sendo que um deles não deve ter sido submetido ou publicado em
periódico ou capítulo de livro. Os outros dois artigos devem ter sido submetidos ou
publicados em periódicos.

A estrutura da tese está disposta da seguinte forma: introdução, a qual apresenta preceitos
científicos que justificam a escolha do tema e corroboram a própria pesquisa. A seção
seguinte é composta pelos objetivos que descrevem o propósito do estudo; a seguir os
materiais e métodos, com a apresentação detalhada dos protocolos utilizados. Os resultados,
como citado ao longo desta apresentação, estão descritos sob a forma de três artigos
científicos. Minha formação como nutricionista permeia todo o desenrolar do estudo, pois

investigar os parâmetros metabólicos da população inclui compreender a dinâmica alimentar.
Assim, foram incluídos nos métodos instrumentos de avaliação do consumo alimentar, os
quais foram analisados e deram origem ao artigo que descreve o perfil alimentar desta
população, do qual sou coautora e que não foi incluído na presente tese. Finalmente, são
demonstradas as conclusões e minha perspectiva das contribuições do estudo.
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2. INTRODUÇÃO
2.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O trabalho noturno remonta à antiguidade e, atualmente, representa uma condição
comum na sociedade, a qual demanda a contínua produção e/ou prestação de serviços,
decorrente do processo de globalização cada vez mais acelerado (PRESSER, 1999). Em
países desenvolvidos da Europa e nos Estados Unidos da América (EUA), estima-se que
aproximadamente 20% dos trabalhadores exerçam suas funções durante a noite ou em
horários não usuais de trabalho (HARRINGTON, 2001; RAJARATNAM e ARENDT, 2001;
BOIVIN e BOUDREAU, 2014). No Brasil, estimativas sugerem que, ao menos, 10% das
atividades de trabalho sejam realizadas no período noturno ou em turnos (MORENO et al.,
2003).
Reflexos do processo de globalização são observados, assim, na saúde dos
trabalhadores que são expostos aos efeitos do trabalho realizado em horários não usuais, como
o trabalho noturno (MORGENTHALER et al., 2007; REITER et al., 2012). Concomitante às
exigências fisiológicas originadas pela realização da atividade laboral noturna, têm-se as
situações inerentes à própria globalização, como maiores exigências por qualificação,
acúmulo de funções e precarização do trabalho (SANTOS, 2001). Ressalta-se também, o
elevado percentual de desemprego, que no Brasil ultrapassa os 13 milhões de indivíduos
(IBGE, 2018), condição per se indicada como motivo de preocupação e insegurança que se
configura em sobrecarga emocional (MIRANDA e ARAÚJO, 2006) em um trabalhador cujo
bem-estar já está comprometido pela exposição ao trabalho noturno.
A realização de turnos noturnos por gestantes é proibida em diversos países (ILO,
2014), ou pode ser uma escolha facultativa às trabalhadoras como ocorre na Rússia, em Israel
e Sri Lanka, sendo, entretanto, permitida no Brasil. A possibilidade de que os riscos à saúde
aos quais as trabalhadoras noturnas estão expostas sejam estendidos a seus filhos é a principal
justificativa para a realização dos estudos aqui apresentados. Políticas públicas relativas à
gestante trabalhadora devem abordar os possíveis efeitos da organização temporal do trabalho
para sua saúde e de seus filhos. Neste sentido, evidencia-se a população da presente pesquisa,
composta por trabalhadoras do corpo de enfermagem de um hospital público localizado na
cidade de São Paulo. Inaugurado há 46 anos, o hospital oferece atendimento nas áreas de
ginecologia, oncologia pélvica e mamária, planejamento familiar e atenção à mulher vítima de
violência sexual.
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2.2 TRABALHO NOTURNO E REPERCUSSÕES NA SAÚDE
O processo de adoecimento relacionado ao trabalho tem sido analisado há tempos. No
entanto, a Revolução Industrial propiciou um maior nível de atenção ao processo, na medida
em que submeteu o trabalhador a condições de trabalho extremamente insalubres, com longas
jornadas de trabalho, remuneração reduzida, sem conforto ou higiene. Mediante tais
condições, não surpreende o aumento das taxas de acidente no trabalho e adoecimento,
resultando em morbidade e mortalidade exacerbadas (MENDEZ e DIAS, 1991; MINAYOGOMEZ e THEDIM-COSTA,1997; MENDEZ, 1999). Épocas longínquas remetem à
atualidade no que diz respeito ao trabalho noturno e seus efeitos deletérios a saúde. Não são
poucos os estudos que têm se dedicado a investigar os impactos da inversão dos horários de
trabalho (de diurno para noturno) no sistema de temporização circadiano, descrito nos
próximos parágrafos. O conflito temporal criado pela inversão de horários potencializa o
surgimento de doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, doenças metabólicas e obesidade
(GARAULET et al., 2010; PEVET e CHALLET, 2011).
Inicialmente o sistema de temporização circadiano (ou o popularmente chamado
relógio biológico) foi descrito como uma entidade fisiológica capaz de manter a contagem do
tempo (KRAMER, 1952; RICHTER, 1960). Dessa forma, o conjunto de estruturas composto
por um oscilador central, representado pelos núcleos supraquiasmáticos (NSQ) localizados no
hipotálamo, e os osciladores periféricos, que podem ser encontrados em tecidos e órgãos
como pâncreas, fígado, coração e rins, denomina-se sistema de temporização circadiano
(ALBRECHT, 2004; DIBNER et al., 2010).
A sincronização entre o oscilador central, osciladores periféricos e o ambiente se dá
por meio de uma afinada sincronia. A informação luminosa recebida pela retina é enviada aos
NSQ via trato retino-hipotalâmico. Por ação de uma rede neural que inclui uma ampla
variedade de células nervosas, a saber, neurônios endócrinos, autonômicos do núcleo
paraventricular do hipotálamo e outras estruturas do hipotálamo, ocorre a sincronização com
as estruturas dos osciladores periféricos, o que regula diferentes processos fisiológicos, como
por exemplo, a liberação de hormônios. O feedback dos osciladores periféricos, por sua vez,
se dá via ação hormonal, cujos hormônios informam ao hipotálamo, as atividades metabólicas
da região periférica (BUIJS e KALSBEEK, 2001).
A dessincronização deste afinado sistema, que pode ocorrer devido ao trabalho
noturno, ocasiona a desregulação de diferentes processos fisiológicos que apresentam
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ritmicidade circadiana (ritmos que têm período de aproximadamente 24 horas, mais
especificamente, variando entre 20-28 horas, e que tendem a se sincronizar com o dia de 24
horas – HALBERG et al., 1977). Tal desregulação altera o organismo de tal forma que os
priva da harmonia entre os osciladores, dando origem aos distúrbios a saúde (KNUTSSON,
2003; SALGADO-DELGADO et al., 2008). Assim, o trabalho noturno, pela exposição à luz
durante a noite, pode ocasionar a ruptura dos sinais circadianos e, consequentemente,
alterações metabólicas como obesidade (FONKEN e NELSON, 2014). Os resultados deste
mesmo estudo e outros sugerem, inclusive, que quanto maior a frequência de noites
trabalhadas, maior o incremento no peso corporal, o que se sobrepõe, inclusive, ao fator idade
(MARQUEZE et al., 2012; FONKEN e NELSON, 2014; GRIEP et al., 2014).
Além da obesidade, alterações glicêmicas são comumente observadas entre
trabalhadores noturnos. Uma meta-análise revelou a existência de forte relação entre o
trabalho noturno e aumento do risco de elevação do peso corporal, do risco de desenvolver
obesidade e intolerância à glicose (PROPER et al., 2016). Similarmente, o Diabetes Mellitus
tipo 2 (DM2) também foi positivamente relacionado ao trabalho noturno em estudo com
mulheres monitoradas no Nurses’ Health Study (PAN et al., 2011). As participantes
apresentaram um risco elevado de desenvolver diabetes, o qual aumentava proporcionalmente
ao tempo de exposição ao turno noturno, além de terem sido afetadas pela redução da duração
de sono (BOIVIN e BOURDREAU, 2014). Silva-Costa et al também investigaram a relação
entre número de anos trabalhados no turno noturno e o desenvolvimento do Diabetes Mellitus
tipo 2, entre homens e mulheres. Ajustado pelo status sóciodemografico e características de
trabalho, os resultados deste estudo revelaram que as mulheres trabalhadoras noturnas com 120 anos de trabalho noturno ou mais, são mais suscetíveis ao desenvolvimento do DM2.
Dentre os homens a associação foi verificada apenas dentre os que trabalharam por mais de 20
anos no turno da noite (SILVA-COSTA et al 2015).
Adicionalmente, indivíduos que trabalham à noite, podem apresentar alterações nos
níveis hormonais, como os níveis de prolactina (VATICON et al., 1980), glicocorticoides
(CUESTA et al., 2014) e melatonina (SCHERNHAMMER et al., 2006). Em resumo, a
exposição à luz durante a noite tem outros efeitos além de alterações metabólicas,
considerando tanto a potencial supressão aguda de melatonina, quanto à ruptura circadiana
(ou dessincronização), reflexo da exposição ao trabalho noturno.
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2.3 TRABALHO NOTURNO E GESTAÇÃO

O trabalho noturno é regulamentado e permitido às mulheres em qualquer local,
segundo o artigo 379 da Consolidação das Leis Trabalhistas brasileiras (CLT- 1984),
independentemente da gestação, o que significa que, em geral, no Brasil as mulheres em idade
fértil e mesmo as gestantes trabalham durante o período noturno. Entretanto, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), em sua recomendação nº 191 (§6) descreve que as gestantes
não devem ser obrigadas a trabalhar durante a noite no caso de o trabalho ser incompatível
com a gestação, mas apenas mediante recomendação médica. Nesta perspectiva, diversos
países já reconhecem as conexões potencialmente danosas entre o trabalho noturno e a
fertilidade/gestação (BONDE et al.,2013; PALMER et al., 2013; STOCKER et al., 2014) e,
portanto, proíbem a realização de trabalho noturno por mulheres grávidas (ILO,2014).
As possíveis relações entre trabalho noturno e redução da fertilidade foram analisadas
por ZHU et al. (2003), os quais não observaram associação significativa entre trabalhar em
turnos (especialmente com a inclusão do turno noturno) e a redução da fecundidade. No
entanto, outro fator de risco para a fertilidade, como a presença de endometriose, eleva-se
consideravelmente conforme aumenta o número de horas e anos trabalhados no turno noturno
(MARINO et al., 2008), o que reforça a hipótese do turno noturno ser danoso para a
fertilidade, independentemente do tipo de rotação em que ocorre, ou seja, mesmo em esquema
alternante, trabalhar durante a noite representa um problema (CHAU et al., 2013).
Analisando a literatura referente à associação entre trabalho noturno e gestação nos
últimos 10 anos, percebe-se a ampla variedade de estudos que têm investigado a temática. O
quadro apresentado a seguir sintetiza a revisão bibliográfica realizada no primeiro semestre de
2018, utilizando as bases de dados SCIELO, LILACS, MEDLINE/PUBMED e SCOPUS, a
partir dos descritores trabalho noturno e gestação ou night work and pregnancy.
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Quadro 1. Estudos sobre trabalho noturno e fertilidade/gestação.
AUTOR E TÍTULO

OBJETIVO

TIPO DE
ESTUDO
Revisão

CONCLUSÃO

Chau et al.,2013
Night Work and the Reproductive
Health of Women: An Integrated
Literature Review.

Sintetizar as evidências
atuais sobre os efeitos do
trabalho
noturno
nos
principais estágios da
saúde, especificamente o
ciclo menstrual, fertilidade,
gravidez e menopausa.

Reiter et al., 2013
Melatonin and stable circadian
rhythms
optimize
maternal,
placental and fetal physiology.

Analisar a relação entre a
melatonina,
ritmicidade
circadiana e a saúde materna
e fetal.

Revisão

Bonde et al., 2013
Miscarriage
and
occupational
activity: a systematic review and
meta-analysis regarding shift work,
working hours, lifting, standing,
and physical workload.

Investigar as associações
entre aspectos do trabalho
em turnos como longas
jornadas de trabalho e
exposições no local de
trabalho, com o aumento do
risco de aborto.

Meta-análise

Palmer et al., 2013
Work activities and risk of
prematurity, low birth weight and
pre-eclampsia: an updated review
with meta-analysis.

Analisar
fatores
ocupacionais associados a
parto prematuro, baixo peso
ao nascer, ser pequeno
para
idade
gestacional
(PIG), pré-eclâmpsia e
hipertensão gestacional

Meta-análise

O trabalho em turnos
foi associado a um
pequeno aumento do
risco de ter parto
prematuro.

Stocker et al., 2014
Influence of shift work on early
reproductive
outcomes:
a
systematic review and
metaanalysis.

Determinar se existe uma
associação entre trabalho
por turnos e aborto precoce.

Meta-análise

O trabalho de turno
foi associado ao
aumento
da
interrupção menstrual
e
ao aumento do
risco
de
aborto
precoce .

Amaral et al., 2014
Environmental control of biological
rhythms: effects on development,
fertility and metabolism.

Apresentar estudos que
reúnem evidencias relativas
aos efeitos da ruptura
circadina na saúde humana
com foco na sociedade 24
horas.

Revisão

A ruptura circadiana
durante a gravidez
tem
efeito
considerável sobre a
expressão gênica de
genes relógio, com
conseqüências
negativas para a vida
da prole, incluindo
fatores metabólicos
persistentes,
e
disfunção
cardiovascular.

As evidências do
impacto do trabalho
noturno na saúde
reprodutiva feminina,
conforme
apresentado
na
literatura atual, são
inconclusivas.

A
melatonina,
independente
da
origem, (pineal ou
placentária),
tem
funções essenciais na
maturação fetal e na
homeostase
placentária e uterina.
O trabalho noturno
realizado de forma
fixa eleva o risco de
aborto.
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van Melick et al., 2014
Shift work, long working hours and
preterm birth: a systematic review
and meta-analysis.

Investigar as associações do
trabalho em turnos e longas
jornadas de trabalho com o
risco de apresentar baixo
peso ao nascer.

Meta-análise

O trabalho em
turnos ou noturno
durante a gravidez
não
foi
significativamente
associada a um risco
aumentado de baixo
peso ao nascer.

Fernandez et al., 2016
Fixed
or
Rotating Night Shift Work Underta
ken by Women: Implications for
Fertility and Miscarriage.

Apresentar estudos que
reúnem evidencias relativas
aos efeitos do trabalho
noturno sobre a saúde
reprodutiva das mulheres,
especificamente
a
dificuldade em conceber e o
risco de abortar.

Revisão

Trabalhar à noite,
seja em turnos fixos
ou
rotativos,
representa umfator de
risco para
aborto espontâneo.
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Cont.
AUTOR E TÍTULO

OBJETIVO

POPULAÇÃO

TIPO DE
ESTUDO
Coorte

RESULTADO

CONCLUSÃO

Trabalhar menos do que 20 horas
semanais foi associado a um menor
risco de parto prematuro
A exposição autorreferida aos agentes
esterilizantes foi
associada a um risco aumentado.
Outras exposições, incluindo turnos
de trabalho, fatores físicos, gases
anestésicos, drogas antineoplásicas,
drogas antivirais e radiação de raio-x
não foram associados ao risco de
parto prematuro.

Agentes
esterilizantes
podem estar relacionados à
prematuridade e o
trabalho
fisicamente
exigente bem como o
horário de trabalho não são
fortes preditores de parto
prematuro.

Os achados deste estudo
não evidenciam que o
trabalho em turno ou
longas
jornadas
de
trabalho
representem
maior risco de hipertensão
gestacional
ou
préeclâmpsia.
Trabalhar
em
turno
rotativo foi
significativamente
associado a ambos:
diminuição da gravidez e
menor peso ao nascer

Lawson et al., 2009
Occupational factors and risk of
preterm birth in nurses.

Avaliar o risco de exposições
ocupacionais
no
primeiro
trimestre de gestação e o risco de
prematuridade
entre
os
participantes do Nurses 'Health
Study II.

Enfermeiras

Chang et al., 2010
Working hours and risk of
gestational hypertension and preeclampsia

Avaliar associações entre o
trabalho em turno e longas
jornadas de trabalho durante a
gravidez com o risco de
hipertensão gestacional ou préeclâmpsia.

Trabalhadoras
em geral

Transversal

Não houve associação entre os
fatores investigados e o surgimento
de pré-eclâmpsia ou hipertensão na
gestação na amostra de mulheres
estudadas.

Lin et al., 2011
Effect of rotating shift work on
childbearing and birth weight: a
study of women working in a
semiconductor
manufacturing
factory

Avaliar o efeito da exposição ao
trabalho em turnos sobre a
gravidez e o peso ao nascer.

Trabalhadoras
de fábrica

Transversal

García et al., 2012
Prevalence
of
exposure
to
occupational
risks
during
pregnancy in Spain

Descrever
reportadas
categorias
ocupacionais
grávidas.

Trabalhadoras
em geral

Transversal

O peso ao nascer dos filhos de
mulheres que trabalhavam em turnos
rotativos
foi
significativamente
diferente daqueles cujas mães
trabalhavam em turnos fixos.
Trabalhadoras de turnos alternantes
têm filhos com menor peso ao nascer.
Metade das mulheres investigadas
relataram exposição freqüente à carga
física e relataram exposição a três ou
mais indicadores de estresse no
trabalho. A exposição a produtos
químicos foi relatada por 20% das

as
exposições
às
principais
de
agentes
entre mulheres

Há evidências que algumas
das exposições relatadas
podem
alterar
o
desenvolvimento normal
da
gravidez,
mas
nenhuma
diferença

27

mulheres, Oito por cento das
mulheres trabalhavam nos turnos da
noite. A tensão no trabalho foi mais
prevalente em trabalhadores de
escritório e operadores industriais.

importante foi observada
na prevalência de algumas
exposições relatadas na
amostra de trabalhadoras

Nugteren et al., 2012
Work-Related
Maternal
Risk
Factors and the Risk of Pregnancy
Induced
Hypertension
and
Preeclampsia during Pregnancy.
The Generation R Study

Analisar as associações entre
trabalho fisicamente extenuante,
exposição ocupacional a produtos
químicos e presença de
distúrbios hipertensivos durante a
gravidez dentro de um grande
estudo de coorte de nascimento

Trabalhadoras
em geral

Transversal

Não foram observadas associações
significantes entre qualquer um dos
fatores de risco relacionados ao
trabalho, como longos períodos de
de pé ou andando, trabalho pesado,
turnos noturnos e horas de trabalho,
nem exposição a produtos químicos
com distúrbios hipertensivos
durante a gravidez.

Não há associação de
distúrbios
hipertensivos
durante a gravidez com
trabalho
fisicamente
exigente ou exposição a
produtos químicos.

Xu et al., 2014
Risk factors for early miscarriage
among Chinese: a hospital-based
case-control study.

Investigar os fatores de risco para
aborto precoce entre as mulheres
chinesas.

Pacientes de 3
hospitais
chineses

Caso-controle

Após o ajuste para fatores de
confusão, foram associados ao risco
de aborto precoce: ter história de
aborto espontâneo, abortos induzidos
repetidos, turnos noturnos de trabalho
e ficar acordada até tarde.

Aborto induzido, turnos
noturnos de trabalho e
ficar acordado até tarde
foram associados com um
risco aumentado de aborto
espontâneo.

Nilsson et al., 2014
Risk factors for miscarriage from a
prevention
perspective:
a
nationwide follow-up study.

Identificar fatores de risco
modificáveis para aborto e
estimar a proporção de abortos
atribuídos a estes fatores.

Trabalhadoras
em geral

Coorte

Os fatores de risco potencialmente
modificáveis associados ao aumento
do risco de aborto foram: idade de 30
anos ou mais na concepção, baixo
peso e obesidade. Durante a gravidez
os fatores de risco modificáveis
foram:
consumo
de
álcool,
levantamento de > 20 kg por dia e
trabalho noturno. Concluiu-se que
25,2% dos abortos espontâneos
podem ser evitados com a redução de
todos esses fatores de riscos

O risco de aborto é
aumentado por múltiplos
fatores
de
risco
modificáveis
e
uma
proporção considerável de
abortos
espontâneos
podem ser evitáveis.

Hansen et al., 2015
Occupational exposures and sick
leave during pregnancy: results

Investigar associações entre
posturas
de
trabalho,
levantamento
no
trabalho,

Trabalhadoras
em geral

Transversal

Foram
verificadas
associações
significantes entre todos os preditores
e risco de licença médica

Os resultados sugerem que
as iniciativas para prevenir
a licença médica durante a
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from a Danish cohort study.

trabalho por turnos, horas de
trabalho e estresse no trabalho e o
risco de afastamento durante a
gravidez de 10-29 semanas
completas em uma grande coorte
de gestantes dinamarquesas.

gravidez
poderia
basear-se
em
melhorias das condições
de trabalho.
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2.4 TRABALHO DE ENFERMAGEM

O campo de trabalho da enfermagem é complexo e pode ser descrito como aquele em
que se desenvolve o cuidado de forma profissional aos seres humanos, mesmo não sendo essa
uma característica exclusiva desta categoria profissional. As atividades executadas pelos
profissionais de enfermagem podem incluir tarefas administrativas/gerenciais e/ou
assistenciais (MELO et al., 2015). No entanto, a profissão é prioritariamente desenvolvida por
mulheres, o que corrobora a imagem de extensão das atividades de cuidado da família
(BORSOI E CODO, 1995).
A divisão hierárquica na categoria profissional pode incluir as categorias de nível
escolar superior, como as enfermeiras, assim como profissionais cuja formação exige menor
tempo, como os técnicos e auxiliares de enfermagem. Nesse caso, as responsabilidades e
demandas das tarefas de profissionais técnicos ou auxiliares ficam subordinadas às
enfermeiras. Persiste a crença de que estas profissionais devem ser subordinadas aos médicos,
mesmo com a crescente inserção destas em determinadas áreas onde assumem a realização de
procedimentos técnicos antes exclusivos dos médicos (LEAL e MELO 2018).
O papel da enfermagem, sobretudo da enfermeira, apresenta características
estressantes, pois, concomitante à autonomia, há demandas em diversas situações tensas
provenientes do papel de enfermeira, que não são observadas entre as técnicas e auxiliares,
embora estas desempenhem atividades cujo esforço físico é maior (ARAÚJO et al., 2003).
Quando submetidas a regime de plantões, a categoria profissional não pode atuar por mais de
12 horas consecutivas e deve permanecer por 36 horas em descanso (COFEN, 2009). A
ocorrência de plantões propicia assunção de dupla jornada de trabalho, que em geral é uma
opção à baixa remuneração da categoria (PORTELA et al., 2005). Sobretudo em se tratando
de mulheres, têm-se ainda, a somatória das atividades domésticas, que se sobrepõe ao papel
profissional, originando a jornada tripla destes profissionais (AQUINO, 1993).
A categoria é considerada fundamental para a execução de políticas de saúde, no
entanto, as exigências que tornam estas trabalhadoras capazes de desenvolver uma
multiplicidade de ações, influenciam sua qualidade de vida. FICHER et al. (2002) apontam
piora nos níveis de alerta de profissionais que trabalham durante a noite. Perturbações na
estrutura, qualidade e duração de sono são comuns entre trabalhadoras noturnas, como
demonstrado em estudos realizados com profissionais de enfermagem (FERREIRA, 1985;
BARBOZA et al.,2008). Além disso, outros sintomas como fadiga, alterações
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gastrointestinais e irritabilida de participam da cadeia de eventos prejudiciais à saúde destes
profissionais (MAYNARDES et al.,2009; FLO et al., 2012; ANDRADE et al., 2015).

2.5 GLÂNDULA PINEAL E MELATONINA
A glândula pineal produz o hormônio melatonina, o qual, entre outras funções, sinaliza
ao meio interno a expressão do meio exterior; ou seja, informa ao organismo se é dia ou noite,
de forma que a presença ou ausência da melatonina na circulação representa a referência para
o organismo compreender este processo (REITER, 1993). Além de revelar ao meio interno a
passagem do dia e noite, o padrão de produção noturno da melatonina contribui para orientar
o organismo quanto a mudanças das estações do ano.

Figura 1. Via metabólica da síntese de melatonina, na qual a molécula de serotonina é acetilada pela
enzima arilalquilamina N-acetiltransferase (AA-NAT). A partir disso, se transforma em Nacetilserotonina, quando então, a enzima hidroxiindol-O-metiltransferase (HIOMT) realiza uma
metilação e, por fim, produz a melatonina (Adaptado de Klein et al., 1997).
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A história evolutiva da glândula pineal de mamíferos e de outras espécies demonstra a
transição da função basicamente fotorreceptora da glândula, para uma atuação
neuroendócrina, sob comando do sistema nervoso central (OKSCHE, 1971; COLIN e
OKSCHE, 1981). Ao longo do desenvolvimento ontogenético há uma variação no padrão de
secreção da melatonina diária.

Os valores alcançam os maiores níveis de produção na

infância, diminuem na adolescência, na fase adulta se estabilizam e na senescência atingem os
menores níveis do hormônio (CIPOLLA-NETO e AFECHE, 2008).
A atuação da glândula é complexa e possivelmente envolva outros processos
determinantes à preservação e sobrevivência da espécie. Há evidências robustas da influência
da glândula pineal através da síntese de melatonina, no metabolismo energético. SERAPHIM
(1997) e LIMA (1998) demonstraram que a remoção da glândula pineal de ratos ocasionou
resistência insulínica pela redução acentuada de transportadores de GLUT 4 nas células do
tecido adiposo e muscular. A descoberta de um gene (MTRN1B), relacionado ao Diabetes
Mellitus tipo 2 associado aos níveis de produção de melatonina corroborou a hipótese da
função desse hormônio no metabolismo da glicose (PROKOPENKO et al., 2009; BOUATIANAJI et al., 2009).
A glândula pineal contribui para a modulação da resposta imune. Mediante a
administração oral de melatonina, foi verificado o aumento da atividade das células natural
killers,

concomitante

à

elevação

da

expressão

gênica

de

diferentes

citosinas

imunomodulatórias (fator α de necrose tumoral, por exemplo) (GUERRERO e REITER,
2002; MAESTRONI, 1993; LIU et al., 2001). O perfil de produção da melatonina noturna
também está associado ao aumento da produção de diferentes peptídeos pelo timo,
reconhecidamente relacionados ao sistema de defesa do organismo (MOLINERO et al.,
2000). Além disso, a apoptose (morte celular geneticamente programada) de células imune
pode ser inibida pela presença de melatonina (SAINZ et al., 1999), uma vez que tais células
são consideradas como normais. Corroborando tal hipótese, um estudo relativo ao surgimento
de processos carcinogênicos não excluiu a possibilidade de que a melatonina administrada em
estágios iniciais da patologia seja capaz de inibir o crescimento celular e ativar TGFβ1promovendo apoptose (PROIETTI et al., 2011).
Recentemente, discutiu-se a possibilidade de atuação local da melatonina, a qual foi
demonstrada por KASSAYOVÁ et al (2016). Estes autores revelaram que a melatonina foi
responsável por aumentar a resposta imune local, mediante a combinação de probióticos e
prebióticos atuando em tecido tumoral de mama. Neste tecido, a melatonina promoveu a
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infiltração tumoral pela produção de células Treg e expressão de células antitumorais Ki-67,
mais uma vez reforçando a capacidade de mediador da resposta imune da melatonina
A melatonina é fundamental para a regulação de funções essenciais ao organismo
humano, mediadas pelo estímulo claro-escuro ambientais, como citado anteriormente. Uma
destas funções diz respeito a atuação do hormônio na reprodução, a qual envolve processos
extremamente sutis, regulados pelo sistema endócrino feminino. Por exemplo, a regulação do
eixo hipotálamo-pituitária-gonadal, é mediada pela ação da melatonina, cujo desempenho
parece ser fundamental para a reprodução. Assim, a ovulação, luteinização, fertilização,
puberdade, gestação, parto, e, posteriormente, a menopausa e climatério apresentam algum
grau de envolvimento da melatonina (WALDHAUSER et al., 1988; SLOMINSKI et al.,
2012).
A melatonina via receptores localizados no hipotálamo, media a variação sazonal da
produção de gonadotrofinas e por isso media também a atividade reprodutora, que no ser
humano é antigonadotrófica. As gonadotrofinas são compostas por glicoproteínas cuja função
é regular o crescimento, maturação, processos reprodutivos e secreção de esteroides sexuais
pelas gônadas.
Outros hormônios fundamentais no processo reprodutivo que atuam sob as gônadas e
no sistema genital, são o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo-estimulante (FSH)
e ambos apresentam secreção estimulada pelo hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH),
consequentemente, dependem indiretamente da ação da melatonina. O GnRH é liberado em
menor proporção na fase folicular e maior na fase lútea, o que modula sua atuação sob a
liberação do LH e FSH. Já no final da fase lútea, e início do período menstrual, há redução na
frequência de liberação, o que tem reflexos na hipófise e gônadas (DAIR et al.,2008).
A melatonina também influencia a adenohipófise, mais especificamente, regulando a
ação das células produzem prolactina (PRL) o que demonstra seu papel no balanço
hidroeletrolítico, uma vez que a prolactina está envolvida em processos metabólicos e na
regulação hídrica. Adicionalmente, a PRL, cuja liberação ocorre em maiores proporções
durante a noite, atua sob a concentração de gonadotrofinas, de forma que, quanto maior seu
nível, menores os níveis de FSH e de LH. Durante o ciclo menstrual a PRL contribui com a
degradação do corpo lúteo e para a redução dos níveis dos esteroides sexuais (SOARES et al.,
1999, DÍAZ et al.,2005).
A ovulação envolve a presença de espécies reativas ao oxigênio (ROS), que estão
amplamente envolvidas nos diferentes processos celulares, incluindo-se as reações
inflamatórias. Especificamente nesta etapa, as ROS participam da ruptura do folículo, ao
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mesmo tempo em que podem causar danos aos oócitos e células granulosas que estão
submetidas à luteinização. O excesso de ROS tem sido apontado como um componente do
estresse oxidativo, envolvido também com a pior qualidade dos oócitos. Tal ação exercida por
ROS deriva-se de seu radical superóxido (O2), radical hidroxila (.OH) e peróxido de
hidrogênio (H2O2), que potencialmente deterioram lipídeos da membrana celular,
culminando na eliminação do DNA, como consequência inibe a fertilização (NODA et al.,
1991).
Tendo em vista a presença dos elementos com ROS na ovulação, percebe-se que a
melatonina tem um papel determinante nesta etapa da fertilização, a medida em que atua
como um potencial antioxidante. Diferentes níveis de melatonina foram encontrados nos
ovários em modelos animais, o que variou de acordo com as pistas ambientais (sendo elevada
na escuridão e reduzida na presença de luz), em concentrações muito acima do que pode ser
observado no plasma (WURTMAN et al., 1961), principalmente na primeira das fases
foliculares (proestro). A etapa de ovulação parece, assim, necessitar da presença de
melatonina atuando como um elemento auxiliar para a correta maturação dos folículos, ao
atuar como antioxidante e evitar a ação de ROS (NAKAMURA et al., 2003; HAN et al.,
2017).
O sucesso da ovulação resulta na formação do corpo lúteo, sendo este, por sua vez,
responsável pela secreção da progesterona, hormônio decisivo para a ocorrência da
fecundação. A importância desta fase consiste no fato de que, mediante a presença de
qualquer tipo de falha, há possibilidade de aborto ou até mesmo, infertilidade. No entanto,
novamente a presença de ROS pode inibir a continuidade do processo, por sua capacidade de
impedir a secreção de progesterona (BEHRMAN et al., 1991). A melatonina protege as
células da granulosa da ação de ROS, permitindo que ocorra a completa luteinização também
por potencializar a secreção de progesterona (TAKETANI et al., 2011).
Na gestação, há uma modificação nos níveis de melatonina, os quais superam os
valores normalmente secretados ao longo da vida. Há diferenças também, nos perfis de
produção no início e fim do período gestacional, com maior quantidade de melatonina
circulante ao término do período. Supostamente esta modificação representa a sinalização
circadiana que informa a todas as demais estruturas envolvidas no parto, o momento exato
para a ocorrência deste fenômeno (WIERRANI et al., 1997; NAKAMURA et al., 2001).
Os níveis de melatonina se modificam rapidamente após o parto e retomam o padrão
normal aproximadamente após o segundo dia de puerpério (TAMURA et al., 2008). A
glândula pineal materna, portanto, secreta melatonina de forma mais acentuada na gestação.
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TAMURA et al. (2008) analisaram os mecanismos envolvidos, e referem que o aumento dos
níveis de melatonina circulante se deve à ação dos hormônios placentários. Toda esta
exacerbação dos níveis de melatonina na gestação reflete-se na fisiologia do feto, o qual
recebe informação fotoperiódica da mãe para o início de sua vida extrauterina (REPPERT,
1985).

2.6 METABOLISMO E GESTAÇÃO
A gestação impõe inúmeras exigências ao organismo da mulher, o qual, ao longo da
evolução, tem passado por transformações para assegurar condições apropriadas para o
desenvolvimento do feto (LADYMAN et al., 2010a). A presença de um novo indivíduo (feto)
e estruturas adjacentes, tais como a placenta, certamente exercem influência sobre todo o
organismo feminino. Nesta perspectiva, é necessária a integração de sistemas, sobretudo os
que atuam na produção de energia de forma compensatória, haja vista a natureza anabolizante
do feto (REZENDE, 1969).
A necessidade de fornecer oxigênio ao feto é uma das primeiras alterações metabólicas
presentes na gestação. Próximo ao termo, que representa o prazo normal de ocorrência do
parto, e varia entre 39 e 40 semanas e 6 dias de gravidez (THE AMERICAN COLLEGE OF
OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS, 2013), o consumo de oxigênio eleva-se em até
30% do consumo inicial, o que é resultado da maior atividade cardíaca, renal e ventilatória
materna, necessárias diante da rápida biossíntese de tecidos fetais e maternos (FLANAGAN
et al., 1966; PRENTICE et al.,2000).
Dentre as adaptações fisiológicas na gestação, observa-se o aumento do apetite e da
eficiência digestiva e absortiva. Há também aumento do estoque de nutrientes necessários
para o desenvolvimento fetal (ROSSO e CRAMOY, 1979). Para garantir o suprimento de
glicose para o feto, por exemplo, ocorrem ajustes no próprio metabolismo da gestante, o
mesmo não ocorrendo com a insulina materna, pois o feto utiliza sua própria insulina a partir
de 12 semanas de vida (REZENDE, 1999). A necessidade adicional de energia advinda da
acelerada síntese de tecidos, corresponde a quase metade da necessidade adicional de energia
na gestação (FLANAGAN et al., 1966). Desta forma, são diversas as alterações hormonais
que promovem alterações do peso corporal. A prolactina, por exemplo, pode promover a
elevação do consumo alimentar e desencadear mudanças no metabolismo energético
(GRATTAN et al., 2008), associadas a outros mecanismos de controle central do balanço
energético (LADYMAN, 2008b).

Há evidências de que as alterações glicêmicas e a
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consequente resistência à insulina, transitória e comum na gestação, sejam resultado do
processo evolutivo e das necessidades da prole, cujas demandas contribuem para implementar
o consumo energético da mãe (LADYMAN et al., 2010a; NORMAN e REYNOLDS, 2011).
No entanto, o consumo energético exacerbado ao longo da gestação, associado a atual
inserção em um ambiente obesogênico, representam elementos decisivos ao desenvolvimento
de sobrepeso e obesidade, que se inicia muitas vezes, previamente à gestação e persistem
durante a mesma (NEHRING et al., 2011; VIGITEL Brasil, 2013). As consequências do
ganho de peso em excesso ultrapassam a esfera materna, com reflexos observados também no
feto, o qual, mediante alterações metabólicas maternas, pode apresentar modificações em sua
própria programação metabólica, como obesidade, hipertensão e diabetes mellitus (HANLEY
et al.,2010).
Nesse sentido, tem havido uma crescente preocupação dos órgãos internacionais como
o Food and Agriculture Organization (FAO, 2004) o qual reforça o conceito sobre a
necessidade energética neste período. A FAO sugere que a ingestão de fontes energéticas
fornecida pelos alimentos, garanta o nascimento a termo de um bebê saudável. Deve também
permitir à gestante manter sua composição corporal, com um nível de atividade física social e
economicamente adequados, condizentes com a saúde e bem-estar em longo prazo.
Dentre as diversas fontes energéticas disponíveis, os lipídeos devem ser considerados,
priorizando-se, no entanto, as escolhas de fontes alimentares saudáveis, uma vez que a
quantidade e o tipo de gordura alimentar exercem influência direta sobre fatores de risco
cardiovascular. Durante a gestação, há um aumento na concentração sanguínea de ácidos
graxos, em resposta a maior mobilização de gordura materna. No entanto, o depósito de
gordura não está distribuído de forma equivalente pelas diferentes estruturas de reserva
adiposa do organismo (BUTTE e KING, 2005).
Desta forma, há uma maior hidratação na massa livre de gordura (BUTTE e KING,
2005), e diferentes hormônios ocasionando este efeito, tais como adrenalina, hormônio de
crescimento (GH) e glucagon (REZENDE, 1999). Este evento ocorre basicamente a partir da
10º semana de gestação (SG) estendendo-se até a 30º semana, e representa aproximadamente
40% do custo energético da gestação (CEG) (CATALANO, 1999; KING, 2006a).
O desenvolvimento fetal demanda a elevada síntese proteica, a qual depende da
presença de aminoácidos que ultrapassam a barreira placentária. Uma vez no interior da
placenta, os aminoácidos contribuem para a elaboração de estruturas fundamentais como
membranas, líquido amniótico e tecidos maternos essenciais para a continuidade da gestação.
Tal é a importância do substrato proteico para o feto que, frente à ingestão proteica adequada,
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outros nutrientes essenciais como cálcio, fósforo, vitaminas do complexo B em geral
apresentam adequação de seus perfis. A correta ingestão de proteínas neste período está
relacionada também ao transporte de lipídeos e vitaminas lipossolúveis, à formação
enzimática e hormonal, além de atuar no sistema imune (SAUNDERS et al., 2002; KING,
2000b).

3. HIPÓTESE
A redução de melatonina em trabalhadoras noturnas gestantes pode representar um risco à
saúde materna e pode comprometer, inclusive, a saúde dos filhos destas trabalhadoras.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL
Estudo gestante
Investigar se durante a gestação ocorre alteração do perfil de produção de melatonina
em gestantes trabalhadoras, de acordo com o turno de trabalho.

Estudo mães e filhos
Investigar as possíveis associações entre a redução da produção de melatonina materna
durante a gestação, que ocorre devido à exposição à luz durante o trabalho noturno, e a
presença de distúrbios metabólicos, como a obesidade e diabetes, nos filhos das trabalhadoras.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.2.1 Estudo Gestantes
- Avaliar o estado nutricional das participantes ao longo da gestação;
- Analisar os parâmetros de sono das participantes (duração, cochilos, frequência de
despertares) em dias de trabalho e de folga;
- Analisar o comportamento de parâmetros bioquímicos durante a gestação;
- Analisar alguns paramêtros de saúde do recém-nascido, como peso ao nascer e apgar,
de acordo com o turno de trabalho das mães.
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4.2.2 Estudo Mães e Filhos
- Avaliar o estado nutricional das participantes;
-Comparar os parâmetros bioquímicos de mulheres trabalhadoras noturnas e seus
filhos, com os marcadores de mulheres trabalhadoras diurnas e de seus filhos;
- Analisar o perfil de produção de melatonina entre as trabalhadoras diurnas e
noturnas;
- Analisar o padrão alimentar de ambos os grupos.

5. MATERIAIS E MÉTODOS
5.1.1 Tipo de Estudo
O presente estudo apresenta caráter observacional, com abordagem do tipo
quantitativa, o que inclui análise de dados primários resultantes de coleta de dados realizada
em hospital público.

5.1.2 Local do Estudo

O estudo foi conduzido em um hospital localizado na região norte da cidade de São
Paulo. Trata-se de um hospital público, cujo processo de admissão dos trabalhadores é
realizado principalmente via concurso. No entanto, há serviços terceirizados, tais como o
serviço de portaria, segurança e lavanderia.
Atualmente dispõe de 182 leitos planejados e 170 leitos operacionais, os quais estão
alocados nas seguintes áreas:
- Alojamento conjunto (50 leitos)
- Internação de adultos (29 leitos)
- Hospital dia (quatro leitos)
- Casa da gestante de alto risco (20 leitos)
- Unidade neonatal (60 leitos, incluindo-se 20 leitos de UTI neonatal)
- UTI de adultos (sete leitos).

38

Incluem-se nesta estrutura seis salas cirúrgicas, 14 leitos de pré-parto, quatro salas de
parto natural, seis leitos de recuperação, 15 consultórios destinados ao ambulatório de
especialidades e um centro de diagnósticos. Todo este sistema proporciona a realização de
aproximadamente 670 partos ao mês. O quadro de pessoal relativo à área de enfermagem do
hospital tem seus funcionários distribuídos em níveis hierárquicos de gerente de enfermagem,
chefe de setor, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.
No hospital, há duas possibilidades de escala de trabalho para o corpo de enfermagem,
embora na admissão, as trabalhadoras sejam contratadas para desempenharem suas atividades
em esquema de 30 horas semanais como segue:
- 6 horas diárias, com 5 dias de trabalho corridos com 2 dias de folga sequenciais;
- 12/36 horas em esquema de plantão diurno ou noturno, com 2 folgas mensais;
As participantes incluídas neste estudo cumpriam o esquema de 12/36 horas (das 7:00
ás 19:00 para trabalhadoras diurnas e das 19:00 ás 07:00 nos turnos noturnos). Plantões extras
eram permitidos e realizados com frequência, devido à reestruturação pela qual o hospital
estava passando. A estrutura organizacional do corpo de enfermagem do hospital seguia a
seguinte configuração:
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Gerência de
Enfermagem

Setor de internação do
alojamento conjunto

Setor de agendamento
pós-parto

Setor de ambulatório

Setor de pronto socorro

Setor da casa da
gestante de alto risco

Setor de internação
neonatal

Setor de central de
materiais

Setor de UTI adulto

Setor de pós-parto, centro
cirúrgico, obstétrico e
recuperação

Setor de supervisão geral
de enfermagem noturno

Setor de internação
adulto e hospital dia

Setor de educação
continuada de enfermagem

Setor de imunização

Figura 2. Estrutura organizacional do corpo de enfermagem do hospital onde a pesquisa foi
conduzida. São Paulo, 2018.
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5.1.3 População e Amostra

A população do estudo constituiu-se de funcionárias do hospital e seus filhos. De um
universo de 1263 trabalhadores em todo hospital, 870 eram mulheres (68%). Dentre estas,
foram identificadas 522 funcionarias do corpo de enfermagem atuando no momento do
estudo, e haviam também 16 delas afastadas por diferentes motivos. No turno diurno
encontravam-se a maior parte das trabalhadoras (n=319, 61%) e no turno noturno 203 (39%).
Segundo os critérios de inclusao e exclusão, apenas 35 trabalhadoras diurnas e 20 noturnas
estavam aptas a participar do estudo com gestantes, para o qual foram inicialmente previstas
10 participantes em cada turno. Em geral, estas trabalhadoras não realizaram o pré-natal na
unidade estudada. Para o Estudo Mães e Filhos, foram estimados 100 participantes,
considerando 25 mães diurnas e seus filhos e 25 mães noturnas e seus filhos. Neste segundo
estudo, 451 trabalhadoras foram consideradas, pois não foram incluidas as gestantes. Deste
total, obedecendo aos critérios de inclusao e exclusão, foram convidadas a participar 48
trabalhadoras noturnas e 61 diurnas, acompanhadas de seus filhos.
A amostra final definiu-se de acordo com o que pode ser visto na Figura 3. O reduzido
número de participantes justifica-se pela dificuldade de adesão ao protocolo do estudo, que
demandou muita dedicação durante a coleta das amostras de urina e saliva e também pela
própria especificidade do estudo, sobretudo no estudo das gestantes, que deveria incluir
mulheres que trabalhavam no período noturno durante toda a gestação (critério de inclusão).
Para o Estudo Mães e Filhos foram incluídas aquelas que tenham trabalhado neste horário por
pelo menos cinco anos. Além disso, deveriam também ter trabalhado no período noturno antes
e durante a gestação. Os filhos das trabalhadoras de ambos os turnos - crianças, adolescentes
ou jovens adultos - foram incluídos no estudo. Os critérios de exclusão foram participantes
que tiveram filhos não nascidos a termo e também aqueles que não receberam aleitamento
materno. Optou-se por não incluir outros hospitais no estudo devido à complexidade da coleta
de dados.

41

Hábitos alimentares: R24h- 3dias,
TFEQ
(Three
Factor
Eating
Questionnaire),
Questinário
do
comer noturno

6 gestantes
trabalhadoras
diurnas e 3
gestantes
trabalhadoras
noturnas

Parâmetros bioquímicos: Registro
mensal do pré-natal (carteira da
gestante)
Dados
altura

antropométricos:

peso

e

6sulfatoximelatonina: urina e saliva
Nível de atividade e repouso:
actimetro e protocolo de atividades
diárias
Dados
sociodemográficos,
de
trabalho, sono e hábitos de vida:
questionários

Hábitos alimentares: R24h- 3dias,
TFEQ
(Three
Factor
Eating
Questionnaire),
Questinário
do
comer noturno
11 trabalhadoras
diurnas e 13
trabalhadoras
noturnas

Parâmetros bioquímicos: sangue
coletado no próprio local de trabalho
Dados
altura

antropométricos:

peso

e

6sulfatoximelatonina: urina e saliva
Nível de atividade e repouso:
actimetro e protocolo de atividades
diárias
Dados
sociodemográficos,
de
trabalho, sono e hábitos de vida:
questionários

Hábitos alimentares: R24h- 3dias, TFEQ
(Three Factor Eating Questionnaire
11 filhos de
trabalhadoras diurnas
e 12 filhos de
trabalhadoras
noturnas

Parâmetros bioquímicos: sangue
Dados antropométricos: peso e altura
Nível de atividade e repouso: actimetro e
protocolo de atividades diárias
Dados sociodemográficos, escolares,
sono e hábitos de vida: questionários

Figura 3. Modelo explicativo do estudo de Gestantes e do estudo de Mães e Filhos.
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5.1.4 Desenvolvimento da coleta de dados
Em 2015, deu-se início ao contato com possíveis instituições para a realização do
estudo. Após diversas tratativas, foi possível iniciar a investigação no hospital descrito
anteriormente. Inicialmente, a pesquisa contou apenas com a pesquisadora principal.
Posteriormente, tomaram parte no estudo um aluno de mestrado e uma aluna de iniciação
científica, os quais auxiliaram na coleta de dados das participantes do turno noturno e seus
filhos.
O contato inicial foi realizado com o responsável do hospital que nos daria suporte
para o desenvolvimento da pesquisa, no sentido de identificar as participantes. Tivemos
contato com a gerência de enfermagem e com a responsável pelo setor de recursos humanos, a
qual nos apresentou a todos os setores do hospital.
Foi preciso percorrer todos os setores do hospital a fim de identificar o primeiro grupo
de participantes, pois primeiramente a coleta de dados contou com a participação das
gestantes diurnas e não havia informação no setor de recursos humanos sobre as funcionárias
que estavam nesta condição. Apenas no momento do afastamento, em virtude da licença
maternidade, o setor tomaria conhecimento da gestação.
O protocolo destas participantes incluiu a coleta de dados uma vez a cada trimestre,
de acordo com a idade gestacional ao início da coleta. Desta forma, contamos com uma
participante que iniciou o estudo no primeiro trimestre de gestação, uma no segundo trimestre
e quatro participantes que iniciaram já no terceiro trimestre de gestação. As três gestantes
noturnas realizaram a coleta apenas no terceiro trimestre, quando iniciaram o estudo. No
intervalo entre as coletas das participantes gestantes diurnas, teve início a coleta das
trabalhadoras diurnas e seus filhos. No caso das trabalhadoras noturnas, por tratar-se de uma
população com características especificas, como ter trabalhado durante o turno noturno no
momento da gestação, também foi necessário investigar setor por setor a fim de identificar as
possíveis participantes, pois a informação que necessitávamos não estava disponível no setor
de recursos humanos.
O protocolo de coleta de dados incluiu, para ambos os grupos de gestantes e
trabalhadoras, diversos encontros para esclarecimentos, como segue. No primeiro encontro foi
realizada a descrição do estudo para as participantes, com esclarecimento de dúvidas e
demonstração de como utilizar o equipamento de registro do ciclo de atividade e repouso
(actímetro) e foi entregue o questionário para início do seu preenchimento, bem como o
protocolo de atividades diárias. Neste mesmo dia, foram entregues às participantes os frascos
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para a coleta de urina e saliva, devidamente identificados para a coleta nos dias de trabalho ou
folga.
Na sequência (segundo encontro) foi realizada a aferição das medidas antropométricas,
esclarecemos dúvidas quanto ao preenchimento dos questionários e dos protocolos de
atividades. Os encontros subsequentes (cinco encontros no total) foram utilizados para
monitorar o preenchimento dos questionários e a correta utilização do actimetro, além de
reforçar as orientações sobre os protocolos de coleta de urina e saliva. A coleta do material
biológico para a análise sanguínea foi efetuada no próprio hospital no caso das trabalhadoras.
Para os filhos foi realizada a coleta domiciliar, quando necessário. No caso das gestantes, foi
utilizada a informação obtida nos registros mensais do pré-natal (carteira da gestante), a fim
de evitar coleta de sangue dupla, visto que o pré-natal já disponibilizaria as informações
necessárias ao estudo. Os recordatórios alimentares de 24h referentes ao consumo do final de
semana (1 dia) e de dias de trabalho (2 dias) foram aplicados ao longo dos 10 dias de estudo,
iniciando-se no primeiro dia. Ressalta-se que, no estudo com as gestantes, foram coletadas
informações referentes á alimentação e actimetria 1 vez a cada trimestre, com o mesmo
protocolo de 10 dias de duração.
A coleta das amostras de urina e saliva seguiu o protocolo estabelecido para o estudo
(Figura 4). Importante citar que não houve medição da iluminação ambiental no momento da
coleta de saliva e urina, porém todas as participantes foram orientadas a proceder a coleta em
ambiente com a mínima iluminação possível, isto é, na penumbra ou totalmente no escuro.
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Figura 4. Protocolo utilizado para a coleta de urina e saliva, de trabalhadoras em dias de trabalho e
folga. São Paulo, 2018 (A1: urina de trabalhadoras noturnas

das 19:00 horas até a hora de dormir ;

toda urina produzida desde a hora de dormir + 1ª urina do dia;
dia;

toda urina produzida no turno noturno de trabalho;

dia;

das 19:00 até a hora de dormir;

A2: urina de trabalhadoras diurnas

da 2ª urina do dia +12h ao longo do

toda urina produzida desde a hora de dormir + 1ª urina do dia;
das 19:00 horas até a hora de dormir;

desde a hora de dormir + 1ª urina do dia;
hora de dormir;

da 2ª urina do dia +12h ao longo do

toda urina produzida

da 2ª urina do dia +12h ao longo do dia

toda urina produzida desde a hora de dormir + 1ª urina do dia;

das 19:00 até a
da 2ª urina do dia

+12h ao longo do dia., A3: saliva de ambos os grupos, diurnas e noturnas).

Melatonina salivar e urinária (Dim Light Melatonin Onset- DLMO e aMT6s)
A investigação do perfil de produção de melatonina foi realizada por meio da coleta de
saliva e urina. Para as gestantes, as coletas foram realizadas a cada trimestre, quando possível.
Tanto a saliva quanto a urina foram coletadas nos mesmos dias, isto é, em dias de trabalho e
de folga.
A mensuração do hormônio via saliva e urina, particularmente em seu início diário,
representa uma vantagem deste método de investigação da produção da melatonina (SACK et
al. 1992; SKENE e ARENDT, 2006). Para evitar que ocorresse a supressão durante o
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momento de coleta de urina e principalmente de saliva, as participantes foram orientadas a
permanecer no escuro ou, quando não fosse possível a total escuridão, a coleta deveria ser
realizada na penumbra. A coleta de saliva seguiu o seguinte protocolo:
- Foram coletadas 10 amostras de saliva a cada 30 minutos, em um dia de trabalho e
um dia de folga, iniciando-se pelo menos quatro horas antes do horário de dormir. O
procedimento de coleta das amostras envolveu a deposição da saliva em um tubo de poliéster
(tubo tipo Falcon de 10ml ou Salivette ®). Uma vez coletadas, as amostras foram protegidas
da luz e congeladas na residência da participante ou no local de trabalho, no caso de
trabalhadoras noturnas, até a retirada pela pesquisadora. Posteriormente, foram armazenadas
em um freezer a uma temperatura de -20o Celsius. As amostras foram analisadas de acordo
com o método Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). A mensuração da melatonina
salivar seguiu orientações do consenso estabelecido em 2005 (BENLOUCIF, 2008).
A coleta das amostras de urina seguiu o seguinte protocolo:
A partir de horário pré-estabelecido e identificado nos frascos de coleta, as
participantes foram orientadas a iniciar a coleta de toda urina produzida durante 60 horas
(para as trabalhadoras noturnas) ou 48 horas (para as trabalhadoras diurnas). A coleta incluiu
dias de trabalho e folga em ambos os grupos de participantes. As amostras permaneceram no
freezer durante todo o intervalo de coleta. Ao fim de cada intervalo, a participante deveria
iniciar a coleta do intervalo seguinte em novo frasco, sempre mantendo o material coletado
sob refrigeração. Após um intervalo de 24 horas, as amostras eram retiradas das residências
das participantes e trazidas para o laboratório da Faculdade de Saúde Pública onde foram
aliquotadas em amostras de 10 ml. Em seguida, eram armazenadas à temperatura de -20o
Celsius para posterior análise da 6-sulfatoximelatonina. O transporte das amostras não
ultrapassou 1 hora e foi realizada em recipiente térmico sob temperatura controlada.

5.1.5 Instrumentos de coleta de dados (ANEXO III): questionários aplicados
Na primeira etapa do estudo, após o contato inicial com a pesquisadora e assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) as participantes responderam a um
questionário composto por questões abertas e fechadas com os seguintes aspectos:
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Dados sóciodemograficos e de hábitos de vida
Este item do questionário foi utilizado para caracterizar a amostra quanto aos aspectos
sóciodemográficos (idade, sexo, renda, escolaridade, estado conjugal, número de pessoas na
residência, presença de filhos menores de 18 anos, renda mensal, número de pessoas que
contribuem com a renda mensal) e hábitos de vida (tabagismo e etilismo).

Características do trabalho
Para melhor compreensão das questões referentes ao trabalho, foram incluídas
questões sobre a data em que a participante iniciou o trabalho no hospital, sobre o turno de
trabalho atual e de quando ficou grávida, tempo de trabalho no presente turno e no turno em
que estava quando ficou grávida e frequência de plantão extra.
Fatores que provocam estresse no trabalho foram investigados e a escala “Satisfação
no Trabalho”, do Occupational Stress Indicator (OSI) foi utilizada para complementar as
informações sobre o trabalho, a qual foi traduzida e validada para o português por SWAN et
al (1993). Esta escala utiliza 22 aspectos psicossociais no trabalho para mensurar a satisfação,
em níveis que podem variar de insatisfação (enorme ou muita insatisfação), satisfação média
(alguma insatisfação e alguma satisfação) e satisfação (muita satisfação e enorme satisfação).
Uma escala do tipo Likert de seis pontos é utilizada para a pontuação e a soma desta
pontuação fornece um indicador de satisfação no trabalho, com um escore de 22 a 132 pontos.

Características de saúde
Para dar suporte à caracterização da amostra no quesito saúde, foi utilizado o
questionário Standard Nordic Questionaires for the Analysis of Musculoskeletal Symptoms,
desenvolvido por KUORINKA et al (1987), e adaptado por BARROS e ALEXANDRE
(2003) o qual avalia perturbações musculoesqueléticas, com respostas dicotômicas e de
múltipla escolha. Neste questionário há questões sobre a presença de dor, desconforto ou
formigamento e a necessidade de procura de algum profissional de saúde devido às queixas de
dores.
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Algumas questões do instrumento Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT),
obtidos da versão adaptada de TUOMI et al (2005) por MARTINEZ et al (2009), também
foram incluídas a fim de investigar a presença de patologias entre as participantes.

Aspectos do sono
Todas as participantes e seus filhos foram orientados a utilizar o actímetro (Actrust,
Condor®), no braço não dominante. A utilização deste equipamento foi realizada para obter
informações sobre o ciclo atividade/repouso das participantes e de seus filhos, em intervalos
de um minuto, por 10 dias consecutivos. O actímetro funciona como um acelerômetro que
estima a frequência do movimento e padrões de sono e vigília, como por exemplo, duração,
latência, eficiência, início e término dos episódios de sono. A utilização de algoritmos
validados permite estabelecer relações entre o ciclo atividade/repouso e o ciclo vigília/sono
(LITTNER et al., 2003; ANCOLI-ISRAEL et al, 2003). Simultaneamente, foram preenchidos
os protocolos de atividades diária para complementar as informações registradas pelos
actímetros. O protocolo incluiu uma grade horários de 24 horas, subdividida em intervalos de
15 minutos, onde as participantes preencheram informações acerca do início e término dos
episódios de sono, despertar, alimentação, lazer, atividade física e trabalho. Estas informações
foram utilizadas para complementar os dados actigráficos (ANEXO III).
Para investigar as características do sono, adicionalmente às informações do actímetro
e protocolo de atividades, foi utilizada a escala de sonolência de Epworth (ESE), constituída
de um questionário autoaplicável, que avalia a possibilidade de adormecer em oito situações.
Esta escala apresenta um escore total que varia de 0 a 24, com valores acima de 10 sendo
sugestivos de alta possibilidade de ter sonolência diurna excessiva (JOHNS, 1991;
BERTOLAZI et al., 2009).
O questionário de sono de Karolinska (Karolinska Sleep Questionnaire- KSQ) foi
utilizado para avaliar sintomas e distúrbios de sono relatados nos últimos 6 meses. Este
questionário engloba 15 questões sobre problemas de sono avaliados em três dimensões que
incluem distúrbios de sono, fadiga e sono não restaurador, além de dificuldades para
despertar. O questionário é constituído de uma escala do tipo Likert com respostas do tipo
nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre, cujos valores atribuídos variam de 1 a 5
respectivamente (KECKLUND e AKERSTEDT, 1992).
Finalmente,

incluiu-se

o

questionário

de

Munique

(Munich

ChronoType

Questionnaire- MCTQ), o qual aborda questões sobre a duração do sono e exposição à
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luminosidade, considerando o tempo de trabalho e o tempo livre. Inclui-se neste questionário
a autoavaliação do cronotipo (ROENNEBERG at al., 2003), o qual é definido pela meia fase
de sono nos dias de folga, levando-se em consideração o número de dias de trabalho e de
folga. No caso das trabalhadoras em turnos, foi utilizada a versão modificada do questionário
(Munich

ChronoType

Questionnaire

Shift-

MCTQshift),

que

calcula

as

variáveis

separadamente para turno matutino, vespertino e noturno. O questionário prevê uma
compensação do efeito rebote do sono nos dias de folga em sua fórmula (JUDA, 2013).

Características da atividade física
As participantes responderam ao Questionário Internacional de Atividade Física
(International Physical Activity Questionnaire- IPAQ), versão longa, traduzido para o
português por Matsudo et al (2001). Este questionário foi utilizado para avaliar a atividade das
participantes e inclui 27 questões relacionadas à atividade física realizada em uma semana
normal, com variação na intensidade das atividades, a saber, vigorosas, moderadas ou leves,
com duração de 10 minutos contínuos. São utilizados quatro domínios para distribuir as
atividades: trabalho, transporte, atividades domésticas e lazer, além do tempo utilizado por
semana na posição sentada (de acordo com dias de semana ou fins de semana).
No caso das gestantes, levou-se em consideração o nível de atividade prévio à
gestação e ao longo do período gestacional. Os resultados completos deste questionário serão
analisados posteriormente e não estão inclusos na presente tese.

Consumo Alimentar
O consumo alimentar foi avaliado com auxílio de um Recordatório alimentar de 24
horas (R24h), que permite quantificar o consumo de alimentos nas 24 horas do dia anterior à
entrevista, durante três dias, dentre os quais foram avaliados dois dias de trabalho e um dia de
folga. O método é de fácil e rápida aplicação, em diferentes tipos de população, de reduzida
influência sobre o comportamento alimentar e refere-se à recordação do consumo alimentar
recente o que pode diminuir o viés da memória (COSTA et al, 2006).
É importante salientar que a aplicação de um único recordatório não corresponde à
ingestão habitual do entrevistado, devido à chamada variabilidade intrapessoal, a qual

49

representa as variações alimentares diárias, influenciadas pela sazonalidade, dia da semana,
aspectos socioculturais, econômicos e ecológicos (MARIMOTO et al, 2011; HOFFMANN et
al, 2002). A cada recordatório respondido, foi realizada uma checagem prévia da qualidade
das informações fornecidas. Desta forma, possíveis inconsistências puderam ser averiguadas
previamente à elaboração do banco de dados. Posteriormente, os dados foram quantificados
de forma a serem padronizados e os alimentos e bebidas foram convertidos em gramas,
miligramas e mililitros. Todo este procedimento foi realizado com auxílio de tabelas de
conversão de medidas caseiras em padrão (PINHEIRO et al., 2008; FISBERG e
MARCHIONI, 2014).
Após o procedimento inicial de padronização dos recordatórios, os dados foram
digitados e convertidos em energia e nutrientes pelo uso do software Nutrition Data System
for Research versão 2007 (NUTRITION COORDINATING CENTER, UNIVERSITY OF
MINNESOTA, 2007). A principal base de dados deste software é a tabela norte-americana do
United States Department of Agriculture. Por tratar-se de um software americano, que não
incluía alimentos brasileiros, os mesmos foram incorporados ao programa, de acordo com
informações disponibilizadas na tabela brasileira de composição de alimentos-TACO
(UNICAMP, 2011).

A etapa preliminar à digitação das informações no banco de dados alimentares, que
envolveu a checagem dos dados, padronização dos alimentos via quantificação dos mesmos, e
a própria digitação dos dados no software foi realizada por uma acadêmica de Nutrição da
Faculdade de Saúde Pública da USP, bolsista de iniciação científica PIBIC, sob a orientação e
auxílio da pesquisadora.
A fim de investigar o padrão de comportamento alimentar, foi utilizado o Three
Factor Eating Questionnaire - R21,versão adaptada para o português por NATACCI e
JÚNIOR (2011). Este instrumento se propõe a analisar e discutir a relação dos seguintes
comportamentos relativos à alimentação: restrição cognitiva, alimentação emocional e
descontrole alimentar. Neste questionário, são determinados 4 pontos para os itens de 1 a 20 e
8 pontos para a questão 21. A escala de restrição cognitiva analisa se a participante utiliza o
controle alimentar para influenciar o peso corporal. No que tange à alimentação emocional, a
escala mensura a tendência a comer em demasia como resposta a estados emocionais
negativos. Por fim, a escala que mede o descontrole alimentar analisa se a participante possui
a tendência a perder o controle alimentar na presença de fome ou outros estímulos.
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Medidas antropométricas
A coleta de dados referentes às medidas antropométricas foi realizada pela
pesquisadora. As participantes foram pesadas em balança analógica calibrada, com
capacidade para 150 kg e 100 gramas de precisão. Foi solicitado que as mesmas
permanecessem descalças e sem agasalhos pesados. A estatura foi mensurada com auxílio de
estadiômetro de parede e sem rodapé. As participantes foram instruídas a ficar em pé contra a
parede, com os pés juntos e a cabeça orientada no plano de Frankfurt, paralela ao solo. Estes
dados foram utilizados para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), com a aplicação
dos valores de referência estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2000). A
categorização do IMC compreendeu os seguintes pontos de corte: baixo peso :IMC < 18,5;
eutrofia ≥ 18,5 e < 24,9; sobrepeso ≥ 25 e < 29,9; obesidade ≥ 30.
Dentre as gestantes, optou-se pela coleta dos dados descritos nos registros mensais de
acompanhamento do pré-natal (denominados como carteira da gestante), a cada trimestre de
gestação, considerando que dados referidos podem ser uma alternativa rápida, econômica e
confiável para o monitoramento do estado nutricional frente a situações nas quais as aferições
diretas são inviáveis (MARANGONI et al., 2011). Com os filhos, a mesma estratégia de
coleta de dados referidos foi utilizada, ou seja, as informações foram obtidas via relato
materno.

Variáveis Biológicas
Parâmetros Bioquímicos

Foram realizados exames bioquímicos por coleta de amostra de sangue por
profissional devidamente treinado, no próprio laboratório do hospital, com a participante em
jejum de 12 horas. Os exames analisados no presente estudo foram: proteína c reativa (PCR),
glicemia de jejum, triglicérides, colesterol total e frações. A análise das amostras foi realizada
no mesmo local e o resultado foi disponibilizado em duas vias, uma para a pesquisadora, outra
para a participante. No caso dos filhos, foi contratado um laboratório para a coleta domiciliar.
Para as gestantes, os dados utilizados foram retirados da carteira da gestante com o objetivo
de evitar coleta sanguínea excessiva, tendo em vista a realização de exames periódicos para o
acompanhamento pré-natal. Ainda em relação a essas participantes, foram utilizados dados
pré-gestacionais referidos para a caracterização do estado de saúde anterior à gestação.
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5.2 Aspectos Éticos
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) (sob número 1.583.205) e
obedecendo aos preceitos da normatização do Conselho Nacional de Saúde em sua Resolução
nº 466 de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012). O Termo Consentimento Livre e
Esclarecido, previamente aprovado pelo COEP da FSP/USP, foi assinado por todas as
participantes, após terem sido esclarecidas sobre os objetivos da pesquisa (ANEXO II).

5.3 Análises Estatísticas
Estudo Gestantes

A normalidade das variáveis foi avaliada pelo teste de Shapiro Wilk. O teste t de
Student foi utilizado para verificar a comparação das médias de glicose, índice de massa
corporal e pressão arterial das gestantes segundo turno de trabalho, no terceiro trimestre de
gestação, considerando que este foi o trimestre no qual informações de trabalhadoras diurnas
e noturnas foram coletados em ambos os turnos . As amostras de 6 sulfatoximelatonina foram
analisadas pelo método do cosinor.

Estudo Mães e Filhos

A normalidade das variáveis foi testada utilizando-se o teste de Shapiro Wilk. Análises
descritivas e inferenciais foram realizadas segundo o turno de trabalho da mãe (diurno ou
noturno). As características sociodemograficas, de saúde, medidas antropométricas, atividade
física, hábitos alimentares e dados bioquímicos foram avaliados segundo o teste de Mann
Whitney ou t de Student (de acordo com a distribuição dos dados).
Em todos os testes foi considerado um nível de significância estatística de 5%. Os
programas utilizados nas análises foram STATA 13.0 (Stata corp, Texas, USA) e GraphPad
Prism 7.04 (GraphPad Software, La Jolla, USA). As amostras de 6 sulfatoximelatonina foram
analisadas pelo método do cosinor.em ambos os estudos.
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5.4 Financiamento do Estudo
O presente estudo foi financiado pela FAPESP, por meio de recursos obtidos no
processo 2014/50457-0 e no processo 2016/11155-3. A pesquisadora foi outorgada com bolsa
de estudos CNPq sob o número 142140/2015-5.

5.5 Estágio Sanduíche
A pesquisadora foi contemplada com uma Bolsa de Estágio Sanduíche pelo programa
PDSE - Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior, (Processo nº 88881.135574/2016-01).
O estágio foi desenvolvido na Universidade de Surrrey, Reino Unido, sob a orientação da
Profa. Dr. Debra Skene, de janeiro de 2017 a maio de 2017.
Durante os quatro meses de estágio foram organizados os bancos de dados referentes
aos dados de sono, luz e atividade coletados por actimetria, sobretudo das gestantes. Após a
edição e categorização dos dados em software apropriado disponibilizado pelo laboratório de
sono da instituição, foram realizadas as primeiras análises inferenciais, bem como toda a
análise da produção de melatonina pelo método do cosinor, entre grupos de trabalhadoras
gestantes diurnas e noturnas (que poderá ser observada no segundo artigo desta tese) e de
trabalhadoras diurnas e noturnas (apresentadas no terceiro artigo).
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Artigo 1
6.1 Reduced melatonin synthesis in pregnant night workers: metabolic implications for
offspring (Submetido ao periódico Medical Hypothesis).

O primeiro manuscrito que compõe esta tese, apresentado a seguir, aborda a hipótese
investigada ao longo de todo o estudo, na qual possíveis alterações na ritmicidade circadiana e
na produção de melatonina ocasionada pelo trabalho noturno, em estágios-chave da vida
humana, pode afetar a programação metabólica intra-uterina, levando potencialmente a
distúrbios metabólicos nos filhos.
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Abstract
Several novel animal studies have shown that intrauterine metabolic programming can be
modified in the event of reduced melatonin synthesis during pregnancy, leading to glucose
intolerance and insulin resistance in the offspring. It is therefore postulated that female night
workers when pregnant may expose the offspring to unwanted health threats. This may be
explained by the fact that melatonin is essential for regulating energy metabolism and can
influence reproductive activity. Moreover, the circadian misalignment caused by shift work
affects fertility and the fetus, increasing the risk of miscarriage, premature birth and low birth
weight, phenomena observed in night workers. Thus, we hypothesize that light-induced
melatonin suppression as a result of night work may alter intrauterine metabolic programming
in pregnant women , potentially leading to metabolic disorders in their offspring.

Keywords: pregnancy, offspring, melatonin, metabolism, shift work.
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Introduction
Night workers experience a misalignment between their endogenous circadian timing
system and behavior associated with work hours (mistimed sleep/wake; light/dark;
feeding/fasting)[1–3]. In addition, light at night can acutely suppress melatonin production
[4–6]. In this paper we focus on the possible risks threats to reproductive status in women
undertaking night work and experiencing light-induced melatonin suppression [7]. Above all,
we discuss metabolic implications for offspring due to maternal melatonin suppression.
Melatonin is an indoleamine synthesized in most animals and plants [8]. In mammals
melatonin is produced primarily by the pineal gland. The light/dark cycle entrains the
circadian oscillator in the hypothalamic suprachiasmatic nuclei (SCN), which in turn, entrains
the pineal melatonin rhythm. Melatonin production occurs at night [9], and circulates from the
pineal gland via the bloodstream and cerebrospinal fluid to other tissues of the body [10].
However, melatonin has several physiological actions besides signaling time of day or time of
year information to the organism, such as its immunomodulatory [11] , antioxidant [12] and
cytostatic effects [13,14]. The light sensitivity of the system controls melatonin production,
which together with the SCN, determines the duration of its synthesis [15]. Nevertheless,
exposure to artificial light at night, as in the case of shift and night work, modifies melatonin
production [16–18]. This occurs due to an acute effect of light at night on melatonin, light
inhibiting its synthesis [19].
Although natural light differs from electric light, especially in terms of spectral
composition and intensity, electric light is still a potent blocker of melatonin synthesis [5,6].
Moreover, recent studies have demonstrated a lower threshold for light intensity to suppress
melatonin than previously reported [20]. The exposure to light at night has been shown to
reduce melatonin levels with consequent circadian misalignment in night workers as
discussed below [16].
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Night work and health
Night work is common in contemporary society. The structure of modern society
demands continuous production and/or services around the clock [21,22] Across the world in
industrialized societies it is estimated that approximately one in five workers work nights or
irregular hours [23,24], where most are subjected to circadian misalignment where the
behavioural cycles of sleep/wake and feeding/fasting are misaligned with the circadian timing
system [25,26]. The circadian timing system is organized to facilitate behavioral and
physiological adaptation (including sleep) to the 24-hour light-dark cycle [27]. In mammals,
in addition to the “master” timing system located in the hypothalamic SCN, peripheral
oscillators occur in the brain and throughout the body [28,29]. The SCN clock contributes to
the regulation of body temperature, secretion of hormones melatonin and cortisol, sleep and
wakefulness [30–32].
Studies investigating the effects of night work on workers’ health have revealed that
non-usual working hours can pose a health risk by directly acting on metabolic processes, for
instance affecting body mass regulation, gut efficiency and metabolic rate [33–36].
Detrimental effects have been observed in lipid and carbohydrate metabolism, as well as in
insulin resistance [37,38]. The negative impacts of night work also include changes in sleep
and wakefulness [23,39], and consequent alterations in meal timing [40–42] and physical
activity [43,44]. Shift work has been strongly associated with cardiovascular diseases [45],
gastrointestinal [1] and metabolic disorders [46–48], and cancer [49]. Although there is less
strong evidence linking shift work to mental health problems and reproduction-related
problems, a few studies show its association with these factors such as depression [50], and
occurrence of miscarriage [7], among other effects related to reproduction [7,51] . The social
impact of changes in the pattern of family activities has also been reported [52].
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Most of these adverse effects stem from misalignment of circadian timing and
behavior (sleep/wake; feeding/fasting) defined by Erren et al. [25] as chronodisruption, a
significant disturbance in circadian organization of the physiology, endocrinology,
metabolism and behavior of living organisms, caused in part by exposure to light at night that
leads to reduced melatonin synthesis [53].

Melatonin, shift work and reproductive activity
Melatonin is essential for regulating energy metabolism [54] but also for reproductive
activity, promoting changes in the gonadal pituitary axis and prolactin secretion [55] and
consequently modulating reproductive physiology [56,57]. Increased melatonin levels are
associated with delayed puberty, and hypothalamic amenorrhea whereas decreased melatonin
is found in precocious puberty [58,59]. Thus, it is increasingly relevant to study the
association of melatonin with improvements in ovulation rate, luteal function and increased
embryo viability [60,61]. In addition, deficiencies in melatonin production during pregnancy
may alter intrauterine metabolic programming, potentially leading to glucose intolerance and
insulin resistance in offspring [61–64].
Besides the acute effects on melatonin production due to light at night, shift workers
may exhibit circadian misalignment and sleep deprivation which may affect fertility and the
fetus, increasing the risk of miscarriage, premature birth and low birth weight [65,66]. SeronFerre et al. [67] analyzed the effects of circadian misalignment on the fetus and noted that this
situation leads to alteration in the body temperature rhythm of newborns. Continuous
exposure to light during pregnancy may increase the risk of spatial memory deficit in the
adult life of the offspring in rats [68]. Most importantly, even under a light-dark cycle, the
absence of melatonin in the mother during gestation impairs physical growth,
neurodevelopment, and cognitive behavior in the offspring [69].
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Notably, such factors (impaired physical growth, neurodevelopment, and cognitive
behavior) are strong predictors of chronic diseases in adulthood. A relationship has been
established between deleterious prenatal environment (e.g. malnutrition and/or fetal hypoxia)
and the occurrence of diseases in adult life including hypertension, coronary heart disease,
stroke, as well as metabolic and neurological disorders [70].
The mechanism by which melatonin plays a key role in the reproductive activity of
numerous mammalian species [71] is via the transmission of photoperiodic information,
which contributes to the seasonal modulation of reproductive activity [61] . Moreover, there is
experimental evidence that maternal melatonin during pregnancy also provides a signal for
the fetus [67,72]. Considering this signal follows a circadian rhythm, it suggests that a
circadian pattern may be an important cue for fetal development as well to help the newborn
to be entrained to the light-dark cycle after birth. Melatonin levels increases throughout the
pregnancy, including in humans [73], which corroborates the idea of melatonin playing a role
in fetal development.
Melatonin crosses the placenta freely and unaltered, entering fetal circulation and
providing the fetus with photoperiodic signals [67,74,75]. Although circadian rhythms are
established during the fetal period [76], the rhythms are initially synchronized to the mother’s
circadian timing system Moreover, human fetuses have also shown circadian rhythmicity in
sleep/wake and other behaviors [72,77]. The diurnal rhythmicity, however, is interrupted
when mothers are exposed to constant light [78], conditions associated with melatonin
suppression.

Metabolic effects due to changes in melatonin rhythm
As mentioned earlier, melatonin has an important role in optimizing energy balance
and body weight regulation [79], crucial events for metabolic health[10,80]. Diseases such as
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type 2 diabetes, coronary artery disease, hypertension and obesity may be related to impaired
intrauterine development. This phenomenon called “programming” or "hypothesis of fetal
origin diseases" refers to permanent changes in the structure, physiology or metabolism of
certain organs, caused by stimuli or diseases during the intrauterine development period
[81,82].
Results of studies linking the external and internal environment during pregnancy to
effects on body composition of the offspring highlight that this period is crucial in the genesis
of obesity and possibly numerous other diseases [83,84]. In a study with rats, Diaz and
Blasquez [85] concluded that the removal of the pineal had a significant impact on plasma
glucose, insulin and glucagon secretions. These authors investigated three groups of animals,
controls, pinealectomized rats and pinealectomized and melatonin-treated rats. Baseline
glucose, insulin and glucagon levels were evaluated after administration of arginine and
glucose. The animals were kept under controlled lighting conditions, with alternating cycles
of 12 hours of light and dark. The results of this study indicated that the pinealectomized
animals had the highest levels of glucose, the animals treated with melatonin had intermediary
levels of glucose and the lowest levels were found in the controls. In addition,
pinealectomized rats showed changes in insulin levels, evidenced by changes in glycogenesis
and glucose uptake, highlighting the inverse relationship between insulin and glucagon levels
in pinealectomized animals. Finally, treatment with melatonin partially restored the levels of
insulin and glucagon in pinelectomized animals emphasizing the importance of pineal to
metabolism. However, the functional interplay between melatonin and insulin was
demonstrated by Lima et al. [86]. In this study, the authors showed for the first time that the
absence of melatonin lead to impaired glucose tolerance and a state of insulin resistance. Later
on, the same group demonstrated that melatonin, acting through its MT1 and MT2 receptors,
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was able to phosphorylate the insulin receptor potentiating insulin action either in the central
nervous system or in the periphery [87,88].
Given melatonin´s key role in the homeostasis of carbohydrate metabolism, Van
Cauter and others [89–91] elucidated the pathways by which pineal melatonin may act as a
modulator of glucose metabolism, considering that there is no pattern in glucose tolerance
over the day, either through food intake or another kind of glucose intake [90]. To reinforce
such an hypothesis, studies with animal models have shown increased insulin levels during
the day and reduced levels of insulin concomitant with elevated glucose levels at night,
concurrently with melatonin elevation [92,93]. In addition, melatonin has a stimulatory effect
on glucagon and pancreatic α cells and, on the action of hepatic glucagon in the human liver
[94,95]. Increased release of glucagon occurs in response to stimulation of human pancreatic
cells which in turn promotes insulin secretion [96].
The action exerted by endogenous melatonin occurs through interaction with its
membrane receptors, MT1 and MT2, on the cell. A reaction mediated by these receptors
triggers the release of inhibitory G proteins, with consequent decrease in adenylyl-cyclase
activity and reduction of cAMP. Through the use of antagonists of these receptors (4-phenyl2-propionamidotetralin and luzindole), the importance of melatonin in the regulation of leptin
expression has been shown [97,98]. Animal models have shown that the influence of feeding
behavior potentially promotes physical changes, such as affecting the fat-lean mass ratio,
which could lead to obesity [99–101] Appetite hormones such as leptin may be related to this
process [102–104].
In summary, there is some evidence that shift work can affect fetal development.
Melatonin in some models has been shown to affect reproductive function and is important in
fetal development and metabolic programming. Shift workers are exposed to light at night,
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which in turn is known to suppress melatonin synthesis. Based on these assumptions, we have
formulated the following hypothesis.

The hypothesis:
The cited literature suggests that aspects of modern life, such as night work and shift
work, may alter circadian rhythmicity and melatonin production [105,106] in key stages of
human life, such as the reproductive stage, given the fact that pregnant women may also
engage in night work. There is strong evidence of reduced melatonin production in night
workers as well as negative health effects although studies on fetal programming have been
carried out using animal models. We thus hypothesize that the light-induced suppression of
melatonin in pregnant night workers may affect intrauterine metabolic programming,
potentially leading to metabolic disorders in the offspring.
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Artigo 2
6.2 Artigo 02 - Melatonin profiles during the third trimester of pregnancy and health
status in the offspring among day and night workers: a case series study (Submetido ao
periódico Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms).

Nesta seção apresentamos o segundo manuscrito, produzido com os dados das
trabalhadoras gestantes e seus recém-nascidos. Os resultados indicam a redução da produção
da melatonina entre as trabalhadoras noturnas e sugerem algum efeito nos valores de Apgar
dos filhos.
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Abstract
Successful pregnancy requires adaptation in maternal physiology. During intrauterine
life the mother’s circadian timing system supports successful birth and postnatal development.
Maternal melatonin is important to transmit circadian timing and day length to the fetus. This
study aims to describe the third trimester of pregnancy among day (n=5) and night (n=3)
workers by assessing their melatonin levels in a natural environment. Additionally, we
describe the worker´s metabolic profiles and compare the health status of the newborns
between groups of day and night working mothers. Our results indicate an occurrence of
assisted delivery (cesarean and forceps) among night workers. Moreover, the newborns of
night workers showed a significantly lower Apgar index (p<0.04) and breastfeeding difficulty
indicating a worse condition to deal with the immediate outside the womb environment. The
aMT6s acrophase was at 4:21h for night workers, which was later than day workers (1:52h;
p<0.05). Additionally, there was significantly lower night-time melatonin production among
pregnant night workers compared to day workers (p<0.04). These findings may be related to
light-induced suppression of melatonin that occurs during night work. We conclude that night
work and consequent exposure to light at unconventional times might compromise the success
of pregnancy and the health of the newborn. Further studies need to be carried out to monitor
pregnancy and newborn health in pregnant night workers.
Keywords: pregnancy, melatonin, offspring, metabolic disturbances, premature birth, shift
work.

1. Introduction
There is a close relationship between an optimal pregnancy and a healthy transition
to postnatal life (Steegers et al., 2016). An increase of non-communicable diseases (Alwan et
al., 2010) such as obesity (Proper et al., 2016) and diabetes (Gan et al., 2015) has led to a
global disease burden, which among other factors might be a consequence of non-adequate
prenatal conditions (Hanson et al., 2011). In this context, pregnancy seems to be an important
period to prevent non-communicable diseases in the offspring.
In a study with mice there was evidence that during pregnancy the mother’s
circadian rhythm gives support to successful birth and postnatal development (Smarr et al.,
2017). The circadian timing system of the non-human fetus, however, is not completely
developed or is organized differently from that of the adult (Landgraf et al., 2014). This could
explain how pregnancy per se represents a crucial time for the prevention of changes that
would become chronic and definitely compromise the health of the offspring. Studies by
Ferreira et al. (2012) and Varcoe et al. (2011) with non-human subjects suggested circadian
misalignment and reduced melatonin synthesis may directly impact energy metabolism.
Moreover, during the fetal development, it has been suggested that melatonin has a
neuroprotective effect. The melatonin level is increased at the end of pregnancy, contributing
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to the regulation of sleep patterns, which is important to the neurodevelopment of offspring
(Gitto et al., 2013). Studies with rats showed that in addition to this effect, suppression of
mother’s melatonin over the pregnancy is related to intrauterine growth retardation (Mendez
et al., 2012).
Melatonin, distributed ubiquitously in nature, has several functions among which
include biological regulation of circadian rhythms, especially in mammals (Arendt, 2006;
Epstein and Brzezinski, n.d.), neuroendocrine (Bass and Takahashi, 2010) and
neuroimmunological functions (Carrillo-Vico et al., 2005), and reproductive action
(Mahoney, 2010). Melatonin, a hormone, is produced primarily by the pineal gland. Pineal
melatonin production is controlled by the circadian pacemaker located in the hypothalamic
suprachiasmatic nuclei (SCN), restricting melatonin synthesis to the night (dark phase). This
endogenous circadian rhythm of melatonin is synchronized to the environmental 24 h
light/dark cycle.
In humans, melatonin production peaks around 02:00-03:00h (Skene and Arendt,
2006). Exposure to light at night acutely suppresses melatonin synthesis resulting in reduced
levels in the circulation (Bojkowski et al., 1987; Weitzman et al., 1980). Light exposure at
night which occurs during night work, has been hypothesized to contribute to some of the
adverse effects of shift work, such as increased breast cancer risk (Stevens et al., 2011).
Considering that, in general, a female night worker does not change shift during pregnancy
(Palmer et al., 2013), the circadian misalignment caused by night work and the light exposure
experienced at night may affect melatonin production (Dumont et al., 2012) and consequently,
fetus health.
Night work is a permanent situation around the world. Some countries (e.g. Spain,
Germany and other EU countries) do not allow women to do night work during pregnancy,
and permit the pregnant woman to transfer to day work as a strategy to promote maternal
health and reduce risks of spontaneous abortion/miscarriage (Bonde et al., 2014). By contrast,
in Brazil, there are no rules about working night shifts during pregnancy (Campanhole &
Campanhole, 1994).
Circadian misalignment, such as occurs during night work, involves disturbances in the
temporal organization of many physiological parameters such as hormones, sleep-wake cycle
and temperature due to misalignment with external time cues and behaviour. This may affect
the pregnant mother and the fetus with negatives consequences for both, such as increased
risk of miscarriage (Fernandez et al., 2016) and low birth-weight (Tustin et al., 2004; Zhu et
al., 2004). Moreover, circadian misalignment may influence development of the newborn,
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increasing the risk of developing chronic disease in adult life (Lehnen et al., 2013). A recent
study by Strohmaier et al. (2018) has added some controversial points to the discussion. This
study investigated possible associations of maternal history of work hours and outcomes in
offspring, such as weight from early life to adolescence. The authors evaluated the maternal
rotating night shifts prior to gestation and, during the pregnancy, the number of night shifts.
The results suggest that rotating night shift prior to pregnancy does not influence the
offspring’s weight and height at 5 years of age. However, the risk of children being obese or
overweight is 11% throughout adolescence and in adulthood (relative risk = 1.11 ; 95% CI:
1.02-1.21). Thus, the authors concluded that further studies are needed to determine the risk
for the development of overweight and obesity among the offspring of mothers who worked
at night work before and during pregnancy (Strohmaier et al., 2018).
Additionally, there is strong evidence that melatonin levels differ between day and
night shift workers (Daugaard et al., 2017; Liang Zhu et al., 2004) and differ between work
days and days off (Daugaard et al., 2017) However, according to Dumont and colleagues
these differences could be related to total melatonin production, and not necessarily related to
a reduction of melatonin excretion at work (during night work) (Dumont et al., 2012).
On the other hand, offspring whose mothers had a healthy lifestyle before pregnancy,
as normal body weight, regular physical activity and no smoking, showed a decreased risk to
develop obesity over the lifespan (Dhana et al., 2018). In addition, Devore et al. reported that
larger differences (minimum/maximum) in photoperiod exposure throughout gestation may
positively influence the risk of depression (Devore et al., 2018).
In short, it has been suggested that during pregnancy, either in human or non-human
studies, that maternal melatonin plays an important role transmitting information about day
and night fluctuations, day length and its seasonal variation to the fetus (Sáenz de Miera et al.,
2017; Serón-Ferré et al., 2012, 1993; Weaver et al., 1987).
Therefore, our aim was, firstly, to describe the third trimester of pregnancy among day
and night workers by assessing their melatonin levels in a natural environment. Secondly, we
aimed to measure metabolic profiles among day and night workers during pregnancy. Lastly,
we compared the health status of the newborns between groups of day and night working
mothers.
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2. Material and Methods
2.1 Study population

Participants were recruited from a large hospital located in São Paulo, Brazil. The
research was conducted from August 2016 to April 2017 after participants had signed the
informed consent according to the guidelines of the Ethics Committee of University of São
Paulo (number 1.581.480) and the Ethics Committee of the Hospital (number
463922147/001000). According to the original study protocol, the pregnant worker could be
included in the sample at any gestational trimester. However, we only have melatonin data
from pregnant night workers from the third trimester of pregnancy. Thus, we decided not
report the first (n = 2 day workers) and second (n = 2 day workers) trimester data since we are
not able to compare all workers.
The inclusion criteria were: absence of co-morbidity, and no visual problems. Day
workers should not have undertaken night work in the past. All participants were nurses but
one day worker was working at the health medical centre. Figure 1 shows the eligible
participants according to the inclusion and exclusion criteria.
Pregnant day (n=35) and night workers (n=20) were invited to take part in the study
(Figure 1). Out of 35, 15 pregnant day workers met the inclusion criteria and were eligible to
enrol on the field study. Regarding night workers, 12 out of 20 met the inclusion criteria.

Day workers

Night workers

35 invited

20 invited

15 eligible

12 eligible

10 accepted

6 accepted

eligibility

identification

However, in total only 9 night workers remained in the study (Figure 1).
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3 dropped out

6 included

3 included

included

4 dropped out

Figure 1. Diagram of participant recruitment and selection.
2.2 Study protocol
The pregnant workers completed questionnaires giving information on demographics,
work, and health status. Melatonin was quantified through measurement of its major
metabolite in urine (6-sulfatoxymelatonin - aMT6s). All participants were followed for at
least 10 days over the study (Figure 2A and 2B).
During the study, no attempt was made to alter the lifestyle, as such as the work
schedule of the participants. Urine collection was performed by all participants at home and at
work, with no control of environmental light exposure. However, all the participants were
asked to avoid caffeinated drinks as well as strenuous exercise during the data collection.

From
19:00h to
bedtime

From
bedtime +

From 2nd
urine of the
day +

1sturine of
the day

12 h during
the day

Once on workday and
Once on the day-off

A.

From
19:00h to
bedtime

From
bedtime +
1sturine of
the day

Before the night shift

From 2nd
urine of the
day+12 h
during the
day

All urine
produced
during the
night
shift+1st
morning

From 2nd
urine of the
day+ 1 2h
during the
day

From
19.00h to
bedtime

From
bedtime +
1sturine of
the day

After the night shift

B

Figure 2. Urine collection protocol of day (A) and night (B) pregnant workers.
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For 10 days of the study, the pregnant night workers were instructed to collect
sequential urine samples (before and after the night shift) for measurement of aMT6s (Figure
3A). The pregnant day workers followed the urine collection protocol on work days and daysoff, over a 48 hours period (from 19:00 h to time to go to bed; from time to go to bed to the
first urine next morning, and 12 hours over the day) (Figure 3B).

Figure 3 - Urine collection times of a pregnant night worker (A):
19.00 to bed
time; from bed time to 1st urine of the day; from 2nd urine of the day +12h over the day;
all urine produced during the night shift work;
from 2nd urine of the day +12h over the
day; 19.00 to bed time; from bed time to 1st urine of the day; and a pregnant day worker
(B): 19.00 to bed time; from bed time to 1st urine of the day; from 2nd urine of the day
+12h over the day; 19.00 to bed time; from bed time to 1st urine of the day; from 2nd
urine of the day +12h over the day.

Participants were required to void their bladders at the exact times as described in
the protocol and were instructed to record the date and time of voiding each sample. Each
urine void was collected in a different vial (500 mL or 2L plastic containers), and kept in a
refrigerator. After 24 hours, the urine samples were sent to the laboratory in order to measure
the total volume of each urine sample and a 10-mL urine aliquot from each container was
stored (-20 C) prior to assay of aMT6s. Urinary aMT6s concentrations for each participant
was quantified in the same assay run, and determined by ELISA (IBL, Hamburg, Germany),
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according to the manufacturer’s instructions (1.0 ng/mL, mean signal (Zero-Standard) – 2SD).
The output for each sequential collection (ng/ml) was converted to ng/h and subjected to
cosinor analysis to determine the peak time of production.

2.3 Health evaluation on mothers and offspring
All the pregnant participants had prenatal care with their physician of choice and all
had records of their routine examinations. Metabolic measures, as body mass index, blood
pressure and blood glucose levels over the trimesters were analysed in the present study.
Moreover, we analyzed the presence of bleeding/hemorrhage and premature birth of the
participants, as well as the type of childbirth, breast feeding 24 hours after birth and the
continuity of breastfeeding.
The newborns were evaluated by the Apgar test, on the first- and fifth-minute of life.
This procedure was done in order to evaluate five items of the physical examination of the
newborn: heart rate, respiratory effort, muscle tone, reflex irritability and skin color. Each of
the parameters is classified with a score of 0, 1 or 2, the final score being a maximum of 10.
Heart rate was measured in heart beats per minute; breathing was checked by weak or
vigorous weeping; muscle tone was analyzed by the flexibility and movement of the legs;
reflexes were perceived by grimaces, coughs or sneezing before a specific stimulation; and
color of the skin is characterized as pale, bluish or pink. The Apgar test is used to evaluate the
immediate adjustment of the newborn to life outside the mother's womb. The results of the
Apgar test assess this adjustment and determine whether the newborn will need medical care
or not (American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn and American
College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Obstetric Practice, 2015).

2.3 Statistical Analysis
The average and standard deviation of metabolic data for each participant was
calculated for both day-offs or workdays. The Mann Whitney test and the Student’s t-test
were used to compare the study groups. 6-Sulfatoxymelatonin profiles were assessed for all
participants and population cosinor models were applied. The analysis was a hybrid-type of
cosinor, using a cross-sectional sampling approach (few serial measurements from several
individuals - experimental units). The 2-day time series (one working day and one day-off on
both groups) of each participant was used, which in total was 6-data points for day workers
and 7-data points for night workers. Then the population-mean cosinor was calculated.
According to Cornelissen, 2014, “when data are collected as a function of time on 3 or more
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individuals, the population-mean cosinor procedure renders it possible to make inferences
concerning a population rhythm” (Cornelissen, 2014). Acrophase, amplitude, and MESOR of
the aMT6s rhythm were estimated for each group (night and day workers). Only results that
showed a significant fit to a cosine curve (p<0.05) were considered. The data had normal
distribution according to Shapiro-Wilk test (p>0.05), and Levene test was 0.07. Statistical
analysis was performed using GraphPad Prism 7 software (GraphPad Software, La Jolla, CA)
and Stata 13.0 (Stata corp, Texas, USA).

3. Results
All but one day worker were over 30 years old (32 ± 4.1 years, mean ± SD).
All participants were non-smokers and were free from medical illness. Three out of six day
workers were nulliparous. All the night workers were multiparas, aged between 33 to 37 years
old (35 ± 1.8 years, mean ± SD). All participants reported regular menstrual cycles. The day
workers were overweight before the pregnancy (29.6 ± 7.5 kg/m2, mean ± SD) compared to
the night workers (23.4 ± 2.0 kg/m2, mean ± SD). None presented anaemia during gestation.
None of the participants took medication that could affect sleep and/or melatonin production.
Most of the participants were accustomed to exercise before pregnancy, however, this
stopped during pregnancy (Table 1). All participants completed high school and some (33%
of day and night workers) graduated from University. Although some of them dropped out the
university, they have concluded high school, which is above the average education level in
Brazil.
Urinary aMT6s profiles in pregnant day workers during the third trimester are shown
in Figure 4.
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Figure 4. aMT6s profiles (excretion rate, µg/h) across days-off and work days in pregnant day
workers during the third trimester. Each graph (B, C, D, E, F) represents a different
participant. day-off and
workday.
Among night workers, only data from the third trimester were analysed. Their aMT6s
profiles for nights-off and during night work are presented in Figure 5. For these participants,
melatonin suppression was observed during the night shift, as shown by lower melatonin
production during night work and higher levels at night before and/or after night shift (Figure
5). There was significant low night-time melatonin production among pregnant night workers
(night work plus the next evening) compared to day workers (evening plus night after the day
work) (p<0.04; Mann Whitney test). The aMT6s acrophase was at 04:21h for night workers,
which was later than day workers (1:52h; p<0.05).
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Figure 5. aMT6s profiles (excretion rate, µg/h) across work nights and nights-off in pregnant
night workers during the third trimester. Each graph (G,H,I) represents a different participant.
night-off before night work;
night work and night-off after night work.
Metabolic characteristics of the nine pregnant workers across the 3 trimesters of
gestation are presented in Table 2. Day workers exhibited significantly higher pregestational
BMI than night workers. Glucose and blood pressure levels were also higher among day
workers than night workers.
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Table 1. Participants’ age, Body Mass Index, glucose and blood pressure over the
three trimesters, according to their shift pattern.
Age at
start of
study
(years)

Body Mass Index
(kg/m2)

Glucose
(mg/dl)

Blood Pressure
(mmHg)

Trimester
Pregestational1

1st

2nd

3rd

1st

2nd

3rd

1st

2nd

3rd

Day workers
A

34. 2

35.8

34.8

36.5

38.2

92

150

178

120x60

130x110

120x80

BC

24.1

22.7

23.8

25.0

27.3

89

88

64

100x70

90x50

100x60

DE

37.7

40.6

37.2

35.5

35.0

121

100

82

140x100

120x80

110x60

F

30.9

21.3

21.1

25.4

27.4

85

88

71

100x70

90x60

100x60

mean

32.8

29.1

30.0

30.4

37.5

90

95

99

110x90

124x72

110x80

SD

32.7

27.9

29.0

30.1

31.2

99

90

88

110x90

110x70

110x70

31.6

29.6*

29.3

30.5

32.8

96

102

97

113x80

111x74

108x68

4.9

7.5

6

4.8

4.8

13

24

42

15x15

18x20

8x10

G

34.0

21.1

22.3

25.2

25.9

89

94

83

110x60

110x60

110x60

H

33.2

24.4

260

26.4

26.8

121

98

90

120x70

I

37.3

24.6

24.6

27.3

28.5

80

82

95

100x60

mean

34.8

23.4

24.3

26.3

27.1

97

91

89

110x63

2.2

1.9

1

1.1

1.3

22

8

6

10x05

Night workers

SD

1.

110x60
90x50
103x57
11x5

120x70
110x60
113x63
6x6

pregestational=before pregnancy

During the pregnancy two out of three night workers were affected by premature birth
and haemorrhage, even though they had no disorders at the beginning of pregnancy.

The offspring did not present health problems immediately after birth. The mean
Apgar test score was, however, lower for the newborns of the night working mothers
compared to the day working mothers (Table 2).
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Table 2. Type of birth, birth weight, breastfeeding and Apgar information according the
mother’s shift.
Mother’s shift
Day

Night

n

n

Natural

4

1

Surgery (cesarean)

2

1

Forceps

0

1

Yes

6

1

No

0

2

Yes

5

2

No

1

1

1st minute

8.8*

7.6

5th minute

9.8*

8.6

Variable

Type of childbirth

Breast feeding 24 hours after birth

Continue Breastfeeding after 2 months1

Apgar

1

One newborn of a night working mother was breastfeed after 2 months but not on the first 24 hours.

* p< 0.04; Mann Whitney test, Apgar score 0= minimum value (worst) 10= maximum value (excellent)

The predominant type of delivery among day workers was the natural one, whereas
night workers presented different types of delivery (natural, cesarean and forceps). During the
first 24 hours, two of the three newborns of night working mothers were not breastfeed. Thus,
it is not surprising that 1/3 of the newborns after two months were already in the stage of
weaning.

4. Discussion

The aim of this study was firstly to describe melatonin rhythms in the third trimester
in both pregnant day and night workers and secondly to assess the health of the newborn in
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day and night workers. Moreover, our results may provide insights about the melatonin
production and work hours on 3rd trimester of gestation. Since evidence from animal models
(Jud and Albrecht, 2006; Serón-Ferré et al., 2013) propose that maternal circadian
misalignment would have negative effects on offspring health, studies looking at the effect of
shift work on newborn health are needed. In some species, for example rats and sheep, the
amount of melatonin during pregnancy was higher compared to the levels postpartum
(Deguchi, 1975; Yellon and Longo, 1988). In humans, variation of serum melatonin levels
over the pregnancy was observed by Tamura et al. (2008) with higher values near the end
possibly preparing the fetus for birth. Experimental and clinical reports have suggested that
reduction of maternal melatonin during pregnancy is a potential damage to the offspring, that
could be explained by an epigenetic function of melatonin (Tain et al., 2014).
Our data have revealed some adverse effects on pregnant women who work at night.
We observed bleeding and miscarriage in the night workers whereas the day workers did not
show these symptoms. These results provide some evidence to support a link between
maternal circadian misalignment such as occurs in night workers and gestational health. Shift
work has been associated with risk of miscarriage and pre-term labor (Mcdonald et al., 1988;
Zhu et al., 2004). Despite the small sample numbers in the present study differences between
day and night workers were observed. Moreover, our results link night work, pregnancy and
melatonin production and rhythmicity for the first time as far as we know. We observed
significantly lower night-time melatonin production among pregnant night workers, and
significant lower Apgar test score for the babies of night workers’ mothers.
The significant reduction in the urinary 6-sulfatoxymelatonin levels on the night shift
suggests that night work may disturb the rhythmicity of melatonin production in this
population. In addition, aMT6s’s acrophase was significantly later for the night workers than
day workers. Night work increases a person’s exposure to artificial light at night, which in
turn suppresses melatonin synthesis (Bojkowski et al., 1987). It was not possible to observe
how many days-off would be necessary to re-establish the night-time melatonin level, due to
the data collection protocol.
Day workers showed urinary 6-sulfatoxymelatonin rhythms consistent with the normal
profile for this hormone, peaking at night (Arendt, 2005, 1998; Montagnese et al., 2015). The
similarity in aMT6s profiles on both days-off and workdays was expected, considering they
were day workers sleeping at night and thus had no/little light exposure during the night.
However, there were individual differences, and two day workers seem to be affected by the
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early start times of work schedules, which might explain the lower levels of nocturnal
melatonin in these participants.
In summary, we present for the first time, in a case series study conducted in the
field, melatonin profiles during the third trimester of gestation and the impact of night work
on the production of this hormone, since our study assessed melatonin levels during both day
and night work as well as on days- and nights-off. The birth data from the offspring of the
night workers may point to putative repercussions of night work for newborn health. Night
workers presented proportionally more problems during pregnancy than day workers and, at
birth, the offspring of the night workers showed lower Apgar scores and difficulty in
immediate breastfeeding. These practices are recognized as key to long-term health
maintenance, such as exclusive breastfeeding up to the sixth month of life.
This study has some limitations such as low sample size, which was lower than
initially planned. Inclusion criteria such as having been working during conception and
remain working at night were the main reasons for the reduced sample size. Another issue
was the level of light exposure, known to be an acute suppressor of melatonin, that was not
measured during sample collection at home or at the workplace.
It is relevant to highlight that labor activity has a central role in society, considering
that other activities inherent to human living are developed around the work schedule (Costa
et al., 2004; Eurofound and the International Labour Office, 2017). In this context, economy
plays an important contribution to the changes in the structure of the work environment,
which includes new work schedules, and consequently effects on lifestyle. At the same time,
the world has observed expansion of the participation of women in the workforce, for instance
in the European Union (EU), where from 2005 to 2015 female employment increased 4%.
Although the trend on weekly working hours is declining, there is evidence that working night
shifts will remain. Around 19% of workers in the EU reported working at night. Males mainly
work at night, with 24% of men working in this shift, while women who work night shifts are
under 15% (Eurofound and the International Labour Office, 2017).

5. Conclusions and remarks
There is currently a wide-ranging discussion about the deleterious effects of
circadian misalignment such as occurs during night work, which may extend beyond the
individual and be transmitted to the offspring. Studies using animal models have made
significant progress in clarifying the extent to which shift work, especially night work and
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consequent exposure to light, is the triggering factor for circadian misalignment. In addition,
melatonin production is supressed by night shift light exposure, which was corroborated by
our results. It seems that very early start times of work schedules among day workers might
also reduce melatonin production due to the early wake up times. Changes in the pattern of
melatonin production might contribute to the development of gestational problems as we have
observed among night workers. In addition, the offspring of the night workers showed a
worse ability to deal with the immediate environment and to engage in breastfeeding
nourishment. Longitudinal studies with offspring follow up need to be conducted to
investigate the long-term effects of reduced melatonin production among pregnant night
workers.
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6.3 Artigo 03 - Parâmetros metabólicos de saúde, hábitos alimentares e de sono de
trabalhadoras que trabalhavam à noite durante a gestação e de seus filhos (a ser
submetido em periódico a ser definido).

Nesta seção apresentamos o terceiro manuscrito produzido com dados com as
trabalhadoras diurnas, noturnas e de seus filhos crianças ou adolescentes. Os resultados
indicam a redução da produção da melatonina entre as trabalhadoras noturnas. Além disso,
parece que o turno de trabalho materno pode influenciar consumo alimentar dos filhos e a
presença de sonolência. Não foi evidenciada a influencia do turno de trabalho materno em
parâmetros metabólicos dos filhos.

Parâmetros metabólicos de saúde, hábitos alimentares e de sono de trabalhadoras que
trabalhavam à noite durante a gestação e de seus filhos.
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Resumo
Introdução: Os impactos da inversão dos horários de trabalho (de diurno para noturno) no
sistema de temporização circadiano geram um conflito temporal, que aumenta a chance de
desenvolvimento do surgimento de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, obesidade
e problemas de fertilidade. Há evidências oriundas de modelos experimentais de que a
supressão da melatonina durante a gestação altera a saúde da prole. Assim, faz sentido supor
que o trabalho noturno durante a gestação esteja associado a alterações na saúde de filhos de
trabalhadoras noturnas. Objetivo: Analisar parâmetros de saúde e alimentação de filhos de
trabalhadoras que estavam trabalhando à noite durante a gestação e compará-los aos de filhos
de trabalhadoras diurnas. Também pretendeu-se identificar o perfil de produção de melatonina
de trabalhadoras noturnas e diurnas e a possível associação desse perfil com as características
do sono e presença de distúrbios metabólicos (obesidade, diabetes e dislipidemia) e
alimentares entre as trabalhadoras. Métodos: O estudo foi realizado com 24 trabalhadoras do
setor de enfermagem de um hospital público da cidade de São Paulo. Foram analisados os
padrões de produção de 6-sulfatoximelatonina (via urina), ciclo vigília-sono (actimetria),
antropometria (peso e altura), parâmetros metabólicos (colesterol total e frações, glicemia,
hemograma, PCR), hábitos de vida e alimentares (questionários e recordatórios 24h) de 11
trabalhadoras diurnas,13 noturnas e de pelo menos um filho (a) de cada trabalhadora de
ambos os turnos. Resultados: Os filhos das trabalhadoras noturnas apresentaram maior
sonolência diurna em comparação com os filhos das trabalhadoras diurnas. O consumo de
macronutrientes dos filhos das trabalhadoras noturnas estava menos adequado às necessidades
energéticas comparado ao dos filhos das trabalhadoras diurnas. Não foram observadas
diferenças significantes em relação aos parâmetros metabólicos e atividade física tanto das
trabalhadoras quanto de seus filhos, independentemente do turno de trabalho materno. Parte
das trabalhadoras noturnas (23%) apresentaram alterações na produção de 6sulfatoximelatonina durante o trabalho (noturno), o que não foi observado entre as
trabalhadoras diurnas (durante a noite após o dia de trabalho). Conclusão: O trabalho noturno
foi associado a alterações do metabólito da melatonina (6-sulfatoximelatonina) em uma
parcela da população estudada. Os filhos das trabalhadoras noturnas apresentaram piores
hábitos alimentares e maior sonolência diurna quando comparados aos filhos das
trabalhadoras diurnas. Por outro lado, não foram observados demais efeitos negativos em seu
estado de saúde que poderiam ser associados à exposição ao trabalho noturno em seu período
intrauterino. Estudos com amostras maiores devem ser realizados para dar continuidade a essa
linha de investigação.
Descritores: melatonina, sono, metabolismo, trabalho noturno, filhos, hábitos alimentares.
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Introdução
O trabalho noturno pode ocasionar modificações em funções circadianas do
organismo, cuja expressão rítmica representa seu caráter endógeno. Oscilações externas,
como o ciclo claro/escuro ambiental,e a alimentação, fornecem elementos cruciais para a
sincronização destes ritmos ao dia de 24 horas (1) e por isso são denominadas de
sincronizadores (2).
Em um processo de dessincronização circadiana ocorre a desregulação de diferentes
mecanismos fisiológicos, que interferem no organismo de tal forma que o priva da harmonia
entre os osciladores periféricos e centrais, aumentando o risco de distúrbios à saúde (3,4).
Distúrbios metabólicos como, por exemplo, obesidade (5–7); alterações glicêmicas (8) e
hormonais (9) são observados entre trabalhadoras noturnas. Desta forma, os níveis de
prolactina (10) e melatonina (11) podem se mostrar alterados entre os trabalhadores noturnos.
Considerando que a gestação é um período com inúmeras demandas fisiológicas para
a mulher, durante a gravidez, os efeitos da perturbação cronobiológica não se restringem
apenas às repercussões ao organismo materno como o aumento do risco de abortos
espontâneos (12), prematuridade (13) ou distúrbios do sono/vigília (14,15). Para o feto, esses
efeitos também podem ser deletérios, com consequências negativas que comprometer a vida
futura (12).
A associação entre trabalho noturno e redução da fertilidade foi analisada por ZHU e
colaboradores, os quais estimaram tais associações a partir da observação da duração da
gestação (16). Outro aspecto que compromete a fertilidade é a presença de endometriose, o
que foi analisado por MARINO (17). Neste estudo de caso controle, os autores referiram uma
elevação considerável do risco de desenvolvimento da doença conforme aumentava o número
de horas e anos trabalhados no turno noturno. A revisão sistemática de CHAU (18) reforça a
hipótese de que o turno noturno é danoso, independentemente do sentido de rotação em que
ocorre, ou seja, mesmo em esquema alternante, trabalhar durante a noite representa um
problema para as trabalhadoras e, possivelmente, para seus descendentes.
Partindo-se da hipótese de que as características do trabalho noturno podem ser
relacionadas ao surgimento de alterações na saúde que podem se estender para os filhos das
trabalhadoras noturnas, o presente estudo investigou possíveis associações entre o turno de
trabalho materno no período de gestação e a presença de problemas de saúde em seus filhos.
Também analisamos se possíveis alterações no padrão de produção de melatonina estavam
associadas à presença de distúrbios na saúde das trabalhadoras do turno noturno.
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Métodos
População do estudo

O presente estudo apresenta caráter observacional, com abordagem do tipo
quantitativa, o qual inclui análise de dados primários resultantes de coleta de dados realizada
em um hospital-maternidade público, nos anos de 2016/2017, localizado na região norte do
município de São Paulo. A população do estudo constituiu-se de funcionárias do setor de
enfermagem do hospital e seus filhos, as quais cumpriam esquema de trabalho de 12/36 horas
das 07:00 às 19:00 h para as trabalhadoras diurnas e das 19:00 às 07:00 h para as
trabalhadoras noturnas.
Foram incluídas no estudo as participantes que trabalharam no turno noturno durante a
gestação e, pelo menos, nos cinco anos consecutivos anteriores à realização do estudo.
Também foram incluídas trabalhadoras diurnas e seus filhos. Dentre as excluídas estavam as
participantes que apresentavam alterações no sono, diabetes, hipertensão arterial e outras
patologias que dificultassem a interpretação dos dados do estudo. A amostra contou com 11
trabalhadoras diurnas e, pelo menos, um de seus filhos e 13 trabalhadoras noturnas
acompanhadas por 12 filhos, pois o filho de uma trabalhadora não pode participar do estudo.
Excluíram-se os filhos que não foram nascidos a termo e aqueles que não receberam
aleitamento materno pelo menos até os três primeiros meses de vida.
Após a identificação e seleção das participantes, as mesmas foram convidadas
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em acordo com as normas do
Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo (FSP/USP) (1.583.205) e do Comitê de Ética do próprio hospital. O protocolo de coleta
de dados (Figura 1) incluiu a coleta de amostra sanguínea, dados de sono, antropometria e
alimentação. Exclusivamente para as trabalhadoras foi realizada investigação da produção de
melatonina via urina.
Trabalhadoras
diurnas e
noturnas

Sangue e urina
Actimetria e protocolo de atividades
Recordatório alimentar de 24h

Filhos

Sangue
Actimetria e protocolo de atividades
Recordatório alimentar de 24h
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Figura 1. Variáveis investigadas entre trabalhadoras diurnas, noturnas e seus filhos, em dias
de trabalho/escola e folga.

Coleta de dados
Questionário
Foi utilizado um questionário para caracterizar a amostra quanto aos aspectos
sociodemográficos (idade, sexo, renda, escolaridade, estado conjugal, número de pessoas na
residência, presença de filhos menores de 18 anos, renda mensal, número de pessoas que
contribuem com a renda mensal) e hábitos de vida (tabagismo, etilismo, pratica de atividade
física), preenchido ao longo dos 10 dias de duração do estudo. Foram incluídas questões sobre
a data em que iniciou o trabalho no hospital, turno de trabalho atual e de quando ficou
grávida, tempo de trabalho do presente turno e no turno em que estava quando ficou grávida,
frequência de plantão extra e fatores que provocam estresse no trabalho. Para os filhos, foi
utilizada a escala de sonolência diurna pediátrica (PDSS) para verificar a presença de
sonolência diurna excessiva relacionada ao turno de trabalho materno (19).

Melatonina urinária (6-sulfatoximelatonina)
A urina foi coletada durante dias de trabalho e folga (Figura 2). Não houve controle da
iluminação ambiental, embora todas as participantes tenham sido orientadas a proceder à
coleta em ambiente com a mínima iluminação possível, na penumbra ou totalmente no escuro.
A partir de horário pré-estabelecido e identificado nos frascos de coleta, as
participantes foram orientadas a iniciar a coleta de toda urina produzida durante 60 horas para
as trabalhadoras noturnas e 48 horas para as trabalhadoras diurnas. A coleta incluiu dias de
trabalho e folga em ambos os grupos de participantes. As amostras permaneceram no
refrigerador durante todo o período de coleta e ao término, conforme horário indicado no
frasco, a participante deveria substituir pelo frasco seguinte, sempre mantendo o material
coletado sob refrigeração. No intervalo de 24 horas as amostras foram retiradas das
residências das participantes e levadas para o laboratório da Faculdade de Saúde Pública onde
foram aliquotadas em amostras de 10 ml, as quais foram armazenadas à temperatura de -20o
Celsius para posterior análise da 6-sulfatoximelatonina.
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Figura 2. Protocolo de coleta de urina de trabalhadoras em dias de trabalho e folga: A1 - urina de
trabalhadoras noturnas, A2 - urina de trabalhadoras diurnas.

Parâmetros Bioquímicos plasmáticos
Foram coletadas amostras de sangue para a realização de exames bioquímicos por
profissional devidamente treinado, no próprio laboratório do hospital, com a participante em
jejum de 12 horas. Os parâmetros analisados no presente estudo foram: hemograma completo,
glicemia de jejum, triglicerídeos, colesterol total e frações, proteína C reativa (PCR). A
análise das amostras foi realizada no mesmo local e o resultado foi disponibilizado em duas
vias, uma para a pesquisadora, outra para a participante. No caso dos filhos das trabalhadoras
foi realizada a coleta domiciliar, quando necessário.

Aspectos do sono
Todas as participantes e seus filhos foram orientados a utilizar o actímetro (Actrust,
Condor®), no punho da mão não dominante. A utilização deste instrumento foi realizada para
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obter informações sobre o ciclo atividade/repouso das participantes e de seus filhos, por 10
dias consecutivos. Simultaneamente, foram preenchidos os protocolos de atividade diária para
complementar as informações registradas pelos actímetros. Adicionalmente, foi utilizada a
escala de sonolência de Epworth (ESE), que avalia a possibilidade de adormecer em oito
situações que envolvem, inclusive, atividades diárias (20). Dentre os filhos, foi utilizada a
escala de sonolência diurna pediátrica (PDSS), traduzida e validada para o português por
Felden et al (2016).

Consumo Alimentar
Os recordatórios alimentares de 24h referentes ao consumo do final de semana ou dia
de folga (1 dia) e de dias de trabalho/escola (2 dias) foram aplicados ao longo dos 10 dias de
estudo, iniciando-se no primeiro dia. No caso dos filhos menores de 5 anos, as mães foram
responsáveis por relatar o consumo alimentar dos filhos.
A cada recordatório respondido, foi realizada uma checagem prévia da qualidade das
informações fornecidas. Posteriormente, os dados foram quantificados de forma a serem
padronizados (crítica) e os alimentos e bebidas foram convertidos em gramas, miligramas e
mililitros. Todo este procedimento foi realizado com auxílio de tabelas de conversão de
medidas caseiras em medidas padrão (21,22).
Após o procedimento inicial de crítica dos recordatórios, os dados foram digitados e
convertidos em energia e nutrientes pelo uso do software Nutrition Data System for Research
versão 2007 (NUTRITION COORDINATING CENTER, UNIVERSITY OF MINNESOTA,
2007). Por tratar-se de um software americano, que não incluía alimentos brasileiros, os
mesmos foram incorporados ao programa, de acordo com informações disponibilizadas na
tabela brasileira de composição de alimentos- TACO (23).

Antropometria
A coleta de dados referentes às medidas antropométricas foi realizada pela
pesquisadora. As participantes foram pesadas em balança analógica calibrada, com
capacidade para 150 kg e 100 gramas de precisão. Foi solicitado que as mesmas
permanecessem descalças e sem agasalhos pesados. A estatura foi mensurada com auxílio de
estadiômetro de parede e sem rodapé. As participantes foram instruídas a ficar em pé contra a
parede, com os pés juntos e a cabeça orientada no plano de Frankfurt, paralela ao solo. Estes
dados foram utilizados para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), com a aplicação
dos valores de referência estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (24). A
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categorização do IMC compreendeu os pontos de corte: baixo peso (IMC <18); eutrofia ≥
18,5 e < 25; sobrepeso ≥ 25 e < 30; obesidade ≥ 30.
Dentre aos filhos, optou-se pela coleta dos dados referidos pelas mães considerando-se
que dados referidos podem ser uma alternativa rápida, econômica e confiável para o
monitoramento do estado nutricional frente a situações onde aferições diretas são inviáveis
(25).

Análise estatística
Inicialmente todas as informações contidas nos questionários foram transferidas para
planilhas, após terem sido codificadas. Os dados foram digitados duplamente com o objetivo
de minimizar erros de digitação. Nestas planilhas também foram incluídas as informações do
sono obtidas com o auxílio do actímetro. Procedeu-se ao teste de aderência da distribuição da
população à curva normal (teste de Shapiro-Wilk). Devido às características não paramétricas
dos dados, utilizou-se o teste de Mann-Whitney para comparar os grupos. O nível de
significância utilizado foi de 0,05%. O programa GraphPad Prism 7 foi utilizado para as
análises estatísticas.

Resultados
A população de estudo apresentou média de idade de 41,6 anos entre as trabalhadoras
diurnas (DP= 6,1 anos), enquanto as trabalhadoras noturnas apresentaram média de idade de
39,4 anos (DP= 5,2 anos). Ambos os grupos foram compostos principalmente por auxiliares
ou técnicas de enfermagem (95,8%). A maioria das trabalhadoras, tanto diurnas (55,6%)
como as noturnas (57,1%), desempenhava suas atividades também em um segundo emprego,
no mesmo turno de trabalho (Tabela 1).
O tempo de trabalho na categoria profissional, em média, era de 11,9 anos (DP= 8,4
anos), diferindo entre as participantes do turno diurno (média= 9,4 anos; DP= 9,2 anos) e
noturno (média= 14,1 anos, DP= 7,4 anos). No que tange ao tempo de trabalho no presente
turno, as trabalhadoras diurnas estavam há 9,6 anos neste turno (DP= 9,3) e as noturnas há 7,3
anos (DP= 7,5). Nenhuma participante era tabagista em ambos os turnos de trabalho.
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Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica das trabalhadoras, em frequências absoluta e
relativa, segundo turno de trabalho (n=24).
Variáveis
Dados sociodemográficos
Idade
> 30 anos
> 40 anos
Categoria profissional
Enfermeira
Técnica/Auxiliar de enfermagem
Estado conjugal atual
Solteira
Casada / Vive com companheiro(a)
Separada / Divorciada/ Viúva
Grau de escolaridade
Ensino médio
Graduação
Renda familiar líquida
Entre R$ 1.000,00 e 3.000,00
Entre R$ 3.001,00 e 5.000,00
Número de empregos
1 emprego
2 empregos
Consumo de álcool
Sim (1 a 5 dias/quinzenal)
Não

Diurnas (n=11)
n
%

Noturnas (n=13)
%
n

6
5

54,6
45,4

6
7

46,2
53,8

0
11

100

1
12

7,7
92,3

2
7
2

18,2
58,3
18,2

1
11
1

7,7
84,6
7,7

11
0

100
-

12
1

92,3
7,7

10
1

92,3
7,7

11
2

84,6
15,4

6
5

54,5
45,5

6
7

46,1
53,8

5
6

45,5
54,5

2
11

15,4
84,6

Entre os filhos, a média de idade foi de 11,9 anos (DP= 6,3 anos). Os filhos de
trabalhadoras diurnas eram mais velhos (média= 14,7 anos; DP= 3,7 anos) comparativamente
aos filhos das trabalhadoras noturnas, cuja média de idade era de 9,3 anos (DP= 7,2 anos). A
escolaridade dos filhos variou, tendo em vista a idade dos participantes e não houve
estudantes noturnos na amostra de filhos estudada.
A prática de atividade física era frequente entre os filhos de ambos os grupos de
trabalhadoras, com 60% dos participantes regularmente ativos, independentemente de a mãe
trabalhar durante o dia ou à noite. O tempo médio de atividade física semanal dentre os filhos
de trabalhadoras diurnas foi 11,7 h (DP= 7,0) e para os filhos das noturnas foi de 18,0 h (DP=
25,4). (Tabela 2).
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Tabela 2– Caracterização sociodemográfica dos filhos das trabalhadoras, em frequências
absoluta e relativa, segundo turno de trabalho materno.
Variáveis
Dados sociodemográficos
Idade
< 10 anos
> 10 anos
Nível de escolaridade
Ensino infantil
Ensino fundamental
Ensino médio

Diurnas (n=11)
n
%

Noturnas (n=13)
%
n

1
10

9,1
90,9

8
4

66,6
33,3

0
5
6

45,4
54,5

4
8
0

33,3
66,6
-

As trabalhadoras diurnas apresentaram o índice de massa corporal (IMC) mais elevado
do que as trabalhadoras noturnas, sendo que em média, a diferença do peso foi de 4,1 kg (DP
4,4 kg), sem diferenças estatisticamente significantes. A prática de atividade física entre as
trabalhadoras diurnas era 10,2 h por semana, e entre as noturnas 9,4 h, uma diferença que não
foi estatisticamente significativa. Menos da metade das participantes do turno diurno relatou
praticar atividades vigorosas, com um tempo médio 1,4 h/semana (DP 2,6 h/semana). Já as
atividades moderadas foram referidas por 66,7% delas, com um tempo médio de 34,2
horas/semana (DP 25,2 horas/semana), bem como a caminhada (tempo médio de 5,6
horas/semana e DP 2,2 horas/semana).

O sono das trabalhadoras e seus filhos

Devido a problemas técnicos na coleta de dados com o actímetro, não foi possível
analisar os parâmetros de sono de todas as trabalhadoras. Dentre as trabalhadoras diurnas em
que foi possível analisar o ciclo vigília-sono (n=5), observou-se que o horário de início do
sono foi significativamente mais cedo em dias de trabalho (23:53 h) do que em dias de folga
(0:24 h, p=0,0072, Mann-Whitney U=95), bem como o horário de despertar (6:09 h e 7:50 h,
respectivamente; p=0,0049, Mann-Whitney U=91). A duração média do sono foi 7,2 horas (±
0,3 h EP) e 7,0 horas (± 0,3 h EP) nos dias de trabalho e folga, respectivamente, para as
trabalhadoras diurnas, sem diferença estatística significante (p=0,85).
Os episódios de sono do dia de trabalho das trabalhadoras noturnas considerados nesta
análise compreenderam o sono realizado antes e no momento do trabalho, pois era permitido
um descanso de 3-4 horas no plantão noturno. As trabalhadoras noturnas tiveram duração de
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sono de 4,0 horas (± 0,3 h EP) e 6,8 horas (± 0,4 h EP) durante os dias de trabalho e folga,
respectivamente, com p<0,0001 e U de Mann-Whitney= 675,5. Ainda, o teste U de MannWhitney revelou uma diferença significativa na duração do sono total entre os dois grupos nos
dias de trabalho (p<0,001), sendo as trabalhadoras noturnas as participantes com sono
significativamente mais curto, dormindo em média 3 horas a menos que as trabalhadoras
diurnas.
A eficiência média do sono em dias de trabalho foi significativamente maior para as
trabalhadoras noturnas em relação às trabalhadoras diurnas 89,6% (EP 0,7) e as noturnas
92,9% (EP 0,9) (p<0,001, Mann-Whitney U=680). Comparando-se a eficiência em dias de
folga entre os turnos de trabalho percebe-se que existem diferenças estatisticamente
significativas, sendo a eficiência maior para as trabalhadoras noturnas (92,1%, EP 0,5) em
relação às diurnas (90,3%, EP 0,7) (p<0,05, Mann-Whitney U=918). Estes resultados
corroboram os dados do número de despertares das trabalhadoras, cujos valores médios para
os dias de trabalho das trabalhadoras diurnas foi de 22,7, enquanto para as trabalhadoras
noturnas foi de 9,7 (resultados também estatisticamente significativos; p<0,0001, MannWhitney U=430,5). Em dias de folga, o número de despertares das trabalhadoras diurnas foi
de 20,2, enquanto para as trabalhadoras noturnas foi de 15,1 (p<0,05, Mann-Whitney
U=1283).

Figura 3. Eficiência do sono de trabalhadoras diurnas e noturnas, em dias de trabalho comparados aos
dias de folga (média e desvio padrão); n= 14.

Entre os filhos de trabalhadoras diurnas a duração média de sono em dias de semana
foi maior que 8,2 horas (DP= 2,9 horas) e em finais de semana 9,0 horas (DP= 1,4 horas).
Para os filhos de trabalhadoras noturnas observou-se que a duração foi ligeiramente diferente
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em dias de semana (média 7,8 e DP= 1,1 horas) e folga (média 8,6 horas e DP= 1,0 hora), sem
diferenças significantes entre os dois grupos, embora os filhos das trabalhadoras noturnas
fossem mais jovens e necessitassem de maior duração de sono.
Os horários de início e término do período de sono dos filhos de ambos os grupos não
foi diferente estatisticamente. Para os filhos de trabalhadoras diurnas, o horário médio de
início de sono em dias de semana foi às 21:09 h (DP= 4,65) e de despertar às 5:17h
(DP=6,60); para os filhos das noturnas, o sono iniciava-se às 22:53h (DP= 3,40) e o despertar
ocorria às 6:39h (DP= 4,65), sem diferenças estatísticas significantes em relação aos horários,
segundo os turnos de trabalho materno. Nos fins de semana, o sono iniciava-se às 22:25h
(DP=4,46) entre filhos de trabalhadoras diurnas, com o despertar às 7:27h (DP=4,40). Dentre
os filhos das noturnas, o início nos fins de semana foi às 23:50h (DP= 1,94) e o despertar às
8:28h (DP= 2,97). Embora sem diferenças estatísticas nos parâmetros do sono investigados
pelo actímetro, a escala de sonolência diurna PDSS revelou uma maior sonolência nos filhos
das trabalhadoras noturnas, com diferença estatística significante (p<0,0001), sendo os filhos
de trabalhadoras noturnas 25,2 (EP 1,1) e os filhos de trabalhadoras diurnas 13,6 (EP 1,1).

Caracterização do perfil de produção de melatonina das trabalhadoras, segundo turno
de trabalho.
O perfil de produção de 6-sulfatoximelatonina foi analisado pelo método do cosinor.
Os resultados obtidos demonstraram que entre as trabalhadoras diurnas (n= 6), não houve
diferenças significativas na produção do hormônio nos dias de trabalho e folga para a maior
parte das trabalhadoras (p<0,13), o que não permitiu identificar a acrofase da produção da 6sulfatoximelatonina. Para 33% das trabalhadoras diurnas, cujos resultados apontaram
diferenças na produção, observou-se a acrofase 1:57h (DP=0,11) (Figura 1A). Embora a
amostra contasse com 11 trabalhadoras diurnas, apenas os resultados de 6 participantes foram
considerados na análise, devido às diferenças nos protocolos de coleta. Dentre as noturnas
(n=13), há diferenças na produção do hormônio, quando comparados os dias de trabalho e
folga, para 23% das trabalhadoras (Figura 1B), com a acrofase 7:20h (DP=0,25). Entre as
demais participantes do turno noturno não foram observadas diferenças significativas no
cosinor (p<0,136).
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Figura 4. Produção de 6-sulfatoximelatonina de trabalhadoras diurnas (A: p<0,018, 03:53h e
p<0,04,00:01h) em dias de

folga e

trabalho; em B produção de 6-sulfatoximelatonina de

trabalhadoras noturnas (p<0,04, 03:37h; p<0,02, 11:43h e p<0,005, 02:58h), em dia de
do turno noturno, na

noite de trabalho e

folga

antes

na folga após o trabalho noturno.

Perfil metabólico das trabalhadoras e seus filhos

Não foram encontradas diferenças significantes entre os níveis de sobrepeso/obesidade
entre os grupos (diurnas, média= 31,9, DP= 7,6; noturnas, média= 28,4, DP= 2,2). Em relação
aos parâmetros bioquímicos analisados, foram observadas diferenças nas concentrações
médias das frações do hemograma referentes ao sistema imunológico, a saber, leucócitos e
linfócitos.

Embora os níveis de linfócitos e leucócitos em ambos os grupos fossem

considerados normais, percebeu-se que entre as trabalhadoras noturnas as médias destes
parâmetros eram mais elevadas, quando comparadas ao grupo das diurnas. O nível médio de
leucócitos foi de 5911mil/mm3 para trabalhadoras diurnas e de 7372mil/mm3 para
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trabalhadoras noturnas (test t p<0,05) e para linfócitos os níveis encontrados foram de
1982mil/mm3 e 2621mil/mm3, respectivamente (test t p<0,05). Outros parâmetros como
colesterol total e frações e glicemia não foram diferentes significativamente entre os turnos
de trabalho. O marcador de inflamação proteína C reativa (PCR) também não foi diferente
entre os turnos.
Não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,22) em relação ao peso
corporal dos filhos das trabalhadoras dos dois grupos. Além disso, também não foram
observadas diferenças nos parâmetros bioquímicos, conforme o turno de trabalho materno,
como indicado na Tabela 5.
Tabela 5 – Distribuição das frequências do estado nutricional e parâmetros metabólicos dos
filhos das trabalhadoras diurnas e noturnas, segundo o turno de trabalho da mãe.

Variáveis

Turno de trabalho da mãe
Diurno
Noturno
(n=10)*

(n=12)

n (%)

n (%)

Eutrófico

5 (50,0)

10 (83,3)

Abaixo do peso

1 (10,0)

1 (8,33)

Excesso de peso

4 (40,0)

1 (8,33)

Desejável

8 (80,0)

7 (63,6)

Limítrofe

2 (20,0)

4 (36,4)

Normal

9 (90,0)

10 (90,9)

Tolerância à glicose

1 (10,0)

1 (9,1)

Desejável

8 (80,0)

9 (81,8)

Limítrofe

1 (10,0)

0 (0)

Elevado

1 (10,0)

2 (18,2)

Normal

9 (90,0)

10 (90,9)

Elevado

1 (10,0)

1 (9,1)

Exato de Fisher
p-value

IMC

0,22

Colesterol total

0,37

Glicose

0,74

diminuída
Triglicerídeos

1,00

Proteína C-reativa

0,74

* Esses parâmetros não foram coletados para um dos filhos, pois ele ficou doente na ocasião da coleta.
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Características do consumo alimentar

Em relação aos macronutrientes, nenhum participante apresentou excesso de consumo
de carboidratos, ao contrário, observamos consumo insuficiente entre os filhos de
trabalhadoras noturnas. Observamos também uma variação nos percentuais de adequação no
consumo dos filhos de ambos os grupos de trabalhadoras para lipídeos e proteínas (Figura 4).
Ressalta-se os percentuais de inadequação em relação ao consumo de fibras, vitamina C e
sódio, como segue. A ingestão de fibras dos filhos de trabalhadoras de ambos os turnos não
estava adequada às necessidades, segundo idade e sexo. Mais de 90% dos filhos das mães do
turno noturno consumiam quantidades insuficientes de fibras (91,6%), o mesmo sendo
verificado entre os filhos das trabalhadoras diurnas, com todo o grupo de filhos demonstrando
ingestão de fibras aquém das necessidades. O percentual de inadequação de ingestão de
vitamina C foi de 33% entre os filhos de trabalhadoras noturnas e 82% entre os filhos de
trabalhadoras diurnas. O sódio mostrou-se em excesso também em ambos os grupos de
filhos, com 75% dos filhos de trabalhadoras do turno noturno ingerindo mais do que o
recomendado e 64% dos filhos das trabalhadoras diurnas. Não observamos associações entre

Macronutrientes

o consumo alimentar das mães e o dos filhos.

% de adequação

Figura 4. Percentual de adequação do consumo de macronutrientes entre os filhos de trabalhadoras, de
acordo com o turno de trabalho materno.
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O consumo alimentar das trabalhadoras não foi correlacionado aos parâmetros de sono
em dias de trabalho ou folga, em ambos os turnos de trabalho. Em relação aos parâmetros
metabólicos e alimentação, não observamos diferenças significantes entre os turnos.
Comparando-se a ingestão de macronutrientes entre os dois turnos, nota-se que não há
diferenças significantes entre os turnos, bem como não há correlação com variáveis do sono.
Notamos, porém, que a ingestão de fibras foi insuficiente para todas as trabalhadoras, com
todo o grupo de trabalhadoras diurnas apresentando inadequação no consumo (100%) e a
maior parte das noturnas na mesma situação (92,31%), sem diferença significante entre os
grupos. Seguindo a mesma tendência dos filhos, as trabalhadoras apresentaram inadequação
no consumo de sódio. Dentre as diurnas, 72,7% consumiam sódio acima das recomendações e
dentre as noturnas este percentual foi um pouco maior, com 78,6% das trabalhadoras
consumindo em maiores quantidades do que as recomendadas.

Discussão
Se constituiu como objetivo do presente estudo investigar alguns parâmetros de saúde,
sono e alimentação dos filhos de trabalhadoras, segundo o turno de trabalho materno, a fim de
melhor compreender em que medida a exposição materna ao turno noturno de trabalho
durante e após a gestação poderia estar relacionada à ocorrência de distúrbios de saúde nos
filhos. Também foram analisados os padrões de produção de melatonina, sono e metabolismo
das trabalhadoras diurnas e noturnas, considerando que o turno noturno de trabalho pode
influenciar os parâmetros de saúde das trabalhadoras.
Nossos resultados não corroboraram uma associação entre o turno de trabalho materno
e os parâmetros bioquímicos dos filhos. A ausência de associação foi decorrente de fato de
que não foi possível identificar diferenças nas variáveis colesterol total e frações, glicemia,
hemograma e proteína c reativa dos filhos, de acordo com o turno diurno ou noturno exercido
pela mãe. A prática de atividade física entre os filhos também não diferiu segundo o turno de
trabalho materno, tampouco houve diferenças entre as variáveis antropométricas entre os
turnos.
A linha de investigação sobre os efeitos dos horários de trabalho materno e as
possíveis influências na saúde dos filhos é bastante recente e as evidências existentes não são
suficientes para afirmar ou não que o turno de trabalho materno seja prejudicial para a saúde
dos filhos. Em um único estudo encontrado sobre esse tema, recentemente publicado, foram
estudados os possíveis efeitos do turno de trabalho materno antes e durante a gravidez no peso
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corporal dos filhos, no início da vida e ao longo da adolescência (26). Nesse estudo, não foi
encontrada associação entre o turno de trabalho materno e o peso corporal dos filhos. No
entanto, estudos com modelos animais têm sugerido que a exposição materna à condições
semelhantes ao trabalho em turnos, especialmente ao turno noturno, eleva o risco da prole
para desenvolver alterações metabólicas ao longo da vida adulta ((27).
Em relação ao sono, verificamos que os filhos das trabalhadoras de ambos os turnos
dormiam mais nos fins de semana, o que não surpreende, pois nestes dias não existia a
pressão de atividades que exigem horários mais rígidos, como a escola, de forma que os
participantes podiam dormir de acordo com suas preferências. No entanto, os filhos das
trabalhadoras noturnas demonstraram maior sonolência diurna. É importante ressaltar que
análises com amostras maiores, que permitam a investigação da sonolência dos filhos das
trabalhadoras por faixas etárias, são necessárias para corroborar esses resultados. Nenhuma
das variáveis relativas ao sono, tais como duração ou horário de início e fim do sono, foram
correlacionadas a características da alimentação em ambos os grupos de filhos dos dois
turnos.
No que tange à alimentação, verificamos que o turno de trabalho materno pode
influenciar alguns aspectos da alimentação dos filhos. Foi observado excesso de ingestão
proteica entre os filhos de trabalhadoras noturnas, compensado pela menor ingestão de
carboidratos. O consumo destes macronutrientes foi mais regular entre os filhos das
trabalhadoras diurnas. No entanto, os lipídeos foram consumidos em excesso entre os filhos
de ambos os turnos. Em relação a outros componentes da alimentação, como as fibras e
vitamina

C,

percebeu-se

que

há

uma

considerável

inadequação

da

ingestão,

independentemente do turno de trabalho materno, corroborando informações da POF
2008/2009, que apontam a redução da ingestão de fibras e vegetais da população brasileira ao
longo dos últimos anos (28). Concomitantemente, percebe-se o aumento da ingestão de sódio,
ainda seguindo a tendência brasileira, reiterando que a ingestão de alimentos industrializados
se encontra em ascensão no Brasil. Estes resultados sugerem inadequação no perfil alimentar
dos filhos de trabalhadoras de ambos os turnos, com ênfase no consumo irregular dos filhos
das noturnas, embora o sobrepeso entre os filhos das trabalhadoras diurnas fosse mais
prevalente, o que nos faz refletir sobre os aspectos sociais do trabalho e seus reflexos na
família das trabalhadoras.
Os resultados obtidos indicam que parte das trabalhadoras noturnas apresenta redução
na produção de melatonina na noite de trabalho, o mesmo resultado descrito em outros
estudos (29,30) corroborando a afirmação de que trabalho noturno pode alterar a produção da
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melatonina nesta população. No entanto, este resultado não foi uniforme entre todas as
participantes, confirmando pesquisas que apresentaram resultados conflitantes, nos quais se
discute inclusive o número de noites necessárias para haver tal alteração na produção de
melatonina (31).

Para Daugaard, que compararam trabalhadores diurnos e noturnos de

diferentes locais em dias de trabalho e folga, o trabalho noturno e a consequente exposição à
luz atuam como agentes mediadores na redução da melatonina produzida durante a noite.
Neste estudo não foram observadas diferenças na produção da melatonina em dias de folga,
em ambos os grupos de trabalhadores. Uma possível explicação para esse resultado pode ser o
fato de que a coleta da saliva no dia de folga de trabalhadores noturnos ter sido realizada 47
horas após o último turno da noite de trabalho. Neste estudo, as amostras de saliva foram
classificadas como do “dia de trabalho” se fossem coletadas dentro de 24 horas após o
despertar em um dia de trabalho. Dentre os trabalhadores noturnos, a classificação seguiu o
critério de ter sido coletada no prazo de 24 horas após o início de um turno da noite. Para os
dias de folga de trabalhadores diurnos, as amostras deveriam ter sido coletadas em 24 horas
após o despertar em um dia de folga e para os trabalhadores noturnos seguiu-se o mesmo
critério, no entanto, com a inclusão das amostras obtidas mais do que 24 horas após finalizado
o turno noturno, o que os autores justificam como sendo uma estratégia para analisar um dia
bem definido de folga para os trabalhadores noturnos. No presente estudo, nossas coletas
diferiram do estudo de Daugaard, considerando que obtivemos amostras antes, durante e após
o trabalho, o que significa que coletamos urina em dia de folga anterior e posterior ao turno
noturno de trabalho(32).
Eventualmente trabalhadores noturnos apresentam produção de melatonina diurna
concomitante ao sono diurno, que se sobrepõe à produção de melatonina noturna. Muito se
discute se tal efeito ocorre em decorrência da preferência individual(33), onde alguns
indivíduos apresentam habilidade fisiológica de adaptação a horários irregulares (34,35) mas
tais achados são conflitantes. O estudo de Dumont realizado com enfermeiras, analisou a
produção de 6-sulfatoximelatonina em intervalos de duas horas em um período de 24 horas
após três noites consecutivas de trabalho. Os resultados deste estudo indicaram uma grande
variabilidade individual na adaptação ao trabalho em turnos, com parte dos indivíduos
mostrando um atraso de fase, uma menor proporção revelando avanço de fase e a maior parte
não mostrando nenhuma mudança de fase, apontando que não houve mudança no horário de
produção da melatonina a qual era semelhante a de um típico trabalhador diurno (36). Assim,
em geral, os trabalhadores noturnos não apresentam mudança de fase para se ajustar ao turno
noturno, a não ser quando são expostas a intervenções com luz (37). Os mecanismos pelos
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quais o trabalho noturno potencializa esta alteração no hormônio melatonina entre
trabalhadoras noturnas possivelmente estão relacionados ao incremento da exposição à luz
artificial durante a noite, a qual suprime a síntese de melatonina (38,39). Aparentemente,
nenhuma das participantes retornou aos níveis de produção de melatonina prévio ao trabalho
noturno na noite posterior ao trabalho noturno, sugerindo a necessidade de mais noites para
que ocorra o restabelecimento deste perfil (31). Parece plausível supor que as trabalhadoras
também tenham apresentado alterações na produção de melatonina durante a gestação de seus
filhos aqui estudados, quando também estavam expostas ao trabalho noturno. Nesse sentido,
esses resultados corroboram a premissa do presente estudo.
As conexões entre trabalho em turnos, supressão de melatonina e repercussões no
sistema imune estão sendo cada vez mais investigadas (40,41). Nossos resultados indicaram
níveis significantemente aumentados de leucócitos e linfócitos entre as trabalhadoras
noturnas, quando comparadas às diurnas embora ainda na faixa de normalidade. Tem sido
postulado que estas células estejam, assim como outras, sob controle do sistema de
temporização circadiano, ou relógio central (42). Assim, considerando que as células do
sistema imune apresentam ritmicidade circadiana (43), supõem-se que alterações em sua
ritmicidade possam contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas (44,45), na
medida em que desempenham um papel fundamental na produção de anticorpos. (46).
Portanto, embora existam estudos que demonstraram repercussões metabólicas ocasionadas
pela alteração na produção de melatonina entre os trabalhadores noturnos (47,48), bem como
no sistema imunológico (43) estes achados foram apenas parcialmente corroborados por
nossos resultados.
As trabalhadoras noturnas eram mais jovens, com idade média abaixo de 40 anos,
cerca de dois anos a menos do que as diurnas. As noturnas também possuíam em média um
índice de massa corporal menor do que as diurnas o que pode contribuir para a ausência de
alterações metabólicas verificada entre as trabalhadoras noturnas. Entretanto, o reduzido
número de participantes pode explicar esse resultado. A dificuldade de adesão ao protocolo do
estudo, que demandou muita dedicação durante a coleta das amostras de urina , foi uma
limitação do presente estudo. Além disso, o critério de inclusão do turno noturno, que incluiu
participantes que estiveram gestantes enquanto trabalhavam neste turno, também contribuiu
para o tamanho da amostra.
Outro fator limitante foi o fato de que as trabalhadoras tinham um segundo emprego.
O segundo emprego, sobretudo quando realizado no turno noturno, compromete ainda mais
um organismo que já despende um esforço significativo para se adaptar ao padrão invertido
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de sono e vigília (49) ocasionado pelo horário de trabalho, pois faz com que tal inversão seja
realizada praticamente em todas as noites. A análise do sono das trabalhadoras diurnas
revelou diferenças significativas na duração, horário de deitar e despertar entre os dias de
trabalho e folga. Entre as trabalhadoras noturnas também foram observadas diferenças
significantes na duração nos dias de trabalho e folga como outros estudos indicam (50).
Também foram observadas diferenças importantes comparando-se a duração do sono entre os
turnos, com as trabalhadoras noturnas dormindo consideravelmente menos em ambos os dias
de trabalho e folga. Desta forma, as trabalhadoras noturnas dormiam menos do que as diurnas,
mesmo em noites de folga. No entanto, a eficiência do sono parece ter sido melhor entre as
trabalhadoras noturnas, pois as trabalhadoras diurnas despertavam mais vezes em comparação
com as noturnas. Sobretudo em noites de folga, a eficiência era melhor entre as trabalhadoras
noturnas corroborando dados de MARTINO (51). Este achado pode ser controverso, pois as
trabalhadoras noturnas em geral apresentam pior eficiência do sono (52). No entanto, é
possível especular que o fato de possuir segundo emprego possa tornar a pressão para o sono
tão extrema que seria capaz de potencializar as horas de sono mais eficientes verificadas entre
as trabalhadoras noturnas. Adicionalmente, características do sono não parecem mediar
aspectos alimentares nesta população de trabalhadoras. Diversos estudos sugerem que o
trabalho noturno potencializa a adoção de hábitos alimentares não saudáveis (53,54) com
maior ingestão de guloseimas e alimentos mais palatáveis, muitas vezes utilizados como
estratégia compensatória do sono. No entanto, há controvérsias (55). Nós observamos que
sódio e fibras apresentaram ingestão irregular, em desacordo com as recomendações baseadas
nas DRIS em ambos os turnos de trabalho. A elevada ingestão de sódio observada em ambos
os turnos, baseia-se principalmente no consumo de alimentos industrializados, como
salgadinhos e biscoitos, os quais são ingeridos frequentemente pela população de ambos os
turnos de trabalho.WATERHOUSE e WONG, em seus diferentes estudos, notaram piores
hábitos alimentares entre os trabalhadores em turnos, inclusive com maior ingestão de fontes
de sódio entre trabalhadoras noturnas (56,57). As fibras estavam reduzidas em ambos os
turnos de trabalho, demonstrando que a adoção de hábitos alimentares prejudiciais não se
restringe apenas ao turno noturno nesta população.
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Conclusão
Trabalhadoras que desempenham suas atividades laborais no turno noturno são
expostas a modificações orgânicas e psicológicas que culminam na necessidade de adaptar-se
individualmente e no contexto familiar ao horário noturno, o que potencializa o surgimento de
dificuldades na dinâmica familiar, como a organização dos horários de sono dos filhos e do
consumo alimentar dos mesmos, o que pode ter impactos em sua saúde e na saúde de seus
filhos. Entretanto, esse estudo não demonstrou evidências suficientes para corroborar a
hipótese de que o trabalho noturno durante a gestação está associado a alterações em
parâmetros metabólicos dos filhos, o que deve ser investigado em estudos com amostras
maiores.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa investigou a associação entre saúde e o turno de trabalho de
trabalhadoras gestantes, não gestantes, assim como de seus filhos. Para tanto, foram
realizados dois estudos distintos com trabalhadoras de um hospital público da cidade de São
Paulo. Em ambos os estudos, priorizou-se a análise da produção de melatonina das
trabalhadoras e as possíveis associações a parâmetros de saúde das mães e dos filhos. A partir
dos resultados obtidos em ambos os estudos e também dos pressupostos que embasaram a
hipótese principal dessa tese, apresentada no primeiro artigo, seguem-se algumas
considerações:

1. Inúmeros estudos com modelos animais sugerem que o trabalho noturno e em
turnos podem resultar em efeitos negativos à saúde das trabalhadoras expostas a tal
situação, com consequências inclusive para a prole. Assim, formulamos a hipótese
apresentada no primeiro manuscrito, a qual propõe a relação da produção da
melatonina em gestantes trabalhadoras noturnas, induzida pela exposição à luz
artificial durante a noite, e a programação metabólica intra-uterina, levando
potencialmente a distúrbios na saúde dos filhos.

2. A partir da hipótese formulada e descrita no primeiro manuscrito, dá-se origem aos
dois estudos apresentados na tese. No primeiro estudo (segundo manuscrito),
verificou-se que as gestantes que trabalharam durante a noite apresentaram uma
tendência a desenvolverem problemas na gestação, como hemorragia e risco de
aborto espontâneo. Os filhos destas trabalhadoras apresentaram menores valores
no teste de Apgar, em comparação aos filhos das trabalhadoras diurnas, além do
aleitamento materno ter sido descontinuado no grupo de mães trabalhadoras
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noturnas /filhos. Observou-se uma significante redução na produção de melatonina
na noite de trabalho, o que parece ter prevalecido em relação às boas condições de
saúde que as trabalhadoras apresentaram, sugerindo que a melatonina e os horários
de trabalho possam ter um papel potencial para a ocorrência de distúrbios à saúde
de mães e filhos ao longo da gestação e no início da vida.

3.

Simultaneamente ao primeiro estudo, analisamos o perfil de saúde de filhos de
trabalhadoras que trabalharam no turno noturno durante a gestação, os quais
atualmente são crianças e adolescentes. Complementarmente, foram analisados os
níveis de produção de melatonina das trabalhadoras noturnas que continuam no
turno noturno desde a gestação, o que supostamente refletiria à situação vivida por
elas durante a gestação. O estudo realizado com as mães e seus filhos corroborou a
premissa de que há redução na secreção de melatonina durante a noite entre as
trabalhadoras, o que possivelmente se repetiu enquanto as mesmas estavam
gestantes. No entanto, tal condição não pareceu influenciar os parâmetros de saúde
dos filhos destas trabalhadoras. Excetuando-se a alimentação, o turno de trabalho
materno não pareceu exercer influências robustas nos parâmetros de saúde dos
filhos, ao longo da infância e adolescência.

4. Estes resultados sugerem a necessidade da realização de estudos com amostras
maiores, para que os potenciais efeitos na saúde de gestantes, trabalhadoras não
gestantes e seus filhos, resultantes da exposição materna ao turno noturno de
trabalho, possam ser melhor investigados.
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ANEXOS
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ANEXO 1. CURRÍCULO LATTES DA ORENTADORA
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ANEXO 1.1. CURRÍCULO LATTES DA DOUTORANDA
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ANEXO 2. FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO 2.1 FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DO HOSPITAL
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ANEXO 3. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – trabalhadoras e filhos

Título do Projeto de Pesquisa: Perfil metabólico de descendentes de trabalhadoras expostas
ao trabalho durante a gestação.

Pesquisadores Responsáveis: Profa.Dra. Cláudia Roberta de Castro Moreno e Patricia Xavier
Soares de Andrade Nehme.

A senhora está convidada a participar como voluntária da pesquisa científica, Perfil
metabólico de descendentes de trabalhadoras expostas ao trabalho durante a gestação, que
tem como objetivo analisar a influência do trabalho realizado no período noturno e diurno na
saúde dos filhos das trabalhadoras. Para tanto, inicialmente a senhora e seu filho (a) serão
inicialmente entrevistados e responderão a perguntas sobre a senhora e sua família, hábitos de
vida, medidas corporais, condições de trabalho, características do trabalho e da escola,
características do sono, de sua alimentação e atividade física, além da presença de doenças.
Também iremos coletar amostras de sangue, urina e saliva (estes dois apenas da senhora) para
investigarmos a presença de alterações metabólicas como diabetes e dislipidemias, além de
verificar a secreção de um hormônio chamado de melatonina. De seu filho/filha coletaremos
somente a amostra de sangue. Sua participação é voluntária e sua recusa não irá acarretar
qualquer penalidade ou perda de benefícios.
DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Existe um desconforto e risco mínimo
para a senhora e seu filho (o), que se submeter à coleta da amostra de sangue, saliva e urina e
também durante a entrevista, sendo que se justifica pelo benefício de que neste exame
poderão ser detectadas alterações metabólicas como diabetes e dislipidemia e durante a
entrevista poderão ser identificados fatores preditivos de doenças e com isso aconselhamento
será realizado.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSINTÊNCIA: caso a senhora ou seu filho (a)
apresentem algum problema em seus exames clínicos, os senhores serão devidamente
encaminhados para o tratamento adequado ao seu tipo de doença.
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CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR
EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para a senhora e não
será disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional.
DECLARAÇÃO

DA

PARTICIPANTE

OU

DO

RESPONSÁVEL

PELA

PARTICIPANTE: Eu, _______________________________________ fui informada (o)
dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei
que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se
assim o desejar. A professora orientadora Claudia Roberta de Castro Moreno certificou-me de
que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.
Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da
pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Patricia Xavier Soares de Andrade
Nehme ou a professora orientadora no telefone (11) 3061-7905ou o Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr.
Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP.
A senhora poderá retirar o consentimento ou interromper a participação em qualquer
momento da pesquisa. As informações obtidas são confidenciais e serão utilizadas somente
para fins de pesquisa, não havendo identificação da senhora ou de sua empresa em nenhuma
publicação que possa resultar deste estudo. Caso necessite de mais informações poderá entrar
em contato com a pesquisadora na Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública,
Departamento de Saúde Ambiental, na Avenida Dr. Arnaldo, nº 715, Bairro Cerqueira César,
CEP01246-904, São Paulo-SP, telefone (11)3061-7905. Este projeto foi submetido ao Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo, localizado à Avenida Dr. Arnaldo, nº
715, térreo, Bairro Cerqueira César, CEP01246-904, São Paulo-SP, telefone (11)30617779/7742, emailcoep@fsp.usp.br.
São Paulo, ______/______/_____
Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de
consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas
dúvidas.

_____________________________
Assinatura da pesquisadora

_____________________________
Assinatura da participante
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ANEXO 3.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDOGESTANTES

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - gestantes

Título do Projeto de Pesquisa: Perfil metabólico de descendentes de trabalhadoras expostas
ao trabalho durante a gestação.

Pesquisadores Responsáveis: Profa.Dra. Cláudia Roberta de Castro Moreno e Patricia Xavier
Soares de Andrade Nehme.
A senhora está convidada a participar como voluntária da pesquisa científica Perfil
metabólico de descendentes de trabalhadoras expostas ao trabalho durante a gestação, que
tem como objetivo analisar a influência do trabalho realizado no período noturno e diurno na
saúde dos filhos das trabalhadoras. Para tanto, inicialmente a senhora será inicialmente
entrevistada e responderá a perguntas sobre a senhora e sua família, hábitos de vida, medidas
corporais, condições de trabalho, características do trabalho, características do sono, de sua
alimentação e atividade física, da gestação, além da presença de doenças. Também iremos
coletar amostras de saliva e urina sua para investigarmos a presença de alterações na
concentração de um hormônio chamado melatonina. Sua participação é voluntária e sua
recusa não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. A senhora poderá retirar
o consentimento ou interromper a participação em qualquer momento da pesquisa. As
informações obtidas são confidenciais e serão utilizadas somente para fins de pesquisa, não
havendo identificação da senhora ou de sua empresa em nenhuma publicação que possa
resultar deste estudo. A pesquisa envolverá a coleta de dados trimestralmente, de acordo coma
sua idade gestacional no início do estudo.
DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Existe um desconforto e risco mínimo
para a senhora, que se submeter à coleta da amostra de saliva e urina, sendo que se justifica
pelo benefício de que neste exame poderá ser detectada alterações nos níveis do hormônio
melatonina. Durante a entrevista também existe um risco mínimo, justificando-se que durante
a entrevista poderão ser identificados fatores preditivos de doenças e com isso
aconselhamento será realizado.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: caso a senhora apresente
alguma alteração neste exame, será devidamente encaminhada para o tratamento adequado.
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CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR
EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para a senhora e não
será disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional.
DECLARAÇÃO

DA

PARTICIPANTE

OU

DO

RESPONSÁVEL

PELA

PARTICIPANTE: Eu, _______________________________________ fui informada (o)
dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei
que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se
assim o desejar. A professora orientadora Claudia Roberta de Castro Moreno certificou-me de
que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.
Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da
pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Patricia Xavier Soares de Andrade
Nehme ou a professora orientadora no telefone (11) 3061-7905ou o Comitê de Ética em
Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr.
Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP.
A senhora poderá retirar o consentimento ou interromper a participação em qualquer
momento da pesquisa. As informações obtidas são confidenciais e serão utilizadas somente
para fins de pesquisa, não havendo identificação da senhora ou de sua empresa em nenhuma
publicação que possa resultar deste estudo. Caso necessite de mais informações poderá entrar
em contato com a pesquisadora na Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública,
Departamento de Saúde Ambiental, na Avenida Dr. Arnaldo, nº 715, Bairro Cerqueira César,
CEP01246-904, São Paulo-SP, telefone (11)3061-7905. Este projeto foi submetido ao Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo, localizado à Avenida Dr. Arnaldo, nº
715, térreo, Bairro Cerqueira César, CEP01246-904, São Paulo-SP, telefone (11)30617779/7742, emailcoep@fsp.usp.br.

São Paulo, ______/______/_____
Declaro que concordo em participar desse estudo. Declaro também que recebi uma via deste
termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as
minhas dúvidas.
_____________________________
Assinatura da pesquisadora

_____________________________
Assinatura da participante
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ANEXO 4. PROTOCOLO DE ATIVIDADES DIÁRIAS – GESTANTES E TRABALHADORAS
Pesquisa: Perfil metabólico de descendentes de trabalhadoras expostas ao trabalho noturno durante a gestação.
Pesquisadora responsável: Patrícia X S de Andrade Nehme- tel (11) 3061-7905/ 7722/(13)99711-0525
Hora
Trabalho
Folga
Sono/Cochilo
Atividade Física
durante a folga
Alimentação

1

2

3

Hora
Trabalho
Folga
Sono/Cochilo
Atividade Física
durante a folga
Alimentação

13

14

15

4

16

5

6

7

8

9

10

11

12

17

18

19

20

21

22

23

24

Se você tirou seu actígrafo por alguma razão, como tomar banho por exemplo, por favor anote a que horas você retirou e o recolocou no braço:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Se você tomou algum medicamento (inclusive para dormir ou se manter acordada, por favor, anote o horário em que o tomou e o nome do medicamento:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Número da pesquisa: _______ Data: ___/___/___
Gestante: Sim (

) Não (

)

Dia da semana: ___________________

Turno de trabalho:

diurno (

) noturno (

)
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ANEXO 4.1. PROTOCOLO DE ATIVIDADES DIÁRIAS – FILHOS
Pesquisa: Perfil metabólico de descendentes de trabalhadoras expostas ao trabalho noturno durante a gestação.
Pesquisadora responsável: Patrícia X S de Andrade Nehme- tel (11) 3061-7905/7722/ (13)99711-0525
Hora
Escola

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sono/ Cochilo
Atividade Física
Alimentação
Lazer
Hora
Escola
Sono/Cochilo
Atividade Física
Alimentação
Lazer
Se você tirou seu actígrafo por alguma razão, como tomar banho, por exemplo, por favor, anote a que horas você retirou e o recolocou no braço:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Se você tomou algum medicamento (inclusive para dormir ou se manter acordado, por favor, anote o horário em que o tomou e o nome do medicamento: _______
PROTOCOLO CRIANÇAS/ ADOLESCENTES
Turno de trabalho da MÃE: diurno (

Número da pesquisa: _______

) noturno (

)

Data: ___/___/___ Dia da semana: ___________________
Turno de trabalho do PAI : diurno (

) noturno (

)
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QUESTIONÁRIOS

PARTE 1

PARTE 2

PARTE 3

Bloco 1: Questões sobre hábitos de vida
Bloco 2: Questões sobre o trabalho
Bloco 3: Questões sobre saúde
Bloco 4: Questões sobre sono
Bloco 5: Questões sobre atividade física
Bloco 6: Questões sobre alimentação

Bloco 1: Questões sobre alimentação –
R24h
Bloco 2: Questões obstétricas e sobre o
recém-nascido

Bloco 1: Protocolo de atividades diárias
Bloco 2: Instruções para coleta de saliva e
urina

