
  

 

2021 

Escola de Nutrição 

Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição 
PPGSN 

 

Dissertação 

 

DISTÚRBIOS DO SONO EM 
TRABALHADORES DE TURNO 
ALTERNANTE: VALIDAÇÃO DE 
MÉTODO E RELAÇÃO COM 
HIPOVITAMINOSE D 

 

 

Luiz Antônio Alves de Menezes Júnior 



 

 

Luiz Antônio Alves de Menezes Júnior 

 

 

 

 

Distúrbios do sono em trabalhadores de turno alternante: Validação de método e relação 

com hipovitaminose D 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Pós 

Graduação em Saúde e Nutrição da 

Universidade Federal de Ouro Preto como 

parte dos requisitos para a obtenção do grau de 

Mestre em Saúde e Nutrição. 

 

 

Orientadora: Prof. Dra. Adriana Lúcia 

Meireles 

Co-orientador: Prof. Dr. Raimundo Marques 

do Nascimento Neto 

 

 

 

Ouro Preto 

2021 



Menezes Junior, Luiz Antonio Alves De .
MenDistúrbios do sono em trabalhadores de turno alternante
[manuscrito]: validação de método e relação com hipovitaminose D. /
Luiz Antonio Alves De Menezes Junior. - 2020.
Men123 f.: il.: gráf., tab..

MenOrientadora: Profa. Dra. Adriana Lúcia Meireles.
MenCoorientador: Prof. Dr. Raimundo Marques do Nascimento Neto.
MenDissertação (Mestrado Acadêmico). Universidade Federal de Ouro
Preto. Escola de Nutrição. Programa de Pós-Graduação em Saúde e
Nutrição.
MenÁrea de Concentração: Saúde e Nutrição.

Men1. Disturbios do sono. 2. Deficiência de vitamina D. 3. Síndromes da
apneia do sono. I. Meireles, Adriana Lúcia. II. Neto, Raimundo Marques do
Nascimento. III. Universidade Federal de Ouro Preto. IV. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Sônia Marcelino - CRB6/2247

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

M543d

CDU 616-057



11/02/2021 SEI/UFOP - 0135026 - Folha de Aprovação Dissertação

https://sei.ufop.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=152321&infra_sistema=10000… 1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
ESCOLA DE NUTRICAO 

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM SAUDE E
NUTRICAO

FOLHA DE APROVAÇÃO

 

 

Luiz Antônio Alves de Menezes Júnior

 

Distúrbios do sono em trabalhadores de turno alternante: Validação de método e associação com níveis de
vitamina D

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da Universidade Federal
de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do �tulo de Mestre.

 

Aprovada em 26 de agosto de 2020

 

Membros da banca

Dra. Adriana Lúcia Meireles - Orientadora (Universidade Federal de Ouro Preto)
Dr. Raimundo Marques do Nascimento Neto - Coorientador - (Universidade Federal de Ouro Preto)

Dra. Lunara da Silva Freitas - (Universidade de São Paulo)
Dra. Júlia Cris�na Cardoso Carraro - (Universidade Federal de Ouro Preto)

 
 

Adriana Lúcia Meireles, orientadora do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu depósito no Repositório Ins�tucional
da UFOP em 10-02-2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Lucia Meireles, PROFESSOR DE MAGISTERIO SUPERIOR,
em 11/02/2021, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0135026 e o código
CRC 86FD7530.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.001421/2021-88 SEI nº 0135026

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone:   - www.ufop.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 

Agradecimentos 

 

 

 

A Deus por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades.  

Aos meus pais Luiz e Ivone, sempre me apoiando para seguir em frente e nunca medindo 

esforços para que eu pudesse concretizar este trabalho. Exemplos de vida, amor e honestidade 

que sempre vou levar comigo. 

A equipe do projeto Manejo da Fadiga pela oportunidade de pesquisa e extensão desde 

o início da graduação, e a todos amigos que lá encontrei. 

Ao Grupo de Pesquisa e Ensino em Saúde Coletiva (GPENSC) por todo conhecimento 

compartilhado. 

A minha orientadora, professora Adriana, por ter acreditado em mim e me dado a 

oportunidade de fazer parte de sua equipe. Muito obrigada pelos ensinamentos, pela paciência, 

pelas palavras de incentivo nos momentos difíceis e acima de tudo por todas as oportunidades.  

A professora Sílvia e Virgínia, que foram incontestáveis em todo o progresso da minha 

formação. Só tenho a agradecê-las pelas orientações, conselhos, puxões de orelha e todas as 

atividades desenvolvidas, vocês foram incríveis. 

A meu coorientador, professor Raimundo, que vem deixando aprendizado desde os 

tempos da graduação. Agradeço pelas grandes oportunidades, ensinamentos, apoio e incentivo. 

Me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade de trabalhar com você.  

Ao professor Fernando pelos conselhos, ensinamentos, e pelas contribuições não apenas 

na estatística. 

A Universidade Federal de Ouro Preto e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e 

Nutrição, seu corpo docente, direção e administração que me acolheram e me deram a 

oportunidade de crescimento.  

A Gisely, meu amor, pelo companheirismo e carinho durante estes 8 anos juntos.  

Aos amigos que me acompanharam e ajudaram durante este percurso, principalmente 

aos que a UFOP me presenteou. Bojo e o Edu, muito obrigado por tudo.  

Aos colegas do mestrado, pelos momentos partilhados. 

Aos trabalhadores voluntários, que contribuíram para a busca incessante de nós, 

pesquisadores, pela saúde e bem estar de todos e por permitirem a existência deste trabalho. 

E por fim, a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu 

muito obrigado. 

  



 

 

Epígrafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem come do fruto do conhecimento, é 

sempre expulso de algum paraíso”  

 

 

Melanie Klein 

  



 

 

RESUMO 

 

Introdução: A jornada laboral em turnos tem sérios impactos na saúde dos 

trabalhadores devido a dessincronização do sistema circadiano. Como consequências, esses 

trabalhadores apresentam mais distúrbios do sono e transtornos endócrino-metabólicos 

relacionados com diversas comorbidades, como obesidade, hipertensão e hipovitaminose D. A 

vitamina D além de suas funções na homeostase óssea, tem sido implicada em um número 

crescente de mecanismos fisiológicos, incluindo o sono. Objetivos: Validar um método de 

avaliação de distúrbios do sono e verificar a relação de distúrbios do sono com os níveis de 

vitamina D em trabalhadores de turno alternante. Métodos: Estudo de delineamento transversal 

com trabalhadores de turnos alternantes, adultos do sexo masculino da região do Quadrilátero 

Ferrífero, Minas Gerais, realizado nos anos de 2011 e 2012. Foi realizada avaliação 

antropométrica, clínica e bioquímica, além de questões sociodemográficas, comportamentais e 

do sono. Avaliação do sono realizada por dois métodos, o exame de polissonografia e o 

questionário de Berlim (QB). O exame de polissonografia foi realizado durante a noite, de 22:00 

horas às 06:00 horas, e avaliado tempo total, latência, eficiência e estágios do sono, além do 

índice de apneia-hipopneia, movimento periódico de pernas e saturação arterial de oxigênio. O 

QB foi utilizado como ferramenta indireta para avaliar o risco para apneia obstrutiva do sono 

(AOS). O estudo foi composto por duas amostras: amostra 1 que foi utilizada para validação do 

QB (n= 119) e amostra 2 para avaliar a relação dos distúrbios do sono medidos pela 

polissonografia com os níveis de vitamina D (n= 82). Foi realizada a avaliação da validade do 

QB original e com alterações na categoria 3 [(QB1 modificado: IMC > 30,0 kg/m²); (QB2 

modificado: IMC > 25,0 kg/m²)] para avaliar o risco para AOS em trabalhadores de turno 

alternante. Para esta etapa, a análise estatística incluiu teste Kappa, análise de curva ROC e 

análise dos valores diagnósticos. Para avaliar a relação entre os níveis de vitamina D (25(OH)D) 

e distúrbios do sono, medidos pelo exame de polissonografia, a análise estatística incluiu o teste 

qui-quadrado de Pearson, ou teste exato de Fisher, para duas variáveis categóricas. E para 

variáveis contínuas, o teste T de Student ou U de Mann-Whitney, para variáveis com distribuição 

normal e não normal, respectivamente. Resultados: A amostra total foi composta por 119 

trabalhadores com idade mediana de 34 anos. A hipovitaminose D (25(OH)D < 20 ng/mL) foi 

observada em 23,0% da amostra. Na etapa de validação do QB, 16,8% dos trabalhadores 

apresentaram alto risco para AOS segundo o QB. O QB2 modificado foi o que obteve melhor 

acurácia, sensibilidade e especificidade. Avaliando a relação da vitamina D com parâmetros da 



 

 

polissonografia, foi encontrado que indivíduos com hipovitaminose D (25(OHD < 20 ng/mL) 

apresentaram maior latência e menor eficiência do sono, quando comparados aos trabalhadores 

com níveis normais desta vitamina (25(OHD > 20 ng/mL). Conclusão: Em trabalhadores de 

turno alternante, o QB mostrou acurácia reduzida na identificação de pacientes com AOS e deve 

ser usado com cautela na seleção de pacientes para polissonografia. Ademais, observamos que 

trabalhadores com hipovitaminose D apresentam maior latência e menor eficiência do sono, do 

que aqueles com níveis normais desta vitamina. 

 

Palavras-chaves: Transtornos do sono-vigília; deficiência de vitamina D; calcidiol; síndromes 

da apneia do sono; saúde ocupacional. 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The shift work has serious impacts on workers' health due to the lack of 

synchronization of the circadian system. As a consequence, these workers have more sleep 

disorders and endocrine-metabolic disorders related to several comorbidities, such as obesity, 

hypertension, and hypovitaminosis D. Vitamin D, in addition to its functions in bone 

homeostasis, has been implicated in an increasing number of physiological mechanisms, 

including sleep. Objectives: To validate a method of evaluating sleep disorders and to verify 

the relationship of these disorders with vitamin D levels in alternating shift workers. Methods: 

Cross-sectional study with alternating shift workers, male adults from the Quadrilátero 

Ferrífero region, Minas Gerais, conducted in the years 2011 and 2012. Anthropometric, blood 

pressure, lipid profile, blood glucose fasting, vitamin D levels, as well as sociodemographic, 

behavioral, and sleep issues. Sleep assessment was performed using two methods, the 

polysomnography and the Berlin questionnaire. The polysomnography was performed during 

the night, from 10:00 pm to 6:00 am, and total time, latency, efficiency, and sleep stages were 

evaluated, in addition to the apnea-hypopnea index, periodic leg movement and arterial 

saturation of oxygen. The Berlin questionnaire (BQ) was used as an indirect tool to assess the 

risk of obstructive sleep apnea (OSA), it presents 11 questions in three categories. The first 

category consists of questions related to snoring and apneas seen (5 items); the second category 

assesses fatigue and daytime sleepiness (4 items) and the third is related to the presence of 

hypertension and obesity (2 items). The study consisted of two samples. Sample 1, to validate 

the Berlin questionnaire (n = 119), and sample 2, to assess the relationship between sleep 

disorders measured by polysomnography and vitamin D levels (n = 82). An evaluation of the 

validity of the original Berlin questionnaire was carried out, with changes in category 3 

[(modified BQ1: BMI only > 30,0 kg/m²); (Modified BQ2: BMI only > 25,0 kg/m²)] to assess 

the risk for sleep apnea (OSA) in alternating shift workers. In this step, the statistical analysis 

included the Kappa test, ROC curve analysis, and analysis of diagnostic values. To assess the 

relationship between vitamin D (25(OH)D) levels and sleep disorders, measured by 

polysomnography, the statistical analysis included Pearson's chi-square test, or Fisher's exact 

test, for two categorical variables; and for continuous variables, Student's T-test or Mann-

Whitney U test, for variables with parametric and non-parametric distribution, respectively. 

Results: The total sample consisted of 119 workers with a median age of 34 years. 

Hypovitaminosis D (25(OH)D < 20 ng/mL) was observed in 23,0% of the sample. In the BQ 



 

 

validation stage, 16,8% of workers were at high risk for sleep apnea according to BQ. The 

modified BQ2 (using only excess weight in category 3) obtained the best accuracy, sensitivity, 

and specificity. Evaluating the relationship of vitamin D with polysomnography parameters, we 

found that individuals with hypovitaminosis D (25(OH)D < 20 ng/mL) had higher sleep latency 

and less sleep efficiency when compared to workers with normal levels of this vitamin 

(25(OH)D > 20 ng/mL). Conclusion: In alternating shift workers, the Berlin questionnaire 

showed reduced accuracy in identifying patients with OSA and should be used with caution in 

selecting patients for polysomnography. Also, we observed that workers with hypovitaminosis 

D have higher latency and less sleep efficiency than those with normal levels of this vitamin. 

 

Keywords: Sleep-wake disorders; vitamin D deficiency; calcidiol; sleep apnea syndromes; 

occupational health.  
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1. INTRODUÇÃO 

O sono é um estado fisiológico cíclico, com duração de várias horas consecutivas 

interposto por um período de vigília. Envolve aspectos psicológicos, neurológicos e 

imunológicos (RITA; BITTENCOURT; CAMPOS CAIXETA, 2010).  Em média, o ser humano 

dorme oito horas por dia, representando cerca de 1/3 do total de sua vida (SARAIVA et al., 

2006).  

Até o momento mais de 80 distúrbios do sono foram descritos (CAPPUCCIO; MILLER, 

2017). Nos Estados Unidos, 7 das 15 principais causas de morte são associadas aos distúrbios 

do sono (KOCHANEK et al., 2017). Dentre os mais comuns, destacam-se: insônia, hipersonia, 

alterações na arquitetura do sono e apneia obstrutiva do sono (AOS) (JANSEN et al., 2007). O 

exame de polissonografia (PSG) é o principal exame diagnóstico, pelo qual são coletados dados 

da atividade respiratória, muscular e cerebral durante o sono (RITA; BITTENCOURT; 

CAMPOS CAIXETA, 2010). Porém é um método pouco disponível na prática clínica, por ser 

oneroso, pouco disponível e que exige maior envolvimento do paciente. Assim ferramentas 

indiretas, como o questionário de Berlim (QB) são muito utilizadas. O QB é baseado em 

respostas de 11 itens, distribuídos em três categorias referentes à roncopatia, apneias 

presenciadas, sonolência diurna, presença de hipertensão arterial (HAS) e obesidade, 

determinando ao final baixo ou alto risco para a AOS (NETZER et al., 1999).  

A AOS é um dos distúrbios do sono mais frequentes, sendo definida por episódios 

repetitivos de cessação da respiração durante o sono, originados por obstrução total ou parcial 

das vias aéreas superiores durante a inspiração (JANSEN et al., 2007), e associada ao aumento 

do risco de acidentes laborais e automobilísticos, como também aumento da morbidade 

cardiovascular, ansiedade, depressão e disfunções metabólicas (AGUIAR et al., 2015). Além 

dos fatores de risco consolidados na literatura (excesso de peso, consumo de tabaco e bebidas 

alcóolicas, jornada laboral e outros) (OHAYON, 2011), vários estudos têm demonstrado forte 

associação dos níveis de vitamina D (VD), com o risco exacerbado para distúrbios do sono  

(ARCHONTOGEORGIS et al., 2018; EVATT, 2015; KERLEY et al., 2016). 

Evidências atuais demonstram que os efeitos pleiotrópicos da vitamina D vão além do 

metabolismo ósseo-mineral e da atividade das glândulas paratireoides, podendo estar 

relacionados a outras áreas potenciais relacionadas especialmente ao sono (DE OLIVEIRA et 

al., 2017; KULIE et al., 2009; MCCARTY et al., 2014). A vitamina D é um hormônio esteroide 

lipossolúvel essencial para o corpo humano, obtida pela alimentação ou sintetizada através da 
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exposição solar (HOLICK, 2005; SHAHRIARI et al., 2010). Para além das condições 

associadas à trabalhadores em turnos  deficiência de vitamina D (quantidade de melanina na 

pele, uso de protetor solar, obesidade, uso de alguns remédios e envelhecimento), a jornada 

laboral é um fator preponderante (CANTO-COSTA; KUNII; HAUACHE, 2006; CORREIA et 

al., 2014; KIMLIN, 2008). Trabalhadores em turnos têm níveis de vitamina D séricos mais 

baixos, provavelmente em virtude de menor exposição solar ou da menor ingestão de alimentos 

fontes de vitamina D (FRITSCHI et al., 2013). Uma revisão sistemática com 53345 

trabalhadores, encontrou que cerca de 80% dos trabalhadores de turno tinham deficiência de 

vitamina D (25(OH)D ≤ 20 ng/mL) (SOWAH et al., 2017). 

A forma como a jornada laboral é esquematizada temporalmente, pode induzir uma 

contradição entre os relógios biológicos e horários socialmente estabelecidos, induzindo a um 

desalinhamento entre o período de sono e o ambiente físico social de 24 horas (BOIVIN; 

BOUDREAU, 2014).  Essa dessincronização do ciclo circadiano resulta em mudanças nos 

ritmos endócrinos, podendo ocasionar alterações metabólicas, clínicas, bioquímicas e 

antropométricas em curto e longo prazo nestes trabalhadores (AGUIAR et al., 2015; BEN-

NOUN; SOHAR; LAOR, 2001). Entre as consequências da alteração do ciclo circadiano, os 

distúrbios do sono e a hipovitaminose D são pertinentes (ALEFISHAT; ABU FARHA, 2016; 

BOIVIN; BOUDREAU, 2014) 

A relação dos distúrbios do sono e a hipovitaminose D ainda não é bem descrita na 

literatura, visto que compartilham fatores de risco e comorbidades similares (EVATT, 2015; 

NAKASHIMA et al., 2016). Desse modo, ainda não se sabe se esta relação se dá devido a um 

efeito direto entre os distúrbios do sono e deficiência de vitamina D ou devido a outros fatores 

de risco comuns, como a jornada de trabalho (ERDEN et al., 2014; KERLEY et al., 2016). Até 

o momento atual, poucos são os estudos abordando a relação da vitamina D com distúrbios do 

sono, ainda menos em trabalhadores de turnos alternantes. Ademais, a utilização de ferramentas 

indiretas para medir o risco para AOS é extremamente útil e não existe nenhum estudo que 

tenha avaliado a eficácia do QB em trabalhadores de turno alternante. Deste modo, uma 

investigação epidemiológica da associação da vitamina D com distúrbios do sono e a validação 

do QB nesse grupo é fundamental, uma vez que os distúrbios do sono estão associados à elevada 

morbimortalidade, além de possíveis acidentes no local de trabalho associados a sonolência 

excessiva.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1.Trabalho em turnos alternantes 

A jornada laboral é uma atividade essencial ao ser humano, pois é através dela que é capaz 

de prover recursos financeiros, estabelecer relações sociais e fortalecer o relacionamento 

humano. O trabalho de turno tem sua gênese com aumento da difusão do sistema capitalista e 

início da revolução industrial (FISHER; LIEBER, 2007). A proporção de trabalhadores em 

turnos está em constante crescimento (FARAUT; BAYON; LÉGER, 2013). Estima-se que 28% 

dos trabalhadores canadenses, 17% dos americanos e 22% dos trabalhadores europeus 

trabalhem fora do horário tradicional das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira (SOWAH et al., 

2017). No Brasil, existem poucas estimativas deste perfil, no entanto estima-se que este 

percentual seja de 15% a ou mais da força de trabalho (MORENO; FISCHER; ROTENBERG, 

2003).  

Pode-se dizer que existem duas formas básicas de trabalho em turnos: i) permanentes - 

são os turnos em que o trabalhador tem um determinado horário por muitos anos ou por toda a 

vida de trabalho, ou seja, esse trabalhador tem sua jornada em todos os dias no mesmo horário, 

por exemplo, só durante o dia ou à tarde, ou ao anoitecer ou no turno da noite; ii) alternantes 

ou rodiziantes - acontece quando os trabalhadores fazem rodízios de turnos, ou seja, todos 

devem cumprir tanto horários matutinos quanto vespertinos ou noturnos. Essa forma de turnos, 

pode ter rotação lenta ou rápida, dependendo da organização do local de trabalho (SIMÕES; 

MARQUES; ROCHA, 2010).  

Embora o trabalho em turnos seja visto por muitos como solução natural para o problema 

de manutenção de atividades durante 24 horas, essa organização do trabalho, levando em conta 

razões técnicas e econômicas, conflita-se com os ritmos biológicos, familiares e com aqueles 

da comunidade, originando prejuízos para a saúde e a vida social dos trabalhadores (CARUSO, 

2014). Assim sendo, o trabalho em turnos é capaz de levar a um desequilíbrio no dia-a-dia do 

trabalhador, fazendo com que ele diminua sua exposição solar, além de alterar sua alimentação 

e a prática de atividade física (SIMÕES; MARQUES; ROCHA, 2010). 

Ainda há impactos diretos sob os parâmetros de saúde, como: aumento na incidência de 

diabetes tipo 2 [RR: 1,12 (IC95%: 1,09 – 1,40)], doença cardíaca coronária [RR: 1,23 (IC95%: 

1,15 – 1,31)],  acidente vascular cerebral isquêmico [RR: 1,05(IC95%: 1,01 – 1,09) e câncer 

(RR variando de 1,01 a 1,32) (KECKLUND; AXELSSON, 2016). Para mais, estresse 

cardiometabólico e déficits cognitivos são aumentados pelo trabalho em turnos, bem como pela 
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perda de sono (KECKLUND; AXELSSON, 2016). Os riscos atribuíveis à população 

relacionados ao trabalho por turnos foram de 7,0% para infarto do miocárdio, 7,3% para todos 

os eventos coronarianos e 1,6% para acidente vascular cerebral isquêmico (VYAS et al., 2012). 

O trabalho em turnos pode promover alteração dos horários normais de alimentação e 

sono do trabalhador, impelindo a alterações no ritmo circadiano, e em consequência, 

desequilíbrios hormonais e alterações no sono (BRANECKY; NISWENDER; PENDERGAST, 

2015; JOHNSTON et al., 2016). Além destes fatores, a maior exposição à luz artificial durante 

a noite assume papel importante na ocorrência das alterações metabólicas provenientes da 

desregulação do ciclo circadiano (DEPNER; STOTHARD; WRIGHT, 2014; JAMES et al., 

2017; JOHNSTON et al., 2016).  

Além dos efeitos deletérios descritos anteriormente, as alterações no ciclo sono-vigília 

causadas pelo trabalho em turnos podem acarretar perdas de memória, estresse e maior risco de 

acidentes de trabalho (KECKLUND; AXELSSON, 2016; WAGSTAFF; LIE, 2011). O estresse 

ligado ao trabalho de turnos alternantes resulta em três fatores gerais: a dessincronização do 

ritmo circadiano, alteração da vida social e familiar e a privação do sono. Estes fatores podem 

interagir, causando efeitos prejudiciais sobre o bem estar geral, psicológico e físico do 

trabalhador (AKERSTEDT, 1990).  

2.2. Fisiologia do sono 

O sono é um comportamento fisiológico comum em toda a espécie animal. Não se sabe 

claramente suas funções exatas, porém é diferente dos estados de coma e de morte pelo fato de 

que o indivíduo pode ser despertado a qualquer momento, seja por estímulos sensoriais ou não. 

Ocorre de maneira cíclica em uma grande variedade de seres vivos, podendo ser alterado, mas 

não evitado. Muitas teorias são discutidas e atualmente, mesmo conhecendo-se os mecanismos 

neuroanatômicos, químicos e fisiológicos que regulam o ciclo sono-vigília, não se sabe ainda 

qual a real função desta fase (COLTEN; ALTEVOGT, 2006).  

É dividido em dois grandes estágios: o sono NREM (no rapid eye movements), que 

compreende cerca de 75% do tempo total do sono e o sono REM (rapid eye movement). O 

estágio NREM é subdividido nas fases N1, N2 e N3. A fase N1 corresponde ao período entre a 

vigília e o sono, superficial e breve, apresenta redução da atividade muscular e presença de 

movimentos oculares lentos. No eletroencefalograma (EEG) é possível observar ondas 

cerebrais de baixa frequência e amplitude de 3 a 7 hertz (Hz), denominadas de ondas teta. 

Durante a fase N2, os movimentos oculares cessam, e as ondas cerebrais tornam-se mais lentas, 
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surgindo complexos K, acompanhados por ocasionais surtos de 5 a 7 ondas de 12 a 15Hz, em 

forma crescente-decrescente, denominados “fusos de sono”. Na fase N3 surgem as ondas delta, 

ondas extremamente lentas (0,3 a 2Hz), de grande amplitude e baixa frequência, intercaladas 

por ondas menores e mais rápidas (COLTEN; ALTEVOGT, 2006). Em suma, as fases 1 e 2 

referem-se ao sono superficial, no qual o indivíduo pode ser acordado com um pequeno 

estímulo externo, como sons. Enquanto a fase 3, diz respeito ao sono profundo, com menos 

sensibilidade a estímulos externos, no qual todos os músculos relaxam completamente (PATEL; 

ARAUJO, 2018). 

O sono REM ou estágio 4 do sono é definido como “sono paradoxal” devido à observação 

no EEG de um traçado de frequências rápidas de baixa amplitude que se assemelham ao estado 

de vigília (BROWN et al., 2012). É caracterizado por predominância da atividade 

parassimpática com queda da pressão arterial e da frequência cardíaca, além de respiração mais 

rápida e irregular. Durante este estado predomina uma atonia muscular generalizada e 

apresentam movimentos oculares rápidos em intervalos regulares. No EEG esta fase do sono é 

descrita por uma frequência mista de baixa amplitude com ondas de 2 a 6 Hz (BROWN et al., 

2012). O período após o início do sono e o primeiro estágio REM é denominado de latência do 

sono REM. As alterações na latência do sono REM são consideradas potenciais marcadores 

biológicos para vários distúrbios relacionados ao sono, e principalmente relacionados a 

distúrbios neuropsíquicos como a depressão (STEIGER; PAWLOWSKI, 2019). Um curto 

período de latência do REM pode ser resultante da retirada de medicamentos antidepressivos, 

ou ainda de drogas, álcool e tabaco (SHRIVASTAVA et al., 2014). 

Uma boa noite de sono é fundamental para a manutenção de parâmetros fisiológicos 

(PATEL; ARAUJO, 2018). Desempenha papel importante na liberação de hormônios, na 

regulação da atividade cardiovascular, dos níveis de glicose, e no sistema imunológico (GUPTA; 

PANDI-PERUMAL; BAHAMMAM, 2018). Desta forma, uma má qualidade do sono, 

principalmente quando crônica pode levar a distúrbios na arquitetura normal do sono com 

importantes consequências a saúde (CHENG et al., 2012; VAN CAUTER et al., 2008). 

2.3.Distúrbios no padrão do sono  

Analisando o sono humano, identificamos uma variedade de distúrbios com inúmeras 

origens e consequências (HOBSON, 2005; STANLEY, 2005). Os diagnósticos e tratamentos 

têm se expandido muito nos últimos anos (ROTH; ROEHRS, 2000). De acordo com a 

Academia Americana de Medicina do Sono (AASM - American Academy of Sleep Medicine) 
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existem quatro classes de desordens: as dissonias; parassonias; distúrbios do sono associados a 

alterações mentais, neurológicas ou outras; e distúrbios do sono propostos (síndromes 

heterogêneas sem requisitos para definições específicas) (AASM, 2001). 

As dissonias e parassonias constituem os transtornos primários do sono, por serem 

consideradas alterações intrínsecas e extrínsecas nos mecanismos de geração ou de regulação 

do sono-vigília. As dissonias são caracterizadas por alterações na quantidade, qualidade ou 

regulação do sono, incluindo distúrbios de início ou manutenção do sono e de sonolência 

excessiva e compreendem: a) os distúrbios intrínsecos do sono como a insônia, a percepção 

inadequada do estado de sono, a hipersonia, a apneia obstrutiva do sono e a síndrome das pernas 

inquietas; b) distúrbios extrínsecos como a higiene do sono inadequada, o distúrbio do sono 

ambiental, o distúrbio de adaptação e a síndrome do sono insuficiente; e c) os distúrbios do 

ritmo circadiano, os quais abrangem a síndrome da mudança de fuso horário ou jet-lag, o 

distúrbio da mudança de turno de trabalho, a síndrome do atraso de fase do sono, a síndrome 

do avanço de fase do sono e o padrão irregular de sono-vigília (THORPY, 2017). 

O presente estudo irá focar nos seguintes distúrbios: apneia obstrutiva do sono, insônia e 

sonolência diurna excessiva, avaliando também parâmetros do sono associados. 

2.3.1. Apneia obstrutiva do sono 

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é a causa mais comum de sonolência entre indivíduos 

que consultam o médico por transtorno do sono (AL LAWATI; PATEL; AYAS, 2009). Durante 

o sono, o sistema de controle ventilatório torna-se sujeito a instabilidades, possibilitando a 

ocorrência de apneias ou hipopneias. As apneias ocorrem quando há uma parada respiratória 

completa por 10 segundos ou mais. As hipopneias ocorrem quando há a redução de 30 a 50% 

do fluxo respiratório por período igual ou maior que 10 segundos, associado a um decréscimo 

superior a 3% na saturação da oxiemoglobina e/ou a um micro despertar (MOMOMURA, 2011). 

A AOS é caracterizada pela frequência de apneias e hipopneias, que estão associados à 

diminuição na oxigenação durante o sono. Logo, sua classificação é feita a partir da soma das 

apneias e hipopneias, divido pelo tempo total de sono registrado na polissonografia. As apneias 

e hipopneias podem ser centrais, obstrutivas ou mistas (YOUNG et al., 2002). As apneias 

obstrutivas, são causadas pela obstrução das vias aéreas superiores durante a inspiração, cuja 

ação neuromuscular é insuficiente para compensar os episódios. As apneias centrais são 

resultantes da diminuição da atividade neuronal, na qual os motoneurônios (neurônios que 

controlam direta ou indiretamente os órgãos efetores, principalmente músculos e glândulas) são 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula
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incapazes de ativar o diafragma e músculos respiratórios, sem ocorrer obstrução das vias aéreas, 

exceto nas apneias de etiologia mista (YOUNG et al., 2002). As apneias centrais ocorrem 

predominantemente em indivíduos com insuficiência cardíaca (BRADLEY; FLORAS, 2009; 

CAPLES; GAMI; SOMERS, 2005; ECKERT et al., 2007; OLSON; SOMERS, 2007) 

acometendo de 25 a 40% dos indivíduos com esta doença (SHAHAR et al., 2001) ou indivíduos 

com distúrbios neurológicos (ROCHESTER; MOHSENIN, 2002).   

Entre as manifestações clínicas da AOS, destacam-se as desordens ocorridas em função 

do aumento na ativação do sistema nervoso simpático, levando à sonolência diurna, aumento 

de frequência cardíaca, arritmias, despertares breves, entre outros (MEHRA et al., 2006; 

NARKIEWICZ; SOMERS, 2003). A prevalência da AOS varia de acordo com o sexo, idade e 

comorbidades associadas. Há uma maior prevalência em homens, com idade avançada e obesos 

(PUNJABI, 2008). Estudo de base populacional com amostra probabilística realizado em 

adultos (20 a 80 anos) na cidade de São Paulo observou que a prevalência da AOS foi de 32,9% 

(TUFIK et al., 2010). Ademais, dados do Wisconsin Sleep Cohort, demonstraram que a 

prevalência geral da AOS foi de 10% e, para homens entre 30 e 49 anos, foi de 17%. Estes 

mesmos autores relataram que houve aumento de 14 a 55% na prevalência da AOS nos dois 

períodos estudados (1988-1994 e 2007-2010), dependendo do subgrupo analisado (PEPPARD 

et al., 2013). Apesar da considerável prevalência da AOS na população geral, estima-se que 

cerca de 75 a 80% desta população permaneça sem diagnóstico nos Estados Unidos (YOUNG 

et al., 1997). 

A AOS moderada à grave é um preditor independente de mortalidade, por qualquer causa 

(MASPERO et al., 2015). Em adultos saudáveis e idosos, a AOS está associada a maior 

prevalência de hipertensão arterial sistêmica e diabetes tipo II, mesmo após correção por 

potenciais fatores de confusão, como idade, sexo, consumo de tabaco e bebidas alcóolicas, e 

adiposidade corporal elevada (BOTROS et al., 2009; TROMBETTA et al., 2010). Além dos 

desfechos crônicos, a AOS pode aumentar potencialmente a ocorrência de insônia e sonolência 

diurna excessiva (HERMANN et al., 2008). 

2.3.2. Insônia 

A insônia é um distúrbio caracterizado como uma dificuldade persistente de iniciar e 

manter o sono, que ocorre apesar da oportunidade e circunstâncias de sono adequadas, 

resultando em alguma forma de prejuízo ao período de vigília (THORPY, 2017). De acordo 

com o Consenso Brasileiro de Insônia de 2019, além da dificuldade de iniciar e/ou manter o 
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sono, a insônia pode levar a uma baixa qualidade de sono, e consequente redução do alerta, 

bem-estar físico e mental diurno, gerando assim, um comprometimento do desempenho nas 

atividades diurnas (BACELAR; PINTO JR, 2019). A insônia, assim como outros distúrbios do 

sono são queixas muito comuns na população em geral, relacionada ao envelhecimento, 

influências psicossociais, doenças clínicas e psiquiátricas, e o uso de medicações (SÁ; MOTTA; 

OLIVEIRA, 2007). Estima-se que a prevalência de insônia nas populações varie de 6% a 50% 

(NOWICKI et al., 2016; OHAYON; ROTH, 2002). Diferentes ferramentas de avaliação, de 

definição e localizações geográficas distintas, são alguns dos fatores para esta grande 

variação. Uma revisão sistemática de estudos populacionais sobre insônia, em países ocidentais 

encontrou uma prevalência relativamente baixa (6%) usando os critérios do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental-IV (DSM-IV), mas alta prevalência (30 a 48%) 

usando apenas sintomas de insônia (OHAYON; ROTH, 2002). Para diagnosticar a insônia, 

além dos dados clínicos e queixas há também a utilização do exame de PSG. Desta forma, a 

presença de uma longa latência do sono, despertares noturnos frequentes, ou mesmo despertares 

transitórios frequentes, são tomados como evidências de insônia (ROTH, 2007).  

A insônia pode ser classificada em primária e secundária. A insônia primária é uma 

dificuldade de adormecer transitória e de curta duração (alguns dias ou semanas), pode ser 

desencadeada por alteração do horário normal do sono, ambiente não adequado para o sono ou 

período de estresse. Já a insônia secundária, acontece quando há a cronicidade desse sintoma 

(acima de seis meses), e decorre de diversas doenças, principalmente psiquiátricas e de 

transtornos neurológicos, como acidente vascular cerebral, alzheimer e parkinson  

(HERTENSTEIN et al., 2019; ROTH; ROEHRS, 2003).  

A insônia, assim como outros distúrbios do sono geralmente se apresenta em conjunto 

com outros transtornos. Poyares e colaboradores (2003) demonstraram que a insônia está 

associada com distúrbios respiratórios do sono (apneias e hipopneias), desordens dos 

movimentos periódicos dos membros, síndrome das pernas inquietas, bruxismo, parassonias, 

sonolência excessiva diurna, entre outras (POYARES et al., 2003). 

2.3.3. Sonolência diurna excessiva 

A sonolência diurna excessiva (SDE) não é de fato um distúrbio do sono, mas sim um 

sintoma comum à maioria, se não todos os distúrbios relacionados ao sono. É uma das queixas 

mais relatadas em indivíduos com distúrbios do sono. AOS, insônia e síndrome das pernas 

inquietas são fortes preditores da sonolência excessiva durante o dia (ZEMAN et al., 2004).  
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A Classificação Internacional de Distúrbios do Sono 2ª edição (ICSD-2) define a SDE 

como "a incapacidade de permanecer acordado e alerta durante os principais episódios de vigília 

do dia, resultando em lapsos involuntários de sonolência ou sono" (SATEIA, 2014). Como a 

SDE tem uma interpretação subjetiva, pode ser confundida com cansaço ou fadiga, 

apresentando um desafio diagnóstico (GIORELLI et al., 2015). Aproximadamente 6% a 12% 

da população geral experimenta regularmente sonolência subjetiva, conforme medido com a 

Escala de Sonolência de Epworth (Epworth Sleepiness Scale - ESS)  (PANOSSIAN; VEASEY, 

2012).  

A SDE pode ser estudada por avaliação subjetiva ou objetiva. Do ponto de vista subjetivo, 

questionários estruturados e escalas validados na população em geral, são comumente usados. 

A ESS é o instrumento mais comum usado na pesquisa do sono (GIORELLI et al., 2013). Mas 

outros questionários como o de Berlim, também podem ser utilizados para avaliar a sonolência 

excessiva diurna, por conter questões sobre o tema. Para a avaliação objetiva, é utilizado o teste 

de latências múltiplas do sono, teste de manutenção da vigília, ou também a polissonografia 

(GIORELLI et al., 2013).  

 A SDE pode apresentar diversas causas, entre elas o sono insuficiente à noite, a AOS, 

distúrbios do ritmo circadiano, hipersonolência idiopática, hipovitaminose D, depressão, 

transtorno de movimentos periódicos como a síndrome das pernas inquietas, e outros distúrbios 

que levam a uma má qualidade do sono (como dor crônica, distúrbios psiquiátricos, uso de 

drogas, entre outros) (MCCARTY et al., 2012; ZEMAN et al., 2004).  

O diagnóstico da SDE começa pela história clínica e exame físico detalhados, nos quais 

se torna importante a caracterização dos sintomas noturnos e do impacto da dificuldade em 

manter o alerta durante o dia. Deve-se abordar a evolução temporal do quadro e a diferenciação 

do sintoma de fadiga, através do questionamento direto ao paciente e ao parceiro, quando 

houver (MCWHIRTER; BAE; BUDUR, 2007). Há, ainda, critérios laboratoriais que 

complementam o diagnóstico, como distúrbios respiratórios do sono avaliados pelo exame de 

polissonografia. 

2.4. Métodos diagnósticos 

2.4.1. Polissonografia 

A polissonografia (PSG) é um exame não invasivo que tem como objetivo analisar vários 

parâmetros fisiológicos durante o sono. São utilizadas várias técnicas de medição para registrar 
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simultaneamente e continuamente parâmetros neurológicos, cardiorrespiratórios e outros 

parâmetros durante o sono, fornecendo informações sobre a função de vários sistemas orgânicos 

e sua interação com os estágios do sono e vigília (GUPTA; PANDI-PERUMAL; 

BAHAMMAM, 2018). A PSG foi desenvolvida de acordo com compreensão do sono e de seus 

processos fisiológicos associados. Essa ferramenta estende o exame clínico para estados 

dinâmicos que normalmente não permitem a inspeção intrusiva. Os dois componentes críticos 

da polissonografia são a determinação do estágio sono-vigília e a identificação de processos 

corporais relacionados (GUPTA; PANDI-PERUMAL; BAHAMMAM, 2018). É solicitado 

quando há sintomas como sonolência diurna excessiva, distúrbios respiratórios como roncos e 

apneia, alterações do ritmo cardíaco e síndrome das pernas inquietas. O exame de PSG é útil 

também para examinar doenças como insônia, sonambulismo, bruxismo, terror noturno, 

narcolepsia e pode ser útil até no diagnóstico de fibromialgia (BOULOS et al., 2019). 

Existem inúmeros testes baseados na PSG, entre eles, o de noite inteira é o mais aceito. 

Este método permite o registro em polígrafo do eletroencefalograma (EEG), eletrocardiograma 

(ECG), eletrooculograma (EOG), eletromiografia (EMG) do mento e membros, movimento 

tóraco-abdominal, medidas de fluxo aéreo (oral e nasal), oximetria de pulso, frequência 

cardíaca e registro de movimentos corporais. Além disso, podem ser avaliados outros 

parâmetros, como posição corpórea, medidas de pressão esofágica, ronco e derivações 

suplementares do EEG (GUPTA; PANDI-PERUMAL; BAHAMMAM, 2018).  

Entre os parâmetros do sono avaliados, ressaltam-se a eficiência e latência do sono, 

duração e proporções dos estágios do sono, índice de apneias-hipopneias (IAH) por hora de 

sono, movimentos periódicos das pernas (MPP), ritmo e  frequência cardíaca, além da saturação 

arterial de oxigênio (SaO2) (GUPTA; PANDI-PERUMAL; BAHAMMAM, 2018). O IAH é o 

elemento mais usado para caracterizar os distúrbios respiratórios do sono, podendo diagnosticar 

e classificar a gravidade da AOS. Além do IAH, a PSG permite detectar a queda da saturação 

da oxiemoglobina, alterações no percentual dos estágios do sono (REM e NREM) e a 

fragmentação do sono. A fragmentação do sono, um achado comum na AOS, caracteriza-se pela 

presença de despertares frequentes, sejam breves (microdespertares) ou longos (GUPTA; 

PANDI-PERUMAL; BAHAMMAM, 2018). 

O padrão do sono é baseado em estagiamentos de acordo com o padrão de ondas cerebrais, 

atividade muscular e no oculograma, possibilitando a caracterização de cada estágio do sono 

(TOGEIRO; SMITH, 2005). A atividade elétrica espontânea cerebral é composta por potenciais 

elétricos, que apresentam frequências e amplitudes variáveis de acordo com a atividade mental 

e o estado sono-vigília. Esses potenciais são divididos em faixas de frequências medidas em Hz 
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e ondas eletroencefálicas (delta, teta, alfa e beta) definidas conforme sua frequência (GUPTA; 

PANDI-PERUMAL; BAHAMMAM, 2018). 

A PSG é um exame amplamente aceito como padrão-ouro para o diagnóstico de AOS e 

vem sendo utilizado para validação de outros testes de triagem e diagnóstico como o Epworth 

e o questionário de Berlim.  

2.4.2. Questionário de Berlim 

O QB é um instrumento de rastreio, que tenta conjugar diferentes fatores de risco para a 

AOS, para que de uma maneira custo-efetiva, permita auxiliar na identificação dos indivíduos 

que devem ser encaminhados para a realização do exame de diagnóstico, ou que tenham 

prioridade na lista de espera para a sua realização (GUS et al., 2008; VAZ et al., 2011).  

O QB foi desenvolvido após a conferência sobre doença respiratória do sono em cuidados 

de saúde primários, realizado na cidade de Berlim em Abril de 1996. Na ocasião, apresentou 

bons valores de sensibilidade e especificidade para identificação da AOS (86% e 77%, 

respectivamente, para um IAH superior a 5, 54% e 97% para um IAH superior a 15 e 17% e 

97% para um IAH maior do que 30). É um dos mais reconhecidos instrumentos de rastreio 

utilizados neste âmbito.  

A versão do QB foi traduzida e validada para a língua portuguesa por Vaz e colaboradores, 

em 2011 (VAZ et al., 2011), sendo composta por 11 questões que abordam fatores ou 

comportamentos que possam predizer a presença de distúrbios respiratórios durante o sono 

(NETZER et al., 1999). As respostas são agrupadas em três categorias e os indivíduos são 

classificados em alto ou baixo risco para AOS.  

Apesar de ser um método amplamente utilizado na prática clínica para avaliar o risco para 

AOS e realizar a triagem de pacientes para a PSG ainda não foi validado em populações com 

alto risco para AOS como os trabalhadores de turnos alternantes. 

2.4.3. Adaptação e validação de escalas 

O processo de validação de qualquer questionário ou escala tem por objetivo analisar e 

aferir suas características psicométricas para então adaptá-lo a uma dada população. É de grande 

importância testar as características psicométricas de um método de análise, pois em geral 

participantes de pesquisas podem estimar de maneira imprecisa ou enviesada suas respostas em 

relação ao objetivo do próprio instrumento (MOUL et al., 2004). São duas as principais 
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propriedades psicométricas avaliadas em medidas empíricas: a confiabilidade (precisão) e a 

validade (acurácia). Um instrumento para ser considerado confiável deve ser consistente 

(preciso), e válido quando ele mede aquilo que se propôs (acurácia) (CRONBACH, 1951).  

À vista disto, é importante avaliar a eficácia de um instrumento em acertar o diagnóstico 

dos casos tal qual o parâmetro padrão, e para isso determina-se suas características preditivas, 

descritas abaixo. 

Validade ou acurácia: A validade de um teste refere-se à propriedade de um instrumento 

medir exatamente o que se propõe. É medido a partir dos cálculos de sensibilidade (S), 

especificade (E), valores preditivos, razão de verossimilhança positiva (RV+) e negativa (RV-), 

assim como o valor de acurácia e coeficiente Kappa. A sensibilidade é a probabilidade de que 

um doente, com o desfecho, seja detectado pelo instrumento, ou seja, tenha o teste positivo. A 

especificidade, é a probabilidade de que um indivíduo saudável, sem o desfecho, seja excluído 

pelo instrumento, ou seja, tenha o teste negativo. O valor preditivo positivo (VPP), é a 

probabilidade de o indivíduo com um resultado positivo pelo teste ser doente, e o valor preditivo 

negativo (VPN), é a probabilidade de o indivíduo com um resultado negativo pelo teste ser 

saudável. A RV+ é a probabilidade de um resultado positivo ocorrer em indivíduos com a 

doença, dividida pela probabilidade de um resultado positivo ocorrer em indivíduos sem a 

doença, ao passo que a RV− é a probabilidade de ocorrer um resultado negativo em indivíduos 

com a doença, dividida pela probabilidade de ocorrer um resultado negativo em indivíduos sem 

a doença. A acurácia, uma medida de sumarização, é a proporção de todos os testes corretos 

(verdadeiros positivos e verdadeiros negativos), sobre todos os resultados obtidos. E o 

coeficiente Kappa é uma medida de associação usada para descrever e testar o grau de 

concordância entre dois testes (FLETCHER; FLETCHER, 2008).  

Confiabilidade ou precisão: Confiabilidade é a capacidade em reproduzir um resultado de 

forma consistente no tempo e no espaço, ou a partir de observadores diferentes, indicando 

aspectos sobre coerência, precisão, estabilidade, equivalência e homogeneidade (TERWEE et 

al., 2007). É medido utilizando-se o coeficiente α de Cronbach que mede a correlação entre as 

respostas dadas a um questionário, e classificados em baixa (< 0,20), moderada (0,69 a 0,20) e 

alta (> 0,70) confiabilidade (CRONBACH, 1951). 

Qualquer questionário ou escala deve ser avaliado para diferentes populações a fim de 

verificar suas propriedades psicométricas. Isto é importante pois, populações distintas podem 

ter diferentes fatores de riscos para o desfecho a ser avaliado, portanto, o instrumento pode ser 

menos ou mais eficiente em medir o que se propõe. 
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2.5. Fatores associados a distúrbios do sono  

Os estudos populacionais são unânimes em estimar que a prevalência de distúrbios do 

sono são maiores em determinados subgrupos, especialmente indivíduos do sexo masculino, 

mais velhos e aqueles com sobrepeso ou obesidade (BIXLER et al., 2001; IP et al., 2004; KIM 

et al., 2004; YOUNG et al., 1993). O excesso de peso aparece como principal fator de risco 

para distúrbios do sono em adultos, por diversos fatores anatômicos como maior obstrução das 

vias aéreas, a inflamatórios, com o aumento de citocinas que podem mediar a associação do 

excesso de peso com alterações do ritmo sono-vigília (MUSCOGIURI et al., 2019a). Além disto, 

algumas condições comportamentais e clínicas são reconhecidas como fatores de risco para 

distúrbios do sono, como o consumo de álcool e tabaco, por  inflamação das vias aéreas 

superiores, e efeitos depressores no sistema nervoso central (COSTA; ESTEVES, 2017; 

FRANKLIN; LINDBERG, 2015; TAVEIRA et al., 2018). Para mais, a vitamina D tem sido 

fator relevante associado a ocorrência de distúrbios do sono (MCCARTY et al., 2014; 

MUSCOGIURI et al., 2019b). 

De forma semelhante a outros hormônios esteroides, a vitamina D age ligando-se a 

receptores nucleados que têm a capacidade de se conectar diretamente ao DNA, regulando a 

expressão de genes adjacentes e atuando como fator de transcrição (FETAHU; HÖBAUS; 

KÁLLAY, 2014). Avaliando as vias moleculares envolvidas na ação biológica da 1,25(OH)²D, 

forma ativa da vitamina D, Ramagopalan e colaboradores (2010) encontraram 2776 sítios de 

ligação para o receptor da vitamina D ao longo do genoma humano (RAMAGOPALAN et al., 

2010), além de que concentrações elevadas de receptores da vitamina D (VDR) foram 

encontradas em estruturas do tronco cerebral, conhecidas por células marcapasso, que exercem 

papel importante no primeiro estágio do sono e na sua manutenção (LU; ZEE, 2010; 

MUSCOGIURI et al., 2019b). Desta forma, a vitamina D modula vários processos metabólicos, 

tais processos estão também vinculados à função cerebral e ao sono.  

Uma revisão sistemática e metanálise realizada em 2018 com um total de 9397 

participantes, encontrou que indivíduos com hipovitaminose D (25(OH)D < 20 ng/mL), 

apresentavam chance significativamente aumentada para distúrbios do sono [OR: 1,50; (IC 

95%: 1,31 - 1,72)], além de má qualidade do sono [OR: 1,59; (IC 95%: 1,23 - 2,05)], duração 

curta do sono [OR: 1,74; (IC 95%: 1,30 - 2,32)] e sonolência excessiva [OR: 1,36; (IC 95%: 

1,12 - 1,65)] (GAO et al., 2018).  

A associação dos níveis de vitamina D com distúrbios do sono é muito recente na 

literatura, e ainda não se sabe exatamente quais são os principais preditores desta relação. 
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Estudos experimentais têm demonstrado que as substâncias reguladoras do sono, o fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina-6 (IL-6) e a  interleucina-1 (IL-1) apresentam 

relações inversas com a 25(OH)D (BELLIA et al., 2013; KHOO et al., 2011). Uma possível 

justificativa, seria o fato de que indivíduos com graus mais altos de inflamação sistêmica 

(indivíduos obesos, por exemplo), provavelmente se comportam de maneira a promover baixa 

síntese de vitamina D (evitando a luz solar, por exemplo). Entretanto, Kuo e colaboradores 

(2010) encontraram que a 25(OH)D inibiu a produção de TNF-α em macrófagos após a 

estimulação por lipopolissacarídeo, sugerindo que não eram relações espúrias, mas sim causais 

(KUO et al., 2010). Ademais, a vitamina D tem a capacidade de regular negativamente a ciclo-

oxigenase-2, enzima que controla a taxa de produção de prostaglandina D2 (PGD2), importante 

regulador do ciclo sono-vigília, o que implica que a hipovitaminose D, pode resultar em um 

aumento na PGD2 circulante, contribuindo para a ocorrência de distúrbios do sono (SWAMI; 

KRISHNAN; FELDMAN, 2011).  

2.6. Metabolismo da vitamina D 

O termo vitamina D compreende um complexo grupo de moléculas que são derivadas do 

7-deidrocolesterol (7-DHC), no qual fazem parte a vitamina D2 (calciferol ou ergocalciferol), 

produzida por fungos e plantas, e a vitamina D3 (colecalciferol) sintetizada pelos mamíferos. A 

vitamina D pode ser obtida através de fontes alimentares, como peixes de águas frias e 

profundas, alguns cogumelos, leite, ovos e alimentos fortificados. No entanto, somente 10% 

das necessidades do organismo são supridas pela alimentação (ANDRADE et al., 2015; 

HOLICK et al., 2011), sendo então a síntese cutânea a partir dos raios ultravioletas (UV), a 

principal fonte de vitamina D (LIPS; VAN SCHOOR; DE JONGH, 2014). 

A síntese fotoquímica endógena da vitamina D3 ocorre na epiderme através de uma 

reação fotolítica não enzimática mediada por raios ultravioletas do tipo B (UVB), que são 

capazes de converter o 7-DHC em pré-vitamina D3. Ainda na pele, a pré-vitamina D3 é 

convertida em vitamina D3 (colecalciferol) por reação de isomerização térmica, cujo pico de 

vitamina D ocorre entre 30 a 60 dias após a exposição solar. O colecalciferol é então 

transportado para o fígado, via circulação sanguínea, pela proteína ligadora da vitamina D (DBP 

- vitamin D binding protein), onde se converte em 25-hidroxivitamina D ou calcidiol 

(25(OH)D), por enzimas da família citocromo P450. Em seguida é transportado para o rim pela 

DBP, onde é metabolizada para sua forma ativa, a 1,25-diidroxivitamina D ou calcitriol 

(1,25(OH)²D), pela enzima mitocondrial 1-α-hidroxilase (LICHTENSTEIN et al., 2013; 
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MAEDA et al., 2014; TUORKEY; ABDUL-AZIZ, 2010). Essa enzima também está presente 

em vários locais extra renais, incluindo osteoclastos, pele, cólon, cérebro e macrófagos, que 

podem ser a causa de seus efeitos abrangentes (BRANNON et al., 2008). A vida útil da vitamina 

D no fígado é de aproximadamente 3 semanas, o que ressalta a necessidade de reabastecimento 

frequente do suprimento do corpo (KULIE et al., 2009). 

Após sua ativação, a vitamina D apresenta diversas funções, sendo capaz de aumentar a 

absorção de cálcio no lúmen intestinal e suprimir a liberação do paratormônio, diminuindo a 

mobilização de íons cálcio do tecido ósseo (MAEDA et al., 2014). Além dos papeis clássicos 

da vitamina D, evidências atuais demonstram propriedades anti-inflamatórias e 

imunomoduladoras, além de interações com a regulação da expressão gênica (FETAHU; 

HÖBAUS; KÁLLAY, 2014; KULIE et al., 2009).  

Entretanto, existem fatores que podem interferir na disponibilidade da vitamina D, 

podendo reduzir sua absorção intestinal, sua síntese cutânea, ou ainda levar a um 

aprisionamento da mesma. 

2.6.1. Fatores que afetam a disponibilidade de vitamina D 

A vitamina D pode ser afetada por diversos fatores, sendo o principal a exposição solar, 

por ser o principal mecanismo de síntese. Porém, alguns outros fatores são determinantes, como 

o envelhecimento, latitudes elevadas, poluição do ar, estação do inverno, pele com  pigmentação  

mais  escura,  hábitos  alimentares  inadequados,  utilização de vestimentas  que  cobrem  todo  

o  corpo, síndromes de má absorção de gordura, excesso de peso, síndrome nefrótica e uso de 

medicamentos anticonvulsivantes ou antirretrovirais, que aumentam o catabolismo de 

25(OH)D e 1,25(OH)²D (BRITO et al., 2013; LICHTENSTEIN et al., 2013; MITHAL et al., 

2009). Portanto, abaixo serão abordados alguns desses fatores.  

Exposição solar 

A maioria da população recebe suas necessidades de vitamina D através da exposição à 

radiação solar ultravioleta (UV), com uma síntese cutânea estimada em 80 a 100% das 

necessidades de vitamina D do corpo (KIMLIN, 2008). Praticamente todo o nosso requisito de 

vitamina D é contemplado pela exposição da pele à radiação UV (HOLICK, 2003).  

A radiação ultravioleta é originária do sol, com comprimento de onda menor que a 

da luz visível. É a maior responsável por quase todos os efeitos prejudiciais à saúde humana do 

sol, como o câncer de pele (ARMSTRONG; KRICKER, 2001). Ironicamente, também é 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
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responsável pelos efeitos benéficos à saúde, como a síntese de vitamina D. Entre os fatores que 

influenciam os níveis de radiação UV, destacam-se: o ozônio que absorvem os raios UV à 

medida que passam através da camada de ozônio; a hora do dia, no início da manhã e no final 

da tarde, o comprimento do caminho que a radiação UV deve atravessar a atmosfera é maior 

que no meio-dia, resultando em um aumento na absorção e na dispersão, portanto, níveis mais 

baixos de radiação UV; e também a época do ano (estação), em que no verão (quando o sol está 

mais alto) os níveis de raios UV estão mais elevados em comparação com o inverno (KIMLIN, 

2008). No entanto, evidências atuais mostram que, em locais de menor latitude (< 25 ° N), os 

níveis de vitamina D no inverno são iguais aos do verão, não sendo o principal fator associado 

a menores níveis de 25(OH)D (KIMLIN; OLDS; MOORE, 2007).  

Latitude  

A latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Quanto 

maior a latitude (mais perto dos polos - 90º norte ou sul), menor é a incidência solar (OKUNO; 

VILELA, 2005). Estudos indicam que a prevalência de hipovitaminose D aumenta em altas 

latitudes, uma vez que a produção endógena de vitamina D depende da presença da luz solar 

(ENGELSEN et al., 2005). Nos países situados em latitudes elevadas, a produção cutânea da 

vitamina D é extremamente reduzida no inverno, o que sugere maior necessidade de 

suplementação. Apesar de ser mais comum em países de clima temperado e com menos luz 

solar, países ensolarados têm apresentado uma elevada prevalência de hipovitaminose D 

(CARVALHO et al., 2013).  

Quanto mais se afasta do equador em direção aos polos, os níveis de UV diminuem. No 

equador, o ângulo do zênite solar (SZA) é o menor, resultando em níveis mais altos de UV. Em 

locais de maior latitude, o SZA aumenta, resultando em um aumento no comprimento do 

caminho necessário para a radiação passar. Isso cria altos níveis de espalhamento e absorção, 

resultando em uma diminuição nos níveis de raios UV, e consequentemente menor síntese 

cutânea de 25(OH)D (KIMLIN, 2008). Ademais, quanto mais perto do equador, mais 

concentrados são os raios solares, porque atingem uma área menor, e nas grandes latitudes são 

dispersos, pois atingem uma área bem maior (OKUNO; VILELA, 2005). 

Teoricamente, pela elevada incidência de luz solar e por ser um país tropical, a deficiência 

grave de vitamina D deveria ser rara no Brasil. No entanto, existem evidências de deficiências 

subclínicas de vitamina D em várias populações, especialmente em idosos, crianças, 

adolescentes, mulheres na pós-menopausa, trabalhadores de turno alternante e negros 

(BANDEIRA et al., 2006; SOWAH et al., 2017).  
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Cor da pele 

A cor da pele está diretamente associada aos níveis de vitamina D, visto que grupos 

étnicos com peles com coloração mais escuras exigem proporcionalmente maior exposição 

solar para sintetizar quantidades equivalentes de vitamina D comparadas às pessoas com peles 

de coloração mais claras (CHENG et al., 2012; ENGELSEN et al., 2005). 

Esta hipótese foi verificada inicialmente em 1922, quando Hess e colaboradores ao 

avaliarem o efeito da irradiação UV diária para o tratamento do raquitismo, verificaram que 

houve maior efetividade em ratos brancos do que em ratos de pelagem preta, para a mesma dose 

de radiação (HESS; UNGER; PAPPENHEIMER, 1922). Isso levou à noção de que a pele mais 

escura é menos eficaz na síntese da vitamina D do que a pele mais clara, porque a melanina 

(tipo de proteína, cuja principal função é a pigmentação) e o precursor da vitamina D (7-

deidrocolesterol), competem pelos fótons UV (XIANG et al., 2015). 

Em muitos locais, as concentrações séricas de vitamina D são menores em indivíduos 

com pele de coloração mais escura, quando comparados com populações de pele de coloração 

mais clara. Nos Estados Unidos, os níveis séricos de 25(OH)D em todos os grupos etários de 

brancos hispânicos foram 1,2 a 1,7 vezes maiores do que em mexicanos e negros não-hispânicos 

(MITHAL et al., 2009). Porém deve-se levar em conta fatores culturais e comportamentais além 

da pigmentação da pele (LOOKER et al., 2002),  já que estudos experimentais com radiação 

UV artificial controlada encontraram resultados discordantes. Uma revisão sistemática 

realizada em 2015 encontrou que de vinte e dois estudos avaliados, sete mostraram que a síntese 

de vitamina D foi reduzida em indivíduos de pele escura em comparação com indivíduos de 

pele mais clara, e nos restantes cinco estudos, não houve diferença na síntese da vitamina D de 

acordo com o tipo de pele (XIANG et al., 2015).  

Idade 

A idade influencia a disponibilidade de vitamina D de diferentes formas, sendo elas: o 

declínio da função renal e consequente diminuição da ativação da vitamina D, redução da 

síntese cutânea, diminuição da absorção intestinal, aumento da adiposidade corporal e uso de 

medicamentos (HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 2013).  

O envelhecimento afeta a formação da vitamina D ativa, a 1,25(OH)²D, com redução de 

até 50%, como resultado de um declínio da função renal relacionado à idade, embora os níveis 

séricos de 1,25(OH)²D sejam mantidos em parte pelo hiperparatireoidismo secundário. Para 

mais, o envelhecimento reduz a produção de vitamina D na pele. Há uma diminuição na 
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concentração de 7-deidrocolesterol (7-DHC) na epiderme de idosos, em comparação com 

indivíduos jovens, assim como uma resposta reduzida à radiação UV (GALLAGHER, 2013). 

O envelhecimento também provoca diminuição na absorção de cálcio, que precede a 

diminuição de vitamina D (GALLAGHER, 2013). O aumento do uso de medicamentos, que 

pode estar relacionado à maior depuração de 25(OH)D, como diuréticos de alça, 

glicocorticoides e estatinas, é outro fator associado ao envelhecimento (VAN ORTEN-LUITEN 

et al., 2014). Ademais, com o envelhecimento há uma diminuição no número de receptores de 

vitamina D em vários órgãos, interferindo em sua atividade biológica (DE JONGH; VAN 

SCHOOR; LIPS, 2017).  

O aumento da adiposidade corporal e decréscimo no tecido muscular com o 

envelhecimento é algo comum, denominado de obesidade sarcopênica (ZAMBONI et al., 2008). 

Este fenótipo pode induzir a um maior sequestro de vitamina D pelo tecido adiposo, e 

consequente diminuição de seus níveis séricos em idosos (SNIJDER et al., 2005). 

Adiposidade corporal 

O excesso de adiposidade corporal é um dos principais fatores associados a baixos níveis 

de vitamina D. Diversas hipóteses são abordadas sobre esta relação, a mais relevante é o 

aprisionamento da vitamina D no tecido adiposo, em virtude da 25(OH)D ser uma vitamina 

lipossolúvel (SAVASTANO et al., 2017). Um ensaio clínico, com suplementação de vitamina 

D em doses graduadas, demonstrou que em indivíduos obesos, a resposta da 25(OH)D após a 

suplementação foi 30% menor quando comparada a de indivíduos eutróficos (DRINCIC et al., 

2013), sugerindo aprisionamento da vitamina D no tecido adiposo. Além disso, há também os 

hábitos dietéticos inadequados, comuns na obesidade, que podem levar a uma diminuição do 

consumo de vitamina D, além da baixa exposição solar em virtude do sedentarismo 

(VIMALESWARAN et al., 2013). Contudo, um estudo baseado na coorte de Framingham, 

demonstrou que após o ajuste das variáveis pela prática de atividade física ao ar livre, a 

exposição solar não foi suficiente para explicar a associação entre a deficiência de vitamina D 

e a obesidade (CHENG et al., 2010). Outra hipótese é a de que haja um decréscimo na 

hidroxilação da vitamina D3 pelo fígado, devido a doença hepática gordurosa não alcoólica, 

comum na obesidade (TARGHER et al., 2007). Há também aumento do catabolismo de 

vitamina D devido a uma monooxigenase mitocondrial da família do citocromo P450 

encontrada no tecido adiposo, capaz de catalisar reações de hidroxilação que conduzem à 

degradação do calcitriol, produzindo ácido calcitróico e outros metabólitos que são excretados 

na bile. Ou ainda, uma diminuição da síntese de 25(OH)D pela enzima colecalciferol 25-
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hidroxilase na presença de gordura hepática (EARTHMAN et al., 2012). 

Jornada laboral 

Além dos fatores acima mencionados, a jornada laboral também pode interferir nos níveis 

plasmáticos de vitamina D. Como a síntese de vitamina D é altamente condicionada à luz solar, 

fatores e condições associados à diminuição do tempo gasto ao ar livre podem afetar 

negativamente os níveis de vitamina D (SOWAH et al., 2017). Até o momento pouco se sabe 

sobre o papel da hipovitaminose D sobre efeitos adversos à saúde relacionados ao trabalho por 

turnos, embora a deficiência de vitamina D tenha sido relacionado com mecanismos biológicos 

do desenvolvimento de câncer nesta população de trabalhadores (PULIGHEDDU et al., 2012). 

A associação entre fatores ocupacionais, como o trabalho em turnos, trabalho noturno e 

níveis de vitamina D está longe de ser clara na literatura, e a deficiência de vitamina D nas 

populações trabalhadoras não parece ser totalmente explicada pela exposição à luz solar. Um 

estudo japonês em trabalhadores de turno, que comparou os níveis séricos de 25(OH)D em 

trabalhadores diurnos fixos com trabalhadores alternantes com ou sem turno da noite, não 

encontraram diferenças significativas (ITOH et al., 2011). Além disso, a deficiência de vitamina 

D pode prevalecer entre certos grupos de trabalhadores, como profissionais de saúde, mesmo 

em regiões com alta exposição solar (BELOYARTSEVA et al., 2012). 

Apesar de muito pertinente, poucos estudos abordam a hipovitaminose D em 

trabalhadores de turnos, e menos ainda em trabalhadores de turnos alternantes. Sowah e 

colaboradores (2017) avaliando 71 estudos com 29644 participantes em sua revisão sistemática, 

encontraram que os trabalhadores em turnos tiveram o maior risco de desenvolver 

hipovitaminose D [RR: 1,27 (IC95%: 1,26 – 1,28)]. Ademais, de todas as categorias 

ocupacionais estudadas, os trabalhadores em turnos apresentaram os níveis médios mais baixos 

de vitamina D sérica (13,5 ± 4,0 ng/mL). Apesar de não terem sido avaliados estudos com 

trabalhadores de turnos alternantes, foi encontrado que cerca de 80% dos trabalhadores de turno 

avaliados (n=2572) tinham hipovitaminose D (SOWAH et al., 2017).  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Analisar método de avaliação de distúrbio do sono em trabalhadores de turno alternante, 

e sua relação com níveis de vitamina D. 

3.2. Objetivos específicos 

I. Avaliar a validade e a confiabilidade do questionário de Berlim para triagem da 

apneia obstrutiva do sono, considerando como padrão-ouro o exame de 

polissonografia em trabalhadores em turno alternante; 

II. Avaliar a relação entre os níveis de vitamina D com distúrbios do sono, medido 

pela polissonografia em trabalhadores de turno alternante. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Desenho e população do estudo 

Manejo da Fadiga 

O presente estudo tem delineamento transversal e está aninhado em um estudo de caráter 

longitudinal iniciado em 2010, realizado com trabalhadores de uma empresa de mineração 

situada na região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. Na fase inicial o objetivo da 

pesquisa foi avaliar a saúde geral da população e investigar possíveis fatores de risco 

metabólicos, dietéticos, estilo de vida e ambientais que poderiam estar relacionados com a 

doença cardiovascular e a fadiga em trabalhadores de turno alternante, de minas da região do 

Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais nos anos de 2011 e 2012.  

A população de estudo são operadores de caminhão fora de estrada, do sexo masculino, 

com idade entre 20 a 59 anos, que trabalham em regime de turnos alternantes. A jornada de 

trabalho era de 6 horas por turno com 12 horas de descanso. A atividade era realizada por 

operadores divididos em cinco turmas, categorizadas da letra “A” a “E”, que se revezavam entre 

os turnos e as folgas. Cada turma trabalhava quatro dias por ciclo e descansava 36 horas, 

realizando um revezamento decrescente que começava pelo quarto turno de trabalho (19h00min 

às 01h00min). Os turnos eram subdivididos em quatro, a saber: 01h00min às 07h00min; 

07h00min às 13h00min; 13h00min às 19h00min e 19h00min às 01h00min (ALVES, 2012). 

Amostragem 

O estudo “Manejo da Fadiga e Risco Cardiometabólico” foi dividido em duas fases, sendo 

a primeira realizada no período de novembro de 2010 a setembro 2011, com o universo de 

trabalhadores de quatro minas da região do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais (n= 952). 

Houve uma perda de 112 indivíduos devido à recusa, férias, afastamentos e folgas. Após análise, 

não foram encontradas diferenças significativas entre as perdas (n=112) e o grupo que 

participou do estudo (n= 840) (ALVES, 2012).  

A segunda fase, realizada entre os meses de setembro de 2011 e maio de 2012 avaliou os 

trabalhadores que apresentaram pelo menos um fator de risco para doenças cardiovasculares na 

primeira fase, dentre eles: obesidade (IMC > 30,0 kg/m²), dislipidemia (colesterol total > 190 

mg/dl, triglicerídeos 150 > mg/dL, LDL-c > 130 mg/dL, HDL-c < 40 mg/dL), inatividade física, 

consumo de álcool e tabaco, hipertensão arterial (pressão arterial sistólica > 130 mmHg ou 



 

33 

pressão arterial sistólica > 85 mmHg) e hiperglicemia (glicemia de jejum > 100 mg/dL). Não 

foram elegíveis para esta fase, 46 trabalhadores que não possuíam risco cardiovascular. E houve 

perda de 270 trabalhadores devido à recusa, férias, afastamentos e folgas. Ao final, 524 

trabalhadores participaram da coleta de dados da segunda fase, que incluía dados 

antropométricos, clínicos, bioquímicos e aplicação de questionários. Desses, 471 indivíduos 

responderam completamente o questionário de Berlim.  

A dosagem de vitamina D foi realizada em uma sub-amostra de trabalhadores, 

selecionados por processo amostral sistemático. Para esta etapa, utilizou-se uma sub-amostra 

dentro do total de participantes elegíveis (n=524), no qual foi listado os trabalhadores em ordem 

crescente pelo nº de matrícula da empresa e posteriormente selecionando um a cada dois 

trabalhadores, totalizando 391 indivíduos que realizaram a avaliação da vitamina D.  

Para realização do exame de polissonografia, foram convidados os 524 trabalhadores da 

segunda fase do estudo. Porém, apenas 127 indivíduos compareceram ao local de realização do 

exame.  

À vista disso, para atingir os objetivos do presente estudo foram utilizadas duas sub-

amostras:  

1) Amostra 1 para realizar a validação do questionário de Berlim. Foram incluídos os 

trabalhadores que realizaram o exame de polissonografia e responderam completamente ao 

questionário de Berlim (n=119); 

2) Amostra 2 para avaliar a relação dos distúrbios do sono medidos pela polissonografia 

com os níveis de vitamina D. Foram incluídos os trabalhadores que realizaram o exame de 

polissonografia e que realizaram a dosagem de 25(OH)D (n=82); 

Abaixo é demonstrado o fluxograma da seleção dos participantes do estudo (Figura 1). 
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Figura 1: Fluxograma do procedimento amostral. 

 

4.2. Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no Laboratório de Cardiometabolismo da Escola de 

Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), por equipe previamente capacitada 

para aplicar o questionário, que era composto de variáveis sociodemográficas, comportamentais, 

clínicas e de sono (Apêndice 1) e aferir os dados antropométricos, de composição corporal, 

pressão arterial e realizar a coleta de sangue. A polissonografia foi executada no Hospital Santa 

Casa de Misericórdia de Ouro Preto por profissional técnico devidamente capacitado. 
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4.2.1. Variáveis sociodemográficas e comportamentais 

As características sociodemográficas e comportamentais foram obtidas por questionário 

impresso, semiestruturado realizado na forma de entrevista presencial. As variáveis coletadas 

foram: idade, estado civil, escolaridade, cor da pele, consumo de tabaco e de bebidas alcóolicas, 

prática de atividade física e tempo de trabalho em turnos alternantes.  

Idade 

Foi categorizada nas faixas etárias de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 anos a 49 anos e > 

50 anos. 

Estado civil 

O estado civil foi coletado e categorizado em solteiro, casado, divorciado e viúvo. 

Escolaridade 

A escolaridade foi categorizada em até 1° grau completo, 2° grau completo, técnico e 

superior completo.  

Cor da pele 

A cor da pele autodeclarada foi analisada quanto às categorias branca e não branca, sendo 

esta última composta pelo agrupamento daqueles que se autodeclararam como de cor amarela, 

preta, parda (ou mestiça), ou de etnia indígena. 

Consumo de tabaco 

Os participantes foram classificados como não fumantes quando relataram nunca ter 

fumado, ou ter parado de fumar há mais de seis meses, e como fumantes aqueles que fumam 

atualmente ou que pararam de fumar há menos de seis meses.  

Consumo de bebidas alcóolicas  

O consumo de bebidas alcóolicas foi avaliado por meio do questionário Alcohol Use 

Disorders Identification Test (AUDIT), instrumento desenvolvido pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) (BABOR et al., 2001). Este questionário é composto por dez questões com 

respostas de múltipla escolha, abordando o tipo e quantidade de bebidas alcoólicas. Dividido 
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em frequência e quantidade, verifica a ingestão de bebidas alcoólicas e a possibilidade de 

dependência do consumo de álcool, bem como danos à saúde, resultantes do consumo (Anexo 

1). Os indivíduos são classificados em: i) sem risco; ii) risco baixo; iii) alto risco. Para fins de 

análises, os participantes sem risco e risco baixo foram agrupados na mesma categoria. 

Atividade física 

O instrumento utilizado para avaliar o nível de atividade física foi o questionário 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) versão 8 – forma longa. Este questionário 

é composto de 31 perguntas e avalia a prática de atividade física em quatro domínios: trabalho, 

transporte, atividades domésticas e lazer (Anexo 2).  

Inicialmente, foram calculados os escores de atividade física de acordo com os 

procedimentos descritos nas Diretrizes para Processamento e Análise de Dados do IPAQ - 

Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ, 2005). Este escore representa o equivalente metabólico da atividade 

(MET-minutos/semana) para cálculo do escore total. A partir dos dados do escore total, a 

atividade física foi categorizada em três níveis: alto, moderado e baixo. Para fins de análises, 

foi agrupado também em inativos, aqueles com nenhum ou baixo nível de atividade física e 

ativos, os que possuíam nível de atividade moderado a alto. 

Tempo de trabalho em turnos 

O tempo de trabalho em turnos foi mensurado em anos e posteriormente categorizado de 

acordo com Knutsson (2004) em menor que cinco anos de trabalho em turnos, ou cinco anos 

ou mais (KNUTSSON, 2004). 

4.2.2. Variáveis antropométricas 

As medidas antropométricas investigadas foram altura, peso, perímetro da cintura (PC), 

perímetro do pescoço (PP), gordura corporal total (GCT) e área de gordura visceral (AGV).  

Altura 

A altura foi aferida por estadiômetro com escala em centímetros e precisão de um 

milímetro. A aferição foi realizada com o indivíduo em posição ereta, descalço, braços 

estendidos ao longo do corpo, pés unidos, glúteos, ombros e calcanhares encostados no aparelho, 
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a cabeça ereta, com os olhos fixos à frente (plano de Frankfurt) e sem adornos na cabeça.  

Peso 

O peso foi aferido em monitor de composição corporal InBody 720® (Biospace Co. Ltd. 

Factory), com capacidade máxima de 150 kilogramas (kg) e precisão de 0,1kg. Aferido com o 

indivíduo em pé, descalço, no centro da plataforma, em posição anatômica, postura ereta, sem 

adornos e com o mínimo de roupas possível (LOHMANN et al., 1998).  

Perímetro da cintura (PC) 

A mensuração do perímetro da cintura (PC) foi realizada em triplicata. O indivíduo foi 

orientado a retirar a camisa e permanecer em posição ereta de pé, com o abdômen relaxado, 

braços estendidos ao longo corpo e os pés juntos. Foi utilizada fita métrica simples e inelástica, 

posicionada no ponto médio entre a crista ilíaca e o último arco costal (WHO, 2000). Antes da 

mensuração, foi solicitado ao indivíduo que respirasse normalmente a fim de prevenir a 

contração dos músculos pela respiração contida (WHO, 1995). Foram classificados como 

obesidade abdominal valores de PC > 90,0 cm (ALBERTI; ZIMMET; SHAW, 2006). 

Perímetro do pescoço (PP) 

O perímetro do pescoço (PP) foi mensurado com uma fita métrica inelástica ao nível da 

cartilagem cricortireóida, logo acima da proeminência laríngea (LAAKSO; MATILAINEN; 

KEINÄNEN-KIUKAANNIEMI, 2002). O indivíduo estava sentado ou em pé, com a coluna 

ereta e a cabeça no plano horizontal de Frankfurt. Foram classificados como alterados valores 

de PP ≥ 43,0 cm, como proposto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2018) (DRAGER 

et al., 2018). 

Índice de Massa Corporal (IMC) 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir dos dados de peso (kg) e altura 

(m), classificado de acordo com valores propostos pela OMS (WHO, 1995), em: obesidade, 

quando o IMC for igual ou superior a 30,0 kg/m², sobrepeso, quando apresentarem valores 

inferiores a este e maiores ou iguais a 25,0 kg/m², eutrofico quando o IMC for maior igual a 

18,5 kg/m² e menor que 25,0 kg/m², e baixo peso quando o IMC for menor que 18,5 kg/m². Foi 

usada também a classificação quanto ao excesso de peso quando o IMC for igual ou superior a 

25,0 kg/m². 
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Composição corporal 

As variáveis de composição corporal coletadas foram a gordura corporal total (GCT) 

em percentual e a área de gordura visceral (AGV) em cm3. Ambas foram analisadas por meio 

da Bioelecrial impedance analysis (BIA), no monitor de composição corporal InBody 720® 

(Biospace Co. Ltd. Factory). Para a medição por BIA, os trabalhadores estavam de jejum, 

descalços sobre o monitor, com os pés situados sobre os dois eletrodos inferiores, segurando os 

dois eletrodos superiores, com os braços estendidos e afastados do tronco e o olhar para o 

horizonte, sem se movimentar e em silêncio durante a medição. Durante a realização do exame 

os trabalhadores retiraram todos os adornos metálicos.  

Gordura corporal total (GCT) 

O percentual de gordura corporal total (GCT) foi classificado de acordo com os critérios 

propostos por Pollock e Willmore (1993), considerando-se alto, valores acima de 20% para 

indivíduos de 18 a 35 anos, 27% de 35 a 45 anos e 28% de 46 a 65 anos (POLLOCK; 

WILMORE, 1993). 

Área de gordura visceral (AGV) 

A área de gordura visceral (AGV) foi classificada de acordo com Després e Lamarche 

(1993), em AGV > 130 cm3 significando excesso de tecido adiposo visceral, e risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DESPRÉS; LAMARCHE, 1993). 

4.2.3. Variáveis bioquímicas  

As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa após 12 horas de jejum. 

Posteriormente analisadas utilizando-se kits comerciais para dosagens bioquímicas de 

colesterol total e frações (HDL-c e LDL-c), triglicerídeos, glicose plasmática de jejum e 

vitamina D (25(OH)D). 

Perfil lipídico 

As dosagens de triglicérides, colesterol total e fração da lipoproteína de alta densidade 

(HDL-c) foram determinadas pelo método enzimático-colorimétrico por meio dos kits 

Triglycerides Liquicolor Mono®, Cholesterol Liquicolor®, Colesterol HDL Direto-Teste 

homogêneo Direto® (Human do Brasil, Itabira, Brasil), respectivamente, no Analisador 
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Automático Chemwell R6® (Awareness Technology, Palm City, FL). A fração de lipoproteína 

de baixa densidade (LDL-c) foi obtida por cálculo matemático pela fórmula de Friedewald, 

(1972), sendo LDL-c (mg/dL) = Colesterol total - HDL - (Triglicérides/5), quando a 

concentração de triglicérides era menor ou igual a 400 mg/dL (FRIEDEWALD; LEVY; 

FREDRICKSON, 1972). 

A classificação foi realizada de acordo com os critérios da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC, 2019), o qual utiliza como ponto de corte para triglicerídeos, colesterol total 

e LDL-c os valores 150 mg/dL, 190 mg/dL e 130 mg/dL, respectivamente. O HDL-c 

classificado como inadequado, valores menores ou iguais a 40 mg/dL (PRÉCOMA et al., 2019). 

Em seguida, foi realizado a classificação de dislipidemia, no qual foi considerado com 

dislipidemia os trabalhadores com pelo menos um dos fatores alterados: colesterol total > 190 

mg/dl; triglicerídeos 150 > mg/dL; LDL-c > 130 mg/dL; HDL-c < 40 mg/dL. 

Glicose 

A glicemia de jejum foi determinada através da análise enzimática colorimétrica por 

meio do kit Glicose Monoreagente K-082® (Bioclin, Belo Horizonte, Brasil) no Aparelho 

CM20 (Wiener, Rosario, Argentina). Classificada de acordo com a International Diabetes 

Federation (IDF), em normal < 100 mg/dL; e alterada ≥ 100 mg/dL (ALBERTI; ZIMMET; 

SHAW, 2005).  

Vitamina D (VD) 

A vitamina D sérica foi analisada pelo método de quimiluminescência com kit comercial 

da Beckman Coulter® (Beckman Coulter, Fullerton, CA). A classificação foi realizada de 

acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no qual valores 

de concentrações séricas de vitamina D menores que 20 ng/mL foram classificados como 

hipovitaminose D ou deficientes (MAEDA et al., 2014).  

A sazonalidade da dosagem de vitamina D (25(OH)D) foi avaliada em estações do ano 

(primavera, verão e inverno). Não houve coleta na estação do outono. 

4.2.4. Variáveis clínicas 

Pressão arterial 

A pressão arterial foi aferida seguindo os procedimentos recomendados pela SBC, com 
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o aparelho Automatic Digital Blood Pressure Monitor HEM -705CP® (OmRon). Conforme 

protocolo, foi requisitado repouso de 15 minutos em ambiente calmo e agradável, bexiga vazia, 

manguito do aparelho de pressão firme e bem ajustado mantido na altura do coração. O 

trabalhador permaneceu sentado e em silêncio durante o procedimento, esperando de 1 a 2 

minutos entre as medidas (MALACHIAS et al., 2016). Os valores de pressão arterial foram 

determinados pela média de três aferições. A pressão arterial elevada foi definida de acordo 

com a International Diabetes Federation (IDF) como pressão arterial sistólica (PAS) > 130 

mmHg, pressão arterial diastólica (PAD) > 85 mmHg ou tratamento medicamentoso para 

hipertensão (ALBERTI; ZIMMET; SHAW, 2006). 

4.2.5. Variáveis do sono 

Questionário de Berlim 

Foi aplicado o questionário de Berlim validado e traduzido para o português (VAZ et 

al., 2011). É composto por 11 itens, organizados em três categorias. A primeira categoria é 

composta de perguntas referentes à roncopatia e apneias presenciadas (5 itens); a segunda 

categoria avalia fadiga e sonolência diurna (4 itens) e a terceira é relacionada à presença de 

hipertensão arterial e obesidade (2 itens) (NETZER et al., 1999) (Anexo 3).  

Um paciente é considerado como sendo de alto risco para AOS se 2 dos 3 seguintes 

critérios forem observados:  

1) Ronco, com duas das seguintes características; mais alto do que a fala, pelo menos 3 

a 4 vezes por semana; reclamações de outras pessoas sobre o ronco e pausas respiratórias 

testemunhadas pelo menos 3 a 4 vezes por semana;  

 2) Fadiga no início da manhã e durante o dia; mais de 3 a 4 vezes por semana ou 

adormecer ao volante;  

3) Presença de hipertensão e/ou obesidade. 

Polissonografia 

A polissonografia (PSG) foi realizada com sistemas de polissonografia (Alice 5, Philips 

Respironics, Inc., Murrysville, PA) no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, 

Minas Gerais. O exame era realizado durante a noite, de 22:00 horas às 06:00 horas, assistido 

por um profissional técnico devidamente treinado. Os eletrodos de superfície foram fixados 

utilizando técnicas convencionais para obter o eletrooculograma, eletromiograma e doze 
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derivações de eletroencefalograma. A frequência cardíaca de repouso foi medida por meio do 

sensor de eletrocardiograma do sistema de polissonografia, com um período de repouso de pelo 

menos cinco minutos. A saturação arterial de oxigênio (SaO2) foi monitorada continuamente 

com um oxímetro de pulso. 

As variáveis da PSG avaliadas foram: i) tempo total de sono (TTS); ii) eficiência do 

sono; iii) latência para o início do sono; iv) latência para o sono REM; v) estágios do sono (N1, 

N2, N3 e REM); vi) IAH por hora de sono; vii) saturação arterial de oxigênio (SaO2) média e 

mínima durante o sono; viii) movimentos periódicos das pernas (MPP). 

Tempo total de sono 

O tempo total de sono é o período a partir do momento em que se inicia o primeiro 

estágio do sono até o indivíduo acordar. Considerando os despertares noturnos, se houver. Foi 

considerado como sono de curta duração, quando tempo total de sono foi menor que seis horas 

(ZIZI et al., 2012). 

Eficiência do sono 

A eficiência do sono é a relação do tempo total de sono (TTS) pelo tempo total de 

registro (TTR) no polissonógrafo, demonstrado em percentual (SHRIVASTAVA et al., 2014).  

Latência do sono 

A latência do sono é a duração do tempo entre o desligamento das luzes (luzes apagadas) 

quando o paciente tenta dormir, até o momento em que o paciente realmente adormece, 

conforme evidenciado pelo EEG (SHRIVASTAVA et al., 2014). 

Latência do sono REM 

A latência do sono REM é o tempo desde o início do sono até a primeira época do sono 

REM; portanto, depende da latência do sono do paciente (SHRIVASTAVA et al., 2014). 

Estágios do sono REM e NREM 

Os estágios do sono são divididos em quatro fases NREM (N1, N2 e N3) e uma fase 

REM. O percentual de sono dos estágios, é o somatório do tempo em minutos de cada estágio 

do sono dividido pelo tempo total de sono (SHRIVASTAVA et al., 2014).  
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Apneia 

Obteve-se o índice de apneias-hipopneias (IAH), que corresponde à soma do número de 

apneias e hipopneias dividido pelo tempo total de sono em horas. A apneia foi definida como 

uma interrupção completa do fluxo aéreo durante o sono com duração de 10 segundos ou mais, 

e a hipopneia como uma redução em mais de 50% do valor ventilatório basal ou uma redução 

em menos de 50% associada da saturação de oxiemoglobina acima de 3% (THORPY, 2017). 

Quando IAH foi < 5, o indivíduo era classificado sem AOS; quando IAH ≥ 5 e ≤ 15 

apneia leve, quando IAH > 15 e ≤ 30, apneia moderada; quando IAH > 30, apneia grave. Além 

disso, também foi agrupado com presença de AOS quando IAH ≥ 5 e ausência de AOS quando 

IAH < 5. 

Saturação arterial de oxigênio 

A saturação arterial de oxigênio (SaO2) é a porcentagem de oxigênio transportada pelo 

sangue durante o sono, comparada com o máximo da sua capacidade de transporte 

(SHRIVASTAVA et al., 2014). No presente estudo avaliamos a SaO2 média, mínima, percentual 

de indivíduos com SaO2 menor que 90% em algum momento do sono, e o tempo em minutos 

com SaO2 menor que 90% durante o sono. 

Movimento periódico das pernas 

O movimento periódico das pernas (MPP) é um distúrbio do movimento relacionado ao 

sono, que se caracteriza por uma extensão rítmica dos membros inferiores, ocasionando 

ativação motora generalizada nos membros inferiores. O MPP é apresentado como um número 

de eventos (movimentos periódicos) por hora (SHRIVASTAVA et al., 2014). 

4.3. Análises dos dados 

Inicialmente foi realizada avaliação de consistência e da coerência dos dados, seguida 

da análise de normalidade a partir do teste Kolmogorov-Smirnov para decisão dos testes de 

hipóteses. Dados com distribuição paramétrica foram apresentados como média e desvio-

padrão (DP) e aqueles com distribuições não paramétrica, como mediana e intervalo interquartil 

(IQR). As variáveis categóricas foram apresentadas com valores de frequência absoluta (n) e 

relativa (%) e analisadas pelos testes qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. As análises 

foram realizadas no software Stata SE, versão 15,0 (StataCorp, College Station, TX, USA) e 
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MedCalc Statistical Software versão 18,11,6 (MedCalc, Ostend, Bélgica). 

O poder amostral (a posteriori) foi calculado para cada amostra do estudo, usando o 

programa G*Power versão 3,1,9,2 (G*Power, Düsseldorf, Alemanha) e dados sobre proporção 

e tamanho da amostra de artigos similares.  

4.3.1. Validação do questionário de Berlim 

Esta etapa do estudo foi realizada com a amostra 1, dos indivíduos que responderam ao 

questionário de Berlim e realizaram o exame de polissonografia (Amostra 1; n=119). O QB 

original é composto por três categorias (roncopatia e apneias presenciadas; fadiga e sonolência 

diurna; hipertensão arterial e/ou obesidade). O alto risco nas categorias 1 e 2 foi definido por 

sintomas persistentes (> 3 a 4 vezes por semana) em pelo menos duas questões em cada categoria, 

e a categoria 3 definido como histórico de hipertensão ou obesidade (IMC > 30,0 kg/m2). Os 

trabalhadores foram considerados de alto risco para AOS, quando duas das três categorias no QB 

foram positivas.  

Considerando seu possível uso para a população de trabalhadores em turno, a validade 

e confiabilidade do QB também foi testada em duas versões modificadas. O QB1 modificado, 

que considera a categoria 3 positiva apenas para obesidade (IMC > 30,0 kg/m2). E o QB2 

modificado, que considera apenas excesso de peso (IMC > 25,0 kg/m²) na categoria 3. 

Sensibilidade (S), especificidade (E), valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo 

negativo (VPN), razão de verossimilhança positiva (RV+) e negativa (RV-), bem como acurácia 

(verdadeiros positivos e verdadeiros negativos / todos resultados obtidos) e coeficiente Kappa, 

foram calculados para avaliar a validade e confiabilidade do QB original e modificado, para cada 

categoria de gravidade da AOS (IAH > 5 e IAH > 15). 

O coeficiente Kappa foi classificado de acordo com Landis e Koch (1977), com valores 

acima de 0,75 sendo considerados de excelente concordância, de 0,40 a 0,75 média concordância, 

e valores abaixo de 0,40 baixa concordância (LANDIS; KOCH, 1977). Além disso, a relação 

entre o IAH da PSG e o risco de AOS pelo QB foi avaliada por análise específica da curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic). Desta forma, calculou-se a área abaixo da curva (ASC) para 

verificar qual questionário (QB original, QB1 e QB2 modificado) apresentava a maior área sob 

a curva. Essas áreas foram estatisticamente comparadas por meio do teste de Hanley & McNeil 

(HANLEY; MCNEIL, 1983). 

O poder amostral da etapa de validação do QB obteve poder estimado de 0,98. Foi 

calculado também para as variáveis clínicas (obesidade abdominal, dislipidemia, hiperglicemia, 
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inatividade física, consumo de tabaco e álcool). Destas, as categorias de hiperglicemia e 

dislipidemia apresentaram poder estimado inferior a 0,80.  

4.3.2. Níveis de vitamina D e qualidade do sono   

Nesta etapa foi avaliada a relação dos níveis séricos de vitamina D e os distúrbios do 

sono medidos pela polissonografia (Amostra 2), representada pelos trabalhadores que realizaram 

a dosagem de 25(OH)D e fizeram o exame de polissonografia (n= 82).  

Na análise de relação das variáveis categóricas de acordo com os níveis de vitamina D, 

foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson, ou teste exato de Fisher. Com intuito de verificar a 

relação entre as categorias de vitamina D e variáveis contínuas foram utilizados os testes T de 

Student ou U de Mann-Whitney, para variáveis com distribuição normal e não normal, 

respectivamente.  

O poder amostral desta etapa foi maior que 0,99 para todos trabalhadores (n=82) e por 

categorias de classificação da vitamina D.  

4.4. Questões éticas 

Todos os trabalhadores selecionados foram devidamente informados sobre os objetivos 

da pesquisa, as etapas a serem realizadas e os riscos e benefícios de sua participação. Aqueles 

que concordaram em participar do estudo assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (Apêndice 2).  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Ouro Preto sob o código (CAAE: 39682014,7,0000,5150) (Anexo 4). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Validação do questionário de Berlim 

Os 119 trabalhadores avaliados apresentavam idade mediana de 35,3 anos, mínimo de 

24,0 e máximo de 56,2 anos.  O tempo médio trabalhado em turnos alternantes foi de 7,0 anos, 

no mínimo 3,0 e no máximo 32,6 anos.  

Os trabalhadores com alto risco para AOS apresentaram maior IMC, maior perímetro da 

cintura e do pescoço, maior prevalência de obesidade abdominal e hipertensão arterial (p < 0,05) 

(Tabela 1).  

O QB original identificou 56 trabalhadores (47,1%) com alto risco de ter AOS. A PSG 

mostrou que 100 trabalhadores (84,0%) apresentavam AOS (IAH > 5) e 55 (46,2%) 

apresentavam AOS moderada a grave (IAH > 15). O IAH mediano foi de 13,6 (7,1 – 24,1), 

sendo menor nos trabalhadores com baixo risco de AOS pelo QB original, em comparação aos 

trabalhadores de alto risco. Ademais, os trabalhadores identificados como tendo alto risco de 

AOS pelo QB original, apresentavam maiores frequências de AOS (IAH > 5) e AOS moderada 

a grave (IAH > 15), medida por PSG, em comparação a aqueles com baixo risco (p < 0,05) 

(Tabela 1) 

A saturação arterial de oxigênio (SaO2) média e mínima, e o tempo de SaO2 abaixo de 

90% durante o sono foram semelhantes entre os grupos de risco para AOS pelo QB (p > 0,05) 

(Tabela 1). 
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Tabela 1: Características dos trabalhadores de turnos alternantes, agrupados de acordo com o risco 

para apneia obstrutiva do sono avaliado pelo questionário de Berlim (Amostra 1). 

Características 
Total  

(n = 119) 

QB – Baixo 

risco  

(n = 63) 

QB - Alto 

risco  

(n = 56) 
p-valor 

Idade, anos     

    20 – 29, n (%) 24 (20,2) 16 (25,4) 8 (14,3) 

0,096 
    30 – 39, n (%) 57 (47,9) 33 (52,4) 24 (42,8) 

    40 – 49, n (%) 35 (29,4) 13 (20,6) 22 (39,3) 

    50 – 59, n (%) 3 (2,5) 1 (1,6) 2 (3,6) 

Trabalho em turnos     

    < 5 anos 25 (21,0) 15 (23,8) 10 (17,9) 
0,426 

    > 5 anos 94 (79,0) 48 (76,2) 46 (82,1) 

Estado nutricional     

    IMC, kg/m² 28,4 (±4,2) 27,1 (±4,0) 29,8 (±3,9) < 0,001 

    PC, cm 95,0 (12,0) 93,0 (12,7) 99,7 (14,1) < 0,001 

    PP, cm 40,0 (3,5) 39,5 (4,3) 40,8 (3,5) 0,016 

Fatores de risco cardiovascular     

    Obesidade abdominal, n (%) 88 (73,9) 41 (65,1) 47 (83,9) 0,019 

    Hiperglicemia, n (%) 11 (9,2) 5 (7,9) 6 (10,7) 0,602 

   a Dislipidemia, n (%)  87 (73,1) 47 (74,6) 40 (71,4) 0,697 

    Hipertensão, n (%) 85 (71,4) 38 (60,3) 47 (83,9) 0,004 

    Baixo nível de atividade física, n (%) 33 (27,3) 18 (28,6) 15 (26,8) 0,828 

   b Consumo de tabaco, n (%)  26 (21,8) 14 (22,2) 12 (21,4) 0,917 

   c Consumo de álcool, n (%) 81 (68,1) 42 (66,7) 39 (69,6) 0,728 

Polissonografia     

    Índice apneia-hipopneia (IAH) 13,6 (17,0) 10 (16,1) 17,4 (15,3) 0,001 

    AOS (IAH > 5), n (%) 100 (84,0) 48 (76,2) 52 (92,9) 0,013 

    AOS moderada a grave (IAH > 15), n (%) 55 (46,2) 22 (34,9) 33 (58,9) 0,009 

    SaO2 média, (%) 95,0 (2,0) 95,0 (2,0) 95,0 (2,0) 0,924 

    SaO2 mínima, (%) 86,0 (7,0) 87,0 (6,0) 86,0 (6,5) 0,190 

    Tempo SaO2 < 90%, min 1,4 (±6,9) 1,2 (±6,7) 1,9 (±6,8) 0,502 
Os resultados são apresentados como mediana (intervalo interquartil) e porcentagens, exceto o peso, o IMC e a SaO2 média 

durante o sono que são apresentados como médias (± desvio padrão). Realizado teste qui-quadrado de Pearson ou exato de 

Fisher, para variáveis categóricas; e teste T de Student ou Mann Whitney para variáveis contínuas;  a Dislipidemia: colesterol 

total > 190 mg/dl, triglicerídeos 150 > mg/dL, LDL-c > 130 mg/dL, HDL-c < 40 mg/dL. b Fumantes atuais ou que pararam 

de fumar há menos de seis meses. c Consumo de álcool de médio e alto risco pelo AUDIT. IMC, índice de massa corporal; 

PC, perímetro da cintura; PP, perímetro do pescoço; IAH, índice de apneia-hipopneia; QB, questionário de Berlim; IQR, 

intervalo interquartil; AOS, apneia obstrutiva do sono; SaO2, saturação arterial de oxigênio 
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Avaliando as categorias do QB é possível observar que a categoria 1 (roncopatia e apneias 

presenciadas) foi positiva em 47,1% da amostra, sendo altamente prevalente (98,1%) nos 

indivíduos com alto risco para AOS segundo o QB. A categoria 2 do QB (fadiga e sonolência 

diurna) foi positiva em apenas 10,1% da amostra avaliada, sendo positiva em 91,7% dos 

trabalhadores com alto risco para AOS, segundo o QB. Na categoria 3 do QB original 

(hipertensão arterial e/ou obesidade), 77,3% foram considerados positivos, e daqueles com alto 

risco para AOS, 57,6% foram positivos. Na categoria 3 do QB original, 71,4% apresentavam 

hipertensão e 32,8% obesidade (IMC > 30,0 kg/m²). Quando avaliado o QB1 modificado 

(apenas obesidade), observamos que a prevalência foi para 47,1% e dos trabalhadores com alto 

risco para AOS, 76,9% foram positivos. E no QB2 modificado (apenas excesso de peso), 79,8% 

foram positivos e dos com alto risco para AOS, 52,6% (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Caracterização do questionário de Berlim por categorias, referentes ao questionário 

original e modificado (Amostra 1). 

Categorias do QB, n (%) 
Total 

(n=119) 

QB - Baixo risco 

(n = 63) 

QB - Alto risco 

(n = 56) 
p-valor 

Categoria 1, positiva 56 (47,1) 3 (1,9) 53 (98,1) < 0,001 

Categoria 2, positiva 12 (10,1) 1 (8,3) 11 (91,7) < 0,001 

Categoria 3 QB original, positiva 92 (77,3) 39 (42,4) 53 (57,6) < 0,001 

a Categoria 3 QB1, positiva 56 (47,1) 9 (23,1) 30 (76,9) < 0,001 

b Categoria 3 QB2, positiva 95 (79,8) 45 (47,4) 50 (52,6) 0,015 

A categoria 1 do QB inclui cinco questões sobre ronco e apneias presenciadas, a categoria 2, três sobre sonolência diurna 

e a categoria 3, uma sobre a história de hipertensão e obesidade. Realizado teste qui-quadrado de Pearson ou exato de 

Fisher para verificar associações. QB, questionário de Berlim; AOS, apneia obstrutiva do sono. a Categoria 3 do QB 

considerando apenas obesidade (IMC > 30,0 kg/m²); b Categoria 3 do QB considerando apenas excesso de peso (IMC > 

25,0 kg/m²). 

 

Desempenho do questionário de Berlim em avaliar o risco de AOS 

Em trabalhadores com alto risco de AOS medido pelo QB original, AOS leve (IAH > 5) 

foi confirmada (VPP) em 92,9% e AOS moderada a grave (IAH > 15) em 58,9%. Nos 

trabalhadores avaliados com baixo risco pelo QB original, a AOS leve foi excluída (VPN) em 

23,8% e AOS moderada a grave em 65,1%. A acurácia do QB original na detecção da AOS leve 

foi de 56,3% e na detecção de AOS moderada a grave de 62,2%. O coeficiente Kappa mostrou 

baixa concordância para AOS leve, e moderada a grave (Tabela 3). 

No QB1 modificado, quando comparado ao QB original, a especificidade, VPP, razão de 
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verossimilhança negativa e positiva e área sob a curva (AUC), aumentaram tanto para leve 

quanto para severidade moderada a grave da AOS. O coeficiente Kappa diminuiu na AOS leve 

e aumentou na AOS moderada a grave, porém permaneceu na mesma categoria de concordância, 

baixa (< 0,40). O QB2 modificado, quando comparado ao QB original, obteve os mesmos 

valores de sensibilidade para ambas as gravidades da AOS, houve aumento na especificidade, 

VPP, VPN, RV+ e na AUC. Além disso, o QB2 mostra melhores valores para os coeficientes 

Kappa e melhor acurácia para AOS leve e moderada a grave, no entanto, ainda permaneceu 

com baixa concordância (< 0,40) (Tabela 3). 

A tabela 3 mostra também o desempenho do QB na detecção de apneia do sono moderada 

a grave em trabalhadores com qualquer um dos fatores de risco cardiovascular avaliados. 

Desses, o QB teve melhor desempenho em trabalhadores com hiperglicemia, inatividade física 

e fumantes. Também avaliamos o desempenho do QB em diferentes faixas etárias, tendo melhor 

desempenho nas faixas etárias mais velhas. Na faixa etária acima de 40 anos, observamos 

aumento de sensibilidade, coeficientes Kappa e acurácia na AOS moderada a grave (IAH > 15). 
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Tabela 3: Desempenho do questionário de Berlim em diferentes categorias de apneia obstrutiva do sono em trabalhadores de turnos alternantes 

(Amostra 1). 

 S (%) E (%) VPP (%) VPN (%) RV (+) RV (-) AUC 
Coeficiente 

Kappa 

Acurácia 

(%) 

QB original 

   IAH > 5 52,00 78,90 92,90 23,80 2,47 0,61 0,655 0,159 56,30 

   IAH > 15 60,00 64,10 58,90 65,10 1,67 0,62 0,620 0,240 62,18 

QB1 modificado   

      IAH > 5 35,00 94,70 97,20 21,70 6,65 0,69 0,649 0,125 44,54 

      IAH > 15 47,30 84,40 72,20 65,10 3,03 0,62 0,658 0,324 67,23 

QB2 modificado            

      IAH > 5 52,00 89,50 96,30 26,20 4,94 0,54 0,707 0,209 57,98 

      IAH > 15 60,00 67,20 61,10 66,20 1,83 0,59 0,636 0,272 63,87 

QB original + variáveis clínicas (IAH > 15) c 

   QB (+) e obesidade abdominal 66,70 62,50 68,10 61,0 1,78 0,53 0,544 0,291 64,77 

   QB (+) e dislipidemia 57,80 66,70 65,00 59,60 1,73 0,63 0,622 0,243 62,07 

   QB (+) e hiperglicemia 83,30 80,00 83,30 80,00 4,17 0,21 0,817 0,633 81,82 

   QB (+) e inatividade física 64,70 75,00 73,30 66,70 2,59 0,47 0,699 0,395 69,70 

   QB (+) e consumo de tabaco 61,50 69,20 66,70 64,30 2,00 0,56 0,654 0,307 65,38 

   QB (+) e consumo de álcool 59,50 61,40 56,40 64,30 1,54 0,66 0,496 0,207 60,49 

QB original por faixa etária (IAH > 15) 

      < 30 anos 37,50 68,80 37,50 68,80 1,20 0,91 0,531 0,062 58,33 

      30 - 39 anos 48,30 64,30 58,30 54,50 1,35 0,80 0,563 0,125 56,14 

      > 40 anos 88,90 60,00 66,70 85,70 2,22 0,18 0,744 0,481 73,68 

QB, questionário de Berlim; IAH, índice de apneia-hipopneia; S, sensibilidade; E, especificidade; VPP, valor preditivo positivo; VPN, valor preditivo negativo; RV (+), razão de 

verossimilhança positiva; RV (-), razão de verossimilhança negativa; AUC, área sob a curva. QB1 modificado considerando apenas obesidade (IMC > 30,0 kg/m²) na categoria 3; 

QB2 modificado considerando apenas excesso de peso (IMC > 25,0 kg/m²) na categoria 3; c Significa que o QB foi avaliado apenas em pacientes com essas características. 



 

50 

A Figura 2 mostra a curva ROC da relação entre o IAH contínuo medido na PSG e o 

resultado (baixo e alto risco) do QB original e modificado. O QB1 modificado obteve a maior 

área sob a curva [AUC: 0,732 (IC 95%: 0,643 – 0,809)], seguido pelo QB2 modificado [AUC 

0,668 (IC 95% 0,597 – 0,770)] e o QB original [AUC 0,667 (IC 95% 0,575 – 0,751)]. 

 

Figura 2: Curva característica de operação do receptor (ROC) da relação entre o IAH medido 

por polissonografia e alto risco de apneia obstrutiva do sono pelo questionário de Berlim (QB). 

A) QB original; B) QB1 modificado; C) QB2 modificado. 

 

5.2. Níveis de vitamina D e qualidade do sono  

No total, 82 trabalhadores de turno foram submetidos ao exame polissonográfico e 

realizaram a dosagem de vitamina D (25(OH)D). Destes, 69,5% apresentaram hipovitaminose 

D (25(OH)D < 20 ng/mL). A maioria dos participantes tinham 30 a 39 anos (57,3%) com no 

mínimo 24,4 e máximo 56,2 anos. A maioria trabalhava há mais de cinco anos em turno 

alternante (67,1%) e se declararam como não brancos (69,5%). Dos trabalhadores avaliados, 

26,8% apresentavam obesidade, 4,9% apresentavam hiperglicemia, 70,7% apresentavam 

hipertensão, 54,9% dislipidemia (pelo menos um fator alterado: colesterol total > 190 mg/dl, 

triglicerídeos 150 > mg/dL, LDL-c > 130 mg/dL, HDL-c < 40 mg/dL), 23,2% apresentavam o 

consumo de tabaco, e de álcool de risco médio a alto, e 25,6% apresentaram baixo nível de 

atividade física (Tabela 4).  
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Tabela 4: Características dos trabalhadores de turnos alternantes segundo níveis de vitamina 

D (Amostra 2). 

Características 
Todos  

(n= 82) 

25(OH)D (ng/mL) 

p-valor VD > 20  

(n= 57) 

VD < 20  

(n= 25) 

Faixa etária     

    20 – 29, n (%) 11 (13,4) 9 (15,8) 2 (8,0) 

0,477 
    30 – 39, n (%) 47 (57,3) 34 (59,6) 13 (52,0) 

    40 – 49, n (%) 21 (25,6) 12 (21,0) 9 (36,0) 

    50 – 59, n (%) 3 (3,7) 2 (3,5) 1 (4,0) 

Trabalho em turnos     

    < 5 anos 16 (19,5) 11 (19,3) 5 (20,0) 
0,941 

    > 5 anos 66 (80,5) 46 (80,7) 20 (80,0) 

Cor da pele     

   Não branca, n (%) 57 (69,5) 39 (68,4) 18 (72,0) 0,746 

Estado nutricional     

   Excesso de peso, n (%) 62 (75,6) 42 (73,7) 20 (80,0) 0,540 

   Obesidade, n (%) 22 (26,8) 13 (22,8) 9 (36,0) 0,215 

   GCT elevada, n (%) 50 (61,0) 33 (57,9) 17 (68,0) 0,388 

   AGV > 130 cm³, n (%) 44 (53,7) 28 (49,1) 16 (64,0) 0,214 

Variáveis clínicas e comportamentais    
a Hiperglicemia, n (%) 4 (4,9) 2 (3,51) 2 (8,0) 0,385 

Hipertensão, n (%) 58 (70,7) 20 (80,0) 38 (66,7) 0,222 
b Dislipidemia, n (%) * 45 (54,9) 28 (49,1) 17 (68,0) 0,114 
c Consumo de tabaco, n (%) 19 (23,2) 12 (21,0) 7 (29,2) 0,484 
d Consumo de álcool, n (%) 19 (23,2) 14 (24,6) 5 (20,0) 0,652 

Baixo nível de atividade 

física, n (%) 
21 (25,6) 13 (22,8) 8 (32,0) 0,380 

Sazonalidade     

   Verão e primavera, n (%) 81 (98,8) 57 (100,0) 24 (96,0) 
0,129 

   Inverno, n (%) 1 (1,22) 0 (0,0) 1 (4,0) 
Os resultados são apresentados em mediana (intervalo interquartil - IQR) e porcentagens. Realizado teste qui-

quadrado de Pearson ou exato de Fisher, para variáveis categóricas; e teste T de Student ou Mann Whitney para 

variáveis contínuas;  a Hiperglicemia: glicose em jejum > 100 mg / dL; b Dislipidemia: colesterol total > 190 

mg/dl, triglicerídeos 150 > mg/dL, LDL-c > 130 mg/dL, HDL-c < 40 mg/dL. c Fumantes atuais ou que pararam 

de fumar há menos de seis meses. d Consumo de álcool de médio a alto risco pelo AUDIT. VD: Vitamina D; GCT: 

gordura corporal total; AGV: área de gordura visceral. 

 

Em relação aos parâmetros de composição corporal, 61,0% apresentavam gordura 

corporal elevada e 53,7% área de gordura visceral elevada. O percentual de gordura corporal 

total foi 4,5% maior nos trabalhadores com hipovitaminose D [28,2% (IQR: 9,0) versus 23,7% 

(IQR: 5,5); p=0,010] quando comparado aos trabalhadores com níveis suficientes desta 

vitamina (dados não demonstrados). Como os níveis de vitamina D são conhecidos por terem 
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variabilidade sazonal, incluímos a estação do estudo, mas não houve diferença entre os grupos 

avaliados (p = 0,129) (Tabela 4). 

Na tabela 5 são demonstrados os parâmetros do sono medidos pela polissonografia e a 

relação com os níveis de vitamina D. É possível observar que 31,7% dos trabalhadores 

apresentavam duração do sono curta (< 6 horas), 86,6% tinham AOS (IAH > 5), sendo a AOS 

leve a mais prevalente (41,5%), a saturação arterial de oxigênio média e mínima foi 95,2% e 

87,0%, respectivamente. E observamos que 61,3% dos trabalhadores apresentaram saturação 

arterial de oxigênio menor que 90% em algum momento do sono, com duração mediana de 1,7 

(IQR: 5,4) minutos. 

Dos parâmetros avaliados, a latência e a eficiência do sono foram relacionadas às 

categorias séricas da vitamina D. Os trabalhadores com hipovitaminose D apresentaram maior 

latência do sono [(23,0 min; IQR: 20,0) versus (11,5 min; IQR: 11,0); p= 0,016)] e menor 

eficiência de sono [(80,9%; IQR: 80,9) versus (86,5%; IQR: 10,0; p= 0,017)] quando 

comparados aos trabalhadores com níveis suficientes desta vitamina. Nenhuma outra 

característica do sono avaliada foi significativamente diferente entre os trabalhadores com e 

sem hipovitaminose D (p > 0,05) (Tabela 5). 
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Tabela 5: Parâmetros do sono dos trabalhadores de turnos alternantes segundo níveis de vitamina 

D (Amostra 2). 

Parâmetros 
Total  

(n= 82) 

25(OH)D (ng/mL) 

p-valor VD > 20  

(n= 57) 

VD < 20  

(n= 25) 

Latência do sono     

   Latência do sono (min) 13,2 (15,5) 11,5 (11,0) 23,0 (20,0) 0,016 

   Latência do sono REM (min) 99,7 (68,0) 100,5 (57,0) 99,0 (67,0) 0,705 

Eficiência do sono (%) 85,3 (12,3) 86,5 (10,0) 80,9 (12,8) 0,017 

MPP (eventos/hora) 1,7 (7,4) 1,7 (6,5) 1,7 (7,9) 0,747 

IAH (eventos/hora) 13,7 (15,3) 13,6 (14,4) 16,3 (19,6) 0,687 

Apneia obstrutiva do sono    

   Sem AOS, n (%) 11 (13,4) 5 (8,8) 6 (24,0) 

0,102 
   Leve, n (%) 34 (41,5) 28 (49,1) 6 (24,0) 

   Moderada, n (%) 27 (32,9) 17 (29,8) 10 (40,0) 

   Grave, n (%) 10 (12,2) 7 (12,3) 3 (12,0) 

Saturação arterial de oxigênio    

   SaO2 média (%) 95,2 (± 1,4) 95,0 (± 1,2) 95,4 (± 1,7) 0,221 

   SaO2 mínima (%) 87,0 (6,0) 87,0 (5,0) 86,0 (5,0) 0,634 

   SaO2 < 90%, n (%) 46 (61,3) 32 (60,4) 14 (63,6) 0,792 

   Tempo SaO2 < 90%, min 1,7 (5,4) 1,7 (8,5) 2,4 (4,6) 0,690 

Estágios do sono     

   N1 (% TTS) 5,9 (± 2,4) 5,7 (±2,0) 6,3 (± 3,2) 0,335 

   N2 (% TTS) 59,1 (± 7,8) 59,4 (± 8,2) 58,4 (± 6,7) 0,577 

   N3 (% TTS) 15,8 (8,3) 14,7 (7,8) 18,1 (5,6) 0,323 

   REM (% TTS) 18,9 (± 6,0) 18,9 (± 6,2) 18,8 (± 5,6) 0,924 
Os resultados são apresentados em mediana (intervalo interquartil) e porcentagens, com exceção SaO2 média, estágios 

do sono N1, N2 e REM, que são apresentados como médias (± desvio padrão). Realizado teste qui-quadrado de 

Pearson ou exato de Fisher, para variáveis categóricas; e teste T de Student ou Mann Whitney para variáveis contínuas; 

VD: vitamina D; MPP: movimento periódico das pernas; IAH, índice de apneia-hipopneia; AOS: apneia obstrutiva do 

sono; REM: movimento rápido dos olhos; TTS: tempo total de sono. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Validação do questionário de Berlim 

Até onde sabemos esta é a primeira pesquisa que examina o desempenho do questionário 

de Berlim em predizer o risco para a AOS comparado a PSG em trabalhadores de turnos 

alternantes. Os principais resultados encontrados em nosso estudo foram uma alta prevalência 

de AOS (84,0%), chegando a 46,2% dos trabalhadores com AOS moderada a grave (IAH > 15), 

e a assertividade moderada do questionário de Berlim na detecção de AOS nessa população.  

Nossos achados mostram uma maior prevalência de AOS em trabalhadores em turnos 

alternantes do que na população geral (2 a 14%), semelhante aos pacientes encaminhados para 

avaliação do sono (21% a 90%) (MYERS; MRKOBRADA; SIMEL, 2013), e ainda maior do 

que estudos anteriores com trabalhadores em turnos. Uma revisão sistemática realizada por 

Sakamoto e colaboradores (2018) com 819 trabalhadores em turnos, foi encontrada uma 

prevalência de AOS diagnosticada por polissonografia, variando de 14,3% a 38,1% 

(SAKAMOTO; PORTO-SOUSA; SALLES, 2018).  

Os trabalhadores avaliados no estudo também apresentam fatores de risco cardiovascular 

(obesidade abdominal, hiperglicemia, dislipidemia, hipertensão, inatividade física, consumo de 

tabaco e bebidas alcóolicas). O consumo de tabaco é considerado um dos principais preditores 

da AOS (AL LAWATI; PATEL; AYAS, 2009). O estudo Wisconsin Sleep Cohort, um dos 

maiores estudos de coorte que investigou a AOS nos Estados Unidos, descobriu que fumantes 

atuais apresentam chance maior de AOS em comparação aos não fumantes [OR : 4,4 (IC95%, 

1,5 – 13,0)], e o resultado persistiu após ajustes para sexo, idade, IMC, consumo de bebidas 

alcoólicas e cafeinadas (WETTER et al., 1994). O alto consumo de álcool também é um fator 

de risco, pois pode aumentar o colapso das vias aéreas superiores e o risco de AOS. Uma 

metanálise realizada em 2018 encontrou um risco 25% maior de AOS em indivíduos que 

consumiram álcool quando comparados aos que não consumiram (SIMOU; BRITTON; 

LEONARDI-BEE, 2018). O excesso de peso é mais um condicionante diretamente 

proporcional à respiração desordenada do sono, como a AOS. Um estudo longitudinal com 690 

indivíduos mostrou que um ganho de peso de 10% levou a um aumento de 32% (IC95% 20% - 

45%) no IAH e um aumento de 6 vezes (IC95% 2,2 – 17,0) nas chances de desenvolver AOS 

moderada a grave, independentemente de fatores de confusão (PEPPARD et al., 2000). E 

diabéticos com AOS mais grave tiveram pior controle glicêmico (KENT et al., 2014). Um 

estudo realizado com 6616 participantes da Coorte Europeia de Apneia do Sono (European 
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Sleep Apnea Database, ESADA) descobriu que a prevalência de diabetes mellitus do tipo dois, 

aumentou com a gravidade da AOS, de 6,6% em indivíduos sem AOS para 28,9% naqueles 

com AOS grave (KENT et al., 2014).  

No entanto, apesar da alta prevalência de AOS em diferentes populações e de suas graves 

implicações para a saúde, ainda é uma síndrome subdiagnosticada. Isso se deve principalmente 

ao fato de que a PSG (padrão-ouro para o diagnóstico de AOS) é um procedimento oneroso e 

não está disponível na prática clínica (VAZ et al., 2011). Portanto, o uso de métodos indiretos, 

tem sido amplamente utilizado (ABRISHAMI; KHAJEHDEHI; CHUNG, 2010). Um dos mais 

utilizados é o questionário de Berlim (ABRISHAMI; KHAJEHDEHI; CHUNG, 2010), embora 

sua acurácia na detecção da AOS ainda não esteja bem estabelecida, devido à heterogeneidade 

nas populações estudadas. 

Nosso estudo encontrou baixa acurácia (56,3%) no QB original, baixa sensibilidade 

(52,0%) e especificidade moderada (65,1%) para detectar a presença de AOS (IAH > 5). Ao 

avaliar AOS moderada a grave (IAH > 15), observamos que a acurácia e a sensibilidade do teste 

aumentaram (acurácia: 62,2%; sensibilidade: 60,0%), mas com redução na especificidade 

(64,1%). Resultados semelhantes foram encontrados em estudos anteriores. Em estudo com 

hipertensos, houve aumento da sensibilidade e redução da especificidade de acordo com o 

aumento da gravidade da AOS (a sensibilidade aumentou de 68,0% para 76,0% e a 

especificidade diminuiu de 76,0% para 40,0% para o critério IAH > 5 e IAH > 30 

respectivamente) (MARGALLO et al., 2014). Nos pacientes após infarto do miocárdio, a 

sensibilidade aumentou de 68,0% para 71,0% e a especificidade diminuiu de 46,0% para 37,0% 

para os critérios IAH > 5 e IAH > 30 respectivamente (SERT KUNIYOSHI et al., 2011).  

Existe uma forte associação entre obesidade e AOS, alguns estudos mostram que o 

excesso de peso está mais associado à ocorrência de AOS do que outros fatores (LAVIE et al., 

1995; YOUNG; PEPPARD; TAHERI, 2005). Um estudo populacional realizado nos Estados 

Unidos descobriu que AOS de 41% dos adultos é atribuível ao excesso de peso (IMC > 25,0 

kg/m²) (YOUNG; PEPPARD; TAHERI, 2005). No entanto, a relação entre o grau de excesso 

de peso e a gravidade da AOS ainda é controversa (FOGEL et al., 2003; MARTINHO et al., 

2008). Por isso, avaliamos o desempenho do QB em diferentes classificações de excesso de 

peso. Foram efetuadas alterações na terceira categoria do QB, na qual é avaliada a presença de 

hipertensão e/ou obesidade, utilizando apenas obesidade (IMC > 30,0 kg/m²; QB1 modificado) 

ou apenas sobrepeso (IMC > 25,0 kg/m²; QB2 modificado). 

O QB1 modificado mostrou uma redução nos valores de sensibilidade (-17,0% e -12,7%) 

e um aumento na especificidade (+15,8% e +20,3%) para ambas as gravidades da AOS (IAH > 
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5 e IAH > 15, respectivamente). Margallo et al (2014) encontraram resultados semelhantes ao 

usar apenas obesidade na categoria 3 do QB, com redução de 23,0% e 20,0% na sensibilidade 

e aumento de 29,0% e 28,0% na especificidade para IAH > 5 e IAH > 15, respectivamente 

(MARGALLO et al., 2014). Avaliando o QB2 modificado, observamos que ele obteve maiores 

valores de especificidade em relação ao QB original (+ 10,6% e + 3,1%) e os mesmos valores 

de sensibilidade. Em relação ao QB1 modificado, o QB2 modificado apresentou maiores 

valores de sensibilidade (+ 37,0% e + 12,7%) e menores valores de especificidade (-5,2% e -

17,2%) para IAH > 5 e IAH > 15, respectivamente. Existem poucos estudos na literatura com 

metodologias semelhantes. Sharma e colaboradores (2006) avaliando indivíduos submetidos à 

PSG verificou nove questionários diferentes na predição do risco para a AOS. Nele, foi avaliado 

um questionário de Berlim modificado, desenvolvido para indivíduos indianos (SHARMA et 

al., 2006). Este questionário apresenta alterações nas questões, com alterações na pergunta 

sobre "adormecer ao dirigir um veículo", uma vez que dirigir na Índia não é comum, ao 

contrário da nossa população, que eram operadores de máquinas. Como no nosso estudo, o 

ponto de corte para o IMC utilizado foi de 25,0 kg/m2. O resultado encontrado foi diferente do 

nosso estudo, no qual a sensibilidade foi aumentada (+ 9,2%) e a especificidade reduzida (-

4,3%) (PRASAD et al., 2017). Entretanto, similar a nossos resultados, a acurácia do teste 

aumentou ao usar esse ponto de corte de IMC (+ 1,7%) para IAH > 5 e IAH > 15. Esse estudo 

também constatou que os questionários STOP-Bang e o questionário de Berlim modificado, 

que usam o ponto de corte do IMC de 25,0 kg/m2, fornecem as melhores RV’s positivas e 

negativas, respectivamente, para a previsão do risco para AOS (PRASAD et al., 2017). 

Encontramos resultados semelhantes, no qual as melhores RV’s positivas e negativas foram 

encontradas no QB1 e QB2 modificado, respectivamente. 

Também avaliamos o poder de assertividade do QB original associado a variáveis clínicas 

para AOS moderada a grave (IAH > 15). Entre eles, o que obteve melhores resultados na 

predição da AOS foi em trabalhadores com hiperglicemia (glicemia de jejum > 100 mg/dL), 

com acurácia de 81,8% e sensibilidade e especificidade de 83,3% e 80,0%, respectivamente. 

No entanto, apenas 11 trabalhadores (9,2%) apresentaram hiperglicemia, e esse tamanho 

amostral não foi o mínimo para obter o poder estimado de 80% do teste.  

Além dos indivíduos com hiperglicemia, o QB original teve uma melhor capacidade de 

prever AOS moderada a grave em trabalhadores com baixo nível de atividade física (acurácia 

69,7%), fumantes atuais (acurácia 65,4%) e trabalhadores com obesidade abdominal (acurácia 

64,8%). Observa-se que os resultados de acurácia do teste foram melhores do que na amostra 

geral, mas permanecem sem alta acurácia geral (< 70%).  
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Sabe-se que o envelhecimento está relacionado a várias comorbidades crônicas como a 

AOS (GARVEY et al., 2015). A AOS é altamente prevalente entre adultos de meia idade e 

idosos (PEPPARD et al., 2000), mas permanece subdiagnosticada (SFORZA et al., 2011). 

Portanto, avaliamos o poder discriminatório do QB original em diferentes faixas etárias da 

nossa amostra. Observamos que na maior faixa etária (> 40 anos) houve melhores valores de 

acurácia (73,7%), coeficiente Kappa (0,481), sensibilidade (88,9%), VPN (85,7%), RV- (0,18) 

e AUC (0,744). Sforza e colaboradores (2011), encontraram resultados diferentes na 

especificidade (27,9%) e similar a sensibilidade (86,9%), em homens idosos avaliados com o 

QB (SFORZA et al., 2011). No entanto, a idade máxima dos indivíduos avaliados em nosso 

estudo foi de 56,2 anos, não correspondendo à classificação de idosos (WHO, 2002). Nesse 

sentido, um estudo avaliando o QB em indivíduos com queixa de angina, com idade entre 46 e 

62 anos, encontrou desempenho na predição de AOS semelhante, com 72,0% e 50,0% de 

sensibilidade e especificidade, respectivamente (MARTINEZ et al., 2012). Em uma revisão 

sistemática realizada em 2017, constatou-se que em pacientes da clínica do sono com idade 

média entre 42 e 52 anos, a sensibilidade do QB para AOS moderada a grave (IAH > 15) variou 

de 57,0% a 91,0% e a especificidade variou de 28,0% a 61,0% quando a hipopneia foi definida 

como dessaturação de oxigênio a 3% ou 4%, respectivamente (SENARATNA et al., 2017). 

Alguns estudos demonstraram um bom desempenho do QB em pacientes de unidades 

básicas de saúde (NETZER et al., 1999), com fibrilação atrial (GAMI et al., 2004) e na clínica 

de avaliação pré-operatória ortopédica eletiva (CHUNG et al., 2007). Para nossa amostra, o 

questionário de Berlim obteve um desempenho ruim na previsão da AOS. No entanto, apesar 

da baixa acurácia do QB em trabalhadores de turnos alternantes, os resultados encontrados 

foram semelhantes a outros estudos realizados com populações de alto risco para AOS como o 

nosso. Um estudo realizado com pacientes pós infarto do miocárdio, no qual 73,0% 

apresentavam AOS, o QB obteve acurácia de 63%, sensibilidade de 68% e especificidade de 

48% (IAH > 5) (SERT KUNIYOSHI et al., 2011). Outro estudo com pacientes encaminhados 

para consulta de patologia respiratória do sono devido à suspeita de AOS (prevalência de IAH > 

5 de 83,2%), a sensibilidade foi de 71,1% e a especificidade de 50,0% (VAZ et al., 2011). 

Ahmadi e colaboradores (2008) em uma população de clínica do sono com 43,1% de AOS, 

encontraram 68,0% de sensibilidade e 49,0% de especificidade para IAH > 5 (AHMADI et al., 

2008).  

Portanto, sugere-se que o QB original pode não ser muito útil como ferramenta de triagem 

para AOS (IAH > 5) nessa população, sendo mais útil para prever o risco da AOS moderada a 

grave (IAH > 15). Além disso, observamos que em indivíduos de meia idade com 40 anos ou 
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mais, o QB obteve um melhor valor preditivo para o risco da AOS moderada a grave (IAH > 

15), com resultados semelhantes a outros estudos com indivíduos nessa faixa etária. O uso de 

diferentes categorias de IMC no QB ajudou a melhorar o poder de diagnóstico, mas ainda com 

baixa assertividade. No entanto, embora não seja suficientemente preciso, esse questionário 

pode ser usado para identificar indivíduos para avaliação do estudo do sono, principalmente na 

meia-idade. 

Esses resultados compõem o artigo “Diagnostic accuracy of the Berlin questionnaire in 

detecting obstructive sleep apnea in rotating shift workers with cardiovascular risk factor” 

submetido ao periódico Sleep Medicine (ISSN: 1389-9457; fator de impacto: 3,038) (Apêndice 

3). 

6.2. Níveis de vitamina D e qualidade do sono 

De acordo com nosso conhecimento da literatura, este é o primeiro estudo a demonstrar 

a relação de distúrbios do sono com a vitamina D em trabalhadores de turnos alternantes. Os 

principais resultados foram a elevada prevalência de hipovitaminose D e relação da mesma com 

a menor eficiência e maior latência para início do sono. 

A prevalência de hipovitaminose D encontrada no estudo foi de 30,5%, valor similar ao 

encontrado por Eloi e colaboradores (2016), no qual 33,3% da população brasileira 

apresentavam níveis de 25(OH)D deficientes (ELOI et al., 2016), e menor do que o encontrado 

por Sowah e colaboradores (2017), em uma revisão sistemática, no qual 80% dos trabalhadores 

de turnos tinham hipovitaminose D (SOWAH et al., 2017). Porém, não avaliaram os 

trabalhadores de turno alternante, dificultando a comparação dos dados e por isso podem 

justificar a  discrepância entre a prevalência de hipovitaminose D. Outra questão importante a 

se destacar é a elevada incidência de luz solar no Brasil em quase todas estações do ano, 

contribuindo para maior síntese cutânea de vitamina D (MENDES et al., 2018).  

Ao contrário de estudos anteriores que encontraram níveis mais baixos de vitamina D em 

indivíduos mais jovens (MEEHAN; PENCKOFER, 2014), este estudo não encontrou diferença 

significativa nos níveis de vitamina D de acordo com a idade. A faixa etária mais jovem dos 

sujeitos do estudo, pode ter interferido, com 96,3% da amostra de 20 a 49 anos. Visto que, o 

envelhecimento leva à diminuição nas concentrações do precursor (7-dehidrocolesterol) da 

vitamina D na pele, o que diminui sua síntese endógena a partir dos raios solares 

(MACLAUGHLIN; HOLICK; INVEST, 1985). Outras variáveis que não foram associadas a 

diferenças significativas nos níveis séricos de vitamina D foram a cor da pele, o consumo de 
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tabaco, o consumo de álcool, morbidades crônicas (diabetes, hipertensão, obesidade), e a 

sazonalidade da época em que foi coletado a vitamina D. 

Houve relação da gordura corporal total com os níveis de vitamina D. Trabalhadores com 

hipovitaminose D apresentaram 4,5% a mais de gordura corporal quando comparado aos 

trabalhadores com níveis suficientes desta vitamina. A associação de hipovitaminose D em 

indivíduos com excesso de adiposidade é bem descrita na literatura (POURSHAHIDI, 2015; 

VANLINT; SIMON, 2013). Diversas hipóteses são abordadas sobre esta relação, a principal é 

o aprisionamento da vitamina D no tecido adiposo, em virtude da 25(OH)D ser lipossolúvel 

(SAVASTANO et al., 2017). Um ensaio clínico, com suplementação de vitamina D em doses 

graduadas, demonstrou que em indivíduos obesos, a resposta da 25(OH)D após a 

suplementação foi 30% menor quando comparada a de indivíduos eutróficos (DRINCIC et al., 

2013). Além disso, há também os hábitos dietéticos inadequados, comuns em indivíduos obesos, 

que podem levar a uma diminuição do consumo de vitamina D, bem como a baixa exposição 

solar em consequência da inatividade física (VIMALESWARAN et al., 2013). E por fim, sabe-

se que citocinas inflamatórias, elevadas na obesidade, afetam inversamente a 

biodisponibilidade de 25(OH)D e aumentam sua depuração (WORTSMAN et al., 2000).  

A arquitetura do sono foi avaliada por exame de polissonografia de noite inteira. 

Trabalhadores em turnos alternantes com hipovitaminose D apresentaram maior tempo de 

latência do sono e menor proporção de eficiência do sono quando comparado aos trabalhadores 

com níveis suficientes desta vitamina. Resultado similar foi encontrado por Jung e 

colaboradores (2017), utilizando o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). Eles 

encontraram que trabalhadores de turno fixo com 25(OH)D < 10 ng/mL apresentaram maior 

latência, e menor qualidade do sono (JUNG et al., 2017). O mesmo foi observado por Lee e 

colaboradores (2020) avaliando o sono de trabalhadores diurnos e noturnos por actigrafia. A 

deficiência de vitamina D foi associada a um maior risco de sonolência diurna excessiva [OR: 

2,20; (IC95%: 1,30-3,74); p= 0,003) (LEE; CHOI; YOON, 2020). Igualmente, dados 

transversais do National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) em 2459 

adultos demonstram associação inversa significativa entre sonolência, insônia e outros 

distúrbios do sono com a 25(OH)D (BEYDOUN et al., 2014).    

Diversos razões podem explicar essa associação, um estudo de revisão recente indicou 

que níveis mais baixos de vitamina D podem conduzir a um comprometimento do sono e 

conseguinte sonolência diurna por meio do aumento de mediadores pró-inflamatórios, como 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6)  e 

prostaglandina D2 (PGD2) (MCCARTY et al., 2014). Bellia e colaboradores (2011) em estudo 
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transversal com obesos graves, encontraram que o nível sérico de 25(OH)D estava 

inversamente relacionado a níveis aumentados de IL-6 e TNF-α, após ajuste para fatores de 

confusão (BELLIA et al., 2013). Igualmente, a alteração nos hábitos alimentares e de exposição 

solar associados a insônia e o sono insuficiente, podem também colaborar para a redução dos 

níveis circulantes de 25(OH)D (MCCARTY et al., 2012). Além do mais, a latência do sono 

aumentada está associada a dificuldades para iniciar e manter o sono, sendo útil na mensuração 

da insônia (RIEMANN et al., 2020). Estudo realizado por Zhao e colaboradores (2017) 

demonstrou que indivíduos com insônia crônica apresentaram concentrações 

significativamente menores de 25(OH)D em comparação com indivíduos saudáveis [23,0 ng/ml 

(± 9,2); versus 27,2 ng/ml (± 6,4); p < 0,001] (ZHAO et al., 2017). Estes resultados são 

corroborados por estudos de intervenção, mas ainda se mantêm controversos (HUANG et al., 

2013; MAJID et al., 2018). 

A apneia do sono é um dos principais distúrbios do sono na população geral (LEE et al., 

2008). Dos trabalhadores avaliados 86,6% tinham apneia obstrutiva em algum grau, sendo a 

AOS leve a mais prevalente (41,5%). Valor muito superior ao encontrado por Sakamoto e 

colaboradores (2018) em artigo de revisão sistemática, no qual a prevalência da AOS em 

trabalhadores de turno variou de 14,3% a 38,1% (SAKAMOTO; PORTO-SOUSA; SALLES, 

2018). Contudo, é importante ressaltar que a nossa amostra era composta totalmente de 

trabalhadores em turnos alternantes, do sexo masculino, e com pelo menos um fator de risco 

cardiovascular, fatores associados à maior prevalência de AOS. Valores similares foram 

encontrados em outros estudos com indivíduos em alto risco para AOS, 73% em pacientes após 

infarto do miocárdio (SERT KUNIYOSHI et al., 2011), 83% em pacientes com suspeita de 

AOS (VAZ et al., 2011), 76% em pacientes de risco para doença coronariana (SORAJJA et al., 

2008) e 89% em pacientes suscetíveis a processos cirúrgicos (DEFLANDRE et al., 2017).  

Não encontramos relação dos níveis de vitamina D com a AOS ou o IAH. Estes resultados 

são corroborados pelo estudo de Goswami e colaboradores (2016), no qual após ajustes para 

fatores de risco não houve associação dos níveis de vitamina D com a AOS [OR: 1,05; (IC95%: 

0,72-1,52)] (GOSWAMI et al., 2016). Todavia, estes resultados são ainda divergentes na 

literatura. Revisão sistemática realizada por Neighbors e colaboradores (2018) de 14 estudos 

com 4937 indivíduos demonstraram por modelagem de efeitos aleatórios, que os níveis séricos 

de 25(OH)D foram menores em indivíduos com AOS quando comparados aos indivíduos sem 

AOS (as diferenças médias foram -2,7% para AOS leve, -10,1% para AOS moderada e -17,4% 

para AOS grave) (NEIGHBORS et al., 2018). Aspectos metodológicos podem explicar os 

resultados conflitantes da literatura, como o tamanho da amostra, população avaliada, forma de 
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diagnóstico da AOS, e a presença de comorbidades. Nesta perspectiva, ressaltamos que não há 

na literatura estudos com a temática em trabalhadores de turno alternante.  

Para mais, observamos que 61,3% dos trabalhadores apresentaram saturação arterial de 

oxigênio (SaO2) abaixo de 90% durante algum momento do sono, porém não houve diferença 

estatística segundo níveis de vitamina D. A SaO2 abaixo de 90% pode ter relação com o acúmulo 

de gordura na região abdominal (PEPPARD; WARD; MORRELL, 2009). Na nossa amostra 

53,7% dos trabalhadores tinham gordura visceral elevada, e apresentaram maior tempo de SaO2 

abaixo de 90% [(10,8 min; IQR: 1,7) versus (0,9 min; IQR: 3,9; p= 0,033)] quando comparados 

aos trabalhadores com gordura visceral normal (dados não mostrados), o que representa uma 

pré-condição anatômica para um impulso ventilatório noturno alterado, e consequente 

ocorrência de apneias e hipopneias (AVELAR et al., 2007). Conforme descrito em pacientes 

com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a hipóxia relacionada à AOS está supostamente 

ligada a níveis séricos reduzidos de 25(OH)D (PERSSON et al., 2012). Durante o sono o 

sistema de controle ventilatório torna-se sujeito a instabilidades, possibilitando a ocorrência de 

apneias ou hipopneias, no qual há redução de 30 a 50% do fluxo respiratório, e diminuição na 

oxigenação arterial durante o sono (MOMOMURA, 2011). Portanto, a hipoxemia intermitente 

durante o sono pode explicar, pelo menos em parte, os mecanismos envolvidos na relação entre 

a AOS e a hipovitaminose D (ITANI et al., 2017).  

Por fim, concluímos que trabalhadores de turnos alternantes com fatores de risco 

cardiovascular apresentam elevada prevalência de hipovitaminose D e distúrbios do sono. 

Ainda não está claro a relação da vitamina D com os distúrbios do sono. Contudo, encontramos 

resultados pertinentes sobre a relação da hipovitaminose D com menor eficiência do sono e 

maior latência para início do sono nestes trabalhadores. Em vista disso, é bem-vindo 

implementar estratégias de saúde para reduzir o impacto dessas condições nessa população, e 

são esperadas mais pesquisas, para elucidar se as alterações nos níveis de vitamina D podem 

influenciar a qualidade do sono nestes trabalhadores. 

Esses resultados deram origem ao artigo “Relationship between vitamin D levels and 

sleep quality in rotating shift workers with cardiovascular risk factor” que será submetido ao 

periódico Journal of Clinical Sleep Medicine (ISSN:1550-9397; fator de impacto: 3,456). 
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7. LIMITAÇÕES  

O presente estudo, apesar de significativo e com resultados importantes para a literatura 

possui limitações.  

A seleção: Os trabalhadores incluídos no estudo foram aqueles que apresentavam pelo 

menos um fator de risco cardiovascular, detectados na primeira avaliação em 2010. Isto pode 

ter influenciado no agravamento do perfil de saúde da população estudada. Apesar de que no 

universo dos trabalhadores (n= 952), mais de 75% apresentavam pelo menos um fator de risco 

cardiovascular (ALVES, 2012). 

Os instrumentos avaliados: A utilização de questionários sujeita a avaliação ao subrrelato. 

Apesar dos questionários utilizados serem validados, o questionário de Berlim pode não ser 

adequado para essa população. Isto pois, ao questionar fatores como sonolência e cochilos ao 

volante, pode haver subrrelato, por receio da estabilidade dos trabalhadores em seus empregos. 

Além da realização do exame de polissonografia ter sido feito em laboratório do sono na cidade 

de Ouro Preto. Os trabalhadores foram convidados a realizar o exame, entretanto não receberam 

nenhum incentivo por parte da empresa, pois deveriam ir realizar o exame em um dia de folga. 

Além disto, a empresa é situada entre diversas cidades da região do Quadrilátero Ferrífero e, 

portanto, a residência dos trabalhadores era totalmente heterogênea. Apenas 10,9% moravam 

em Ouro Preto (Apêndice 5).  

Alterações da cavidade oral: Sabe-se que alterações na cavidade oral são importantes 

preditores para a ocorrência da AOS. Porém ressaltamos que em estudo anterior com a mesma 

população, não houve relação da AOS com alterações na cavidade oral (avaliado pela 

classificação Mallampati) (DINIZ, 2016). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidências demonstram uma relação, embora às vezes incerta, entre distúrbios do sono e 

vitamina D em adultos, e isso merece uma investigação mais aprofundada. A população 

estudada (trabalhadores de turnos alternantes) apresenta fatores de risco para hipovitaminose D 

e distúrbios do sono. Indivíduos que trabalham predominantemente em ambientes fechados e 

em turnos correm o risco de desenvolver hipovitaminose D. Ademais, o próprio esquema 

laboral induz a um desalinhamento no ciclo circadiano com consequências na arquitetura do 

sono destes indivíduos. Apesar da falta de consenso sobre níveis ótimos de vitamina D para a 

saúde, e de poucos estudos avaliando o padrão de sono desta classe ocupacional, a 

hipovitaminose D e os distúrbios do sono são comuns nestes trabalhadores, e portanto, devem 

ser considerados como grupo de risco para estes agravos.  

Pesquisas sobre sono, principalmente nesta população, ainda são escassas. Os métodos 

de avaliação são em geral onerosos e pouco disponíveis, desta forma instrumentos indiretos são 

utilizados. O questionário de Berlim tem bons resultados na predição da AOS na população 

geral, porém em trabalhadores de turnos alternantes, principalmente motoristas, precisa ser 

reavaliado. Neste aspecto, nós encontramos resultados reduzidos da validade e confiabilidade 

do QB para avaliar o risco da AOS nesta população. Modificações propostas no instrumento 

melhoraram seus resultados, mais ainda aquém do esperado.  

Se poucos são os estudos avaliando o sono nesta população, menos ainda são aqueles 

avaliando sua relação com níveis de vitamina D. Por esta perspectiva, encontramos resultados 

relevantes sobre a relação da hipovitaminose D e a ocorrência de distúrbios do sono. No entanto, 

ainda são necessários estudos mais robustos, de preferência de intervenção, para verificar a real 

mediação entre estes dois parâmetros. 

Por fim, esta jornada laboral é comum e altamente prevalente na sociedade trabalhista, 

principalmente na região do Quadrilátero Ferrífero. Desta forma, é necessário a implementação 

de abordagens preventivas adequadas, para redução do impacto destes agravos no grupo de 

trabalhadores em turnos alternantes. 
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10. APÊNDICE 

Apêndice 1. Questionário semiestruturado 
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Apêndice 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice 3: Submissão do manuscrito de validação do questionário de 

Berlim 
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Apêndice 4: Caracterização geral das amostras 

O presente estudo avaliou duas amostras: Amostra 1) No qual foram avaliados os 

trabalhadores que responderam ao questionário de Berlim e realizaram o exame de 

polissonografia (n= 119); Amostra 2) No qual foram avaliados os trabalhadores que 

participaram do exame de polissonografia e realizaram a dosagem de vitamina D (25(OH)D) 

(n= 82). 

O grupo estudado foi composto de adultos do sexo masculino com a maioria dos 

trabalhadores com idade entre 30 a 39 anos (47,9% e 54,9%), sendo a idade mínima de 20,1 e 

a máxima de 56,2 anos. A maioria dos trabalhadores relataram cor de pele não branca (66,0% e 

70,0%), tinham 2º grau completo de escolaridade (60,2% e 63,4%), não eram fumantes (62,2% 

e 58,5%) e tinham consumo de álcool de baixo risco (72,3% e 76,8%). O nível de atividade 

física foi classificado como alto em 31,9% e 42,7% dos trabalhadores, para a amostra 1 e 2, 

respectivamente.  Em relação ao tempo de trabalho em turnos alternantes, a maioria trabalhava 

há mais de cinco anos em regime de turno (79,0% e 81,5%). Não houve diferença estatística 

das variáveis sociodemográficas e comportamentais entre as três amostras estudadas (p > 0,05) 

(Tabela 6). 
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Tabela 6: Caracterização sociodemográfica e comportamental dos trabalhadores de 

turnos alternantes. 

Parâmetros Classificação 
Amostra 1  

(n= 119) 

Amostra 2 

(n=82) 
p-valor 

Idade 

20-29 anos 24 (20,2) 14 (17,1) 

0,810 
30-39 anos 57 (47,9) 45 (54,9) 

40-49 anos 35 (29,4) 21 (25,6) 

50-60 anos 3 (2,5) 2 (2,4) 

Cor da pele 
Branca 35 (34,0) 24 (30,0) 

0,568 
Não branca 68 (66,0) 56 (70,0) 

Estado civil 

Casado 87 (73,1) 62 (75,6) 

0,832 Divorciado, viúvo 25 (21,0) 5 (6,1) 

Solteiro 7 (5,9) 15 (18,3) 

Escolaridade 

Até 1° grau 

completo 
8 (7,8) 5 (6,0) 

0,995 2° grau completo 62 (60,2) 52 (63,4) 

Técnico 22 (21,4) 17 (20,7) 

Superior completo 11 (10,7) 8 (9,76) 

Consumo de 

tabaco 

Não fumante 74 (62,2) 48 (58,5) 

0,861 Ex-fumante 19 (16,0) 15 (18,3) 

Fumante 26 (21,8) 19 (23,2) 

Consumo de 

álcool 

Baixo risco 86 (72,3) 63 (76,8) 
0,771 

Consumo de risco 33 (27,7) 19 (23,2) 

Atividade 

física 

Baixo 34 (28,6) 21 (25,6) 

0,285 Moderado 47 (39,5) 26 (31,7) 

Alto 38 (31,9) 35 (42,7) 

Tempo de 

trabalho em 

turnos 

< 5 anos 25 (21,0) 16 (19,5) 

0,889 
5-9 anos 50 (42,0) 39 (47,6) 

10-19 anos 27 (22,7) 17 (20,7) 

≥ 20 anos 17 (14,3) 10 (12,2) 

Dados são demonstrados como n e percentual (%). Teste qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher 

realizados para verificar associações.  
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A tabela 7 apresenta a distribuição das variáveis antropométricas e bioquímicas de 

acordo com as amostras avaliadas no estudo. Em relação ao índice de massa corporal, a maioria 

tinha sobrepeso (47,1% e 47,8%). O perímetro da cintura estava elevado em 73,9% e 68,3%, e 

o perímetro do pescoço elevado em e 16,8% e 13,4% dos trabalhadores avaliados para a amostra 

1 e 2, respectivamente. Mais da metade dos trabalhadores estavam com percentual de gordura 

corporal acima do ideal (74,8% e 61,0%) e área de gordura visceral elevada (61,3% e 53,7%).  

Dos parâmetros clínicos e bioquímicos, as alterações mais prevalentes foram a pressão 

arterial elevada (56,3% e 53,7%), colesterol total elevado (45,4% e 43,9%), triglicerídeos 

elevado (52,1 e 52,4%), e hipovitaminose D (20,2% e 30,5%). Não houve diferença estatística 

nos parâmetros antropométricos, clínicos e bioquímicos entre as amostras avaliadas (Tabela 7).
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Tabela 7: Caracterização antropométrica e bioquímica dos trabalhadores de turnos alternantes. 

Parâmetros Classificação 
Amostra 1 

(n= 119) 

Amostra 2 

(n=82) 
p-valor 

Índice de massa 

corporal (IMC) 

< 18,5 kg/m2 0 (0,0) 1 (1,2) 

0,522 
18,5- 24,9 kg/m2 24 (20,2) 19 (23,2) 

25,0-29,9 kg/m2 56 (47,1) 40 (48,8) 

≥ 30 kg/m2 39 (32,8) 22 (26,8) 

Perímetro da cintura 

(PC) 

< 90cm 31 (26,1) 26 (31,7) 
0,382 

> 90cm 88 (73,9) 56 (68,3) 

Perímetro do pescoço 

(PP) 

≤ 43cm 99 (83,2) 71 (86,6) 
0,154 

> 43cm 20 (16,8) 11 (13,4) 

Gordura corporal 

total (GCT) 

Normal 30 (25,2) 32 (39,0) 
0,291 

Elevada 89 (74,8) 50 (61,0) 

Área de gordura 

visceral (AGV) 

< 130 cm³ 46 (38,7) 38 (46,3) 
0,278 

> 130 cm³ 73 (61,3) 44 (53,7) 

Pressão arterial 

PAS ≤ 130mmHg e  

PAD ≤ 85mmHg 
52 (43,7) 38 (46,3) 

0,711 
PAS > 130mmHg ou  

PAD > 85mmHg 
67 (56,3) 44 (53,7) 

Glicose de jejum 
< 100 mg/dL 108 (90,8) 77 (93,9) 

0,563 
> 100 mg/dL 11 (9,24) 5 (6,1) 

Triglicérides 
< 150 mg/dL 57 (47,9) 39 (47,6) 

0,962 
> 150 mg/dL 62 (52,1) 43 (52,4) 

Colesterol total 
< 190 mg/dL 65 (54,6) 46 (56,1) 

0,836 
> 190 mg/dL 54 (45,4) 36 (43,9) 

LDL-colesterol* 
< 130 mg/dL 104 (87,4) 70 (87,5) 

0,983 
> 130 mg/dL 15 (12,6) 10 (12,5) 

HDL-colesterol 
> 40 mg/dL 94 (79,0) 63 (76,8) 

0,716 
< 40 mg/dL 25 (21,0) 19 (23,2) 

Vitamina D (VD) 
> 20 ng/mL 95 (79,8) 57 (69,5) 

0,995 
< 20 ng/mL 24 (20,2) 25 (30,5) 

Dados são demonstrados como n e percentual (%). Teste qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher realizado para 

verificar associações; Gordura corporal total classificada como normal < 20% (18 a 35 anos); < 27% (36 a 45 anos) 

e < 28% (46 a 65 anos). *8 trabalhadores não tiveram dados de LDL-colesterol calculados por ter níveis de 

triglicérides acima de 400 mg/dL. 
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Na tabela 8 são apresentados os parâmetros do sono avaliados pelo questionário de 

Berlim (QB). As categorias do QB mais prevalentes foram a hipertensão e/ou obesidade (77,3% 

e 75,6%), seguido da roncopatia e apneias presenciadas (47,1% e 41,5%). A sonolência 

excessiva diurna foi encontrada em uma parcela muito reduzida da amostra (10,1% e 8,5%) e 

o alto risco para AOS foi encontrado em quase metade dos trabalhadores avaliados (47,1% e 

37,8%). Não houve diferença estatística nos parâmetros do sono avaliados pelo QB entre as 

amostras estudadas (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Caracterização de parâmetros do sono avaliados pelo questionário de Berlim 

dos trabalhadores de turnos alternantes. 

Parâmetros Classificação 
Amostra 1 

(n= 119) 

Amostra 2 

(n=82) 
p-valor 

Roncopatia e apneias 

presenciadas 

Negativa 63 (52,9) 48 (58,5) 
0,433 

Positiva 56 (47,1) 34 (41,5) 

Sonolência excessiva diurna 
Negativa 107 (89,9) 75 (91,5) 

0,712 
Positiva 12 (10,1) 7 (8,5) 

Hipertensão ou Obesidade 
Negativa 27 (22,7) 20 (24,4) 

0,779 
Positiva 92 (77,3) 62 (75,6) 

Apneia do sono 
Baixo risco 63 (52,9) 51 (62,2) 

0,193 
Alto risco 56 (47,1) 31 (37,8) 

Dados são demonstrados como n e percentual (%). Teste qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher 

realizado para verificar associações.  

 

Na tabela 9 é apresentada a classificação de cada pergunta das categorias 1 (roncopatia 

e apneias presenciadas) e 2 (sonolência excessiva diurna) do questionário de Berlim para a 

amostra 1. Observamos que 58,7% da amostra roncam, 5,5% relataram que o ronco é mais alto 

que falando, ou muito alto que pode ser ouvido nos quartos próximos, 26,9% roncam por pelo 

menos 3 vezes na semana, 34,6% relataram que o ronco incomoda outras pessoas, 4,9% 

apresentam apneias presenciadas por pelo menos 3 vezes na semana, 12,3% relatam cansaço ao 

acordar, 8,6% relatam cansaço durante o dia, e 6,7% relatam já ter dormido enquanto dirigia. 

É possível observar que pergunta sobre já ter dormindo enquanto dirigia, foi encontrada 

em uma parcela muito reduzida da amostra (6,7%). Os trabalhadores avaliados eram motoristas 

de caminhão na empresa, função que exige vigilância preservada e contínua. Mesmo após 

esclarecimento sobre o sigilo dos dados, os trabalhadores podem ter acreditado que a afirmação 

que cochilam ou adormecem no volante com frequência prejudicaria sua estabilidade no 

emprego.  

Estudo realizado anteriormente com esta mesma população de trabalhadores 
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demonstrou que esta questão “Já dormiu enquanto dirigia?” piorou a confiabilidade da categoria 

2 do QB (sonolência diurna excessiva) de forma que, se este item não existisse, sua 

confiabilidade melhoraria de moderada para alta, de 0,61 para 0,75 (FREITAS, 2013). Netzer e 

colaboradores (1999) encontraram resultado semelhante, em que também essa questão 

prejudicou a fidúcia do questionário, sendo que sem este item, a confiabilidade aumentaria para 

0,86 (NETZER et al., 1999).  

 

Tabela 9: Classificação das respostas obtidas do questionário de Berlim dos trabalhadores 

de turnos alternantes. 

Parâmetros Perguntas 
Amostra 1 

(n= 119) 

Roncopatia e 

apneias 

presenciadas 

Você ronca? 47 (58,7) 

Qual a intensidade do seu ronco? 5 (5,5) 

Qual a frequência do seu ronco? 22 (26,9) 

O seu ronco incomoda outras pessoas? 27 (34,6) 

Com que frequência suas paradas 

respiratórias foram percebidas? 
4 (4,9) 

Sonolência 

excessiva diurna 

Você se sente cansado ao acordar? 10 (12,3) 

Você se sente cansado durante o dia? 7 (8,6) 

Já dormiu enquanto dirigia? 8 (6,7) 

Dados demonstrados como n e percentual (%) de positividade para cada pergunta. 
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Apêndice 5: Cidade de residência dos trabalhadores 

 

Tabela 10: Cidade de residência dos trabalhadores de turnos alternantes. 

Cidade Amostra 1 (n= 119) Amostra 2 (n= 82) p-valor 

Belo Horizonte 7 (5,9) 3 (3,7) 

0,927 

Itabira 4 (3,4) 3 (3,7) 

Itabirito 5 (4,2) 2 (2,4) 

Mariana 24 (20,2) 21 (25,6) 

Ouro Preto 13 (10,9) 7 (8,5) 

Santa Bárbara 26 (21,8) 18 (22,0) 

Outras cidades* 40 (33,6) 28 (34,1) 

Legenda: *Cidades com frequência menor que 2 foram agrupadas. Dados são demonstrados como n e 

percentual (%). Teste qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher realizados para verificar associações 
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11. ANEXOS  

Anexo 1. Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 
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Anexo 2. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
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Anexo 3. Questionário de Berlim 

 
 



 

123 

Anexo 4. Aprovação do Comitê de Ética 

 

 



 

 


