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1. INTRODUÇÃO 

O sono é uma função biológica de extrema importância na consolidação da 

memória, normalização das funções endócrinas, na regulação da temperatura 

corpórea, na conservação e restauração da energia, e na restauração do metabolismo 

energético cerebral (CARDOSO et al, 2009). Martino e Mendes (2012), Ribeiro et al 

(2014) afirmam que o ciclo vigília-sono é um dos ritmos biológicos mais evidentes. 

Sendo organizado por estruturas internas, pertencentes ao sistema nervoso, como o 

núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo, considerado relógio biológico 

para os mamíferos com influências endógenas e do ambiente, e que lhe confere em 

condições naturais um padrão cíclico básico de 24 horas. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Desde a antiguidade, o processo do sono gera curiosidade nos homens. Em 

humanos o primeiro estudo foi realizado 1896. No Brasil, o Grupo do Sono do 

Departamento de Psicobiologia da UNIFESP tem publicado diversos estudos com a 

temática da privação de sono (CARDOSO, et al, 2009; ANTUNES, et al, 2008). 

As respostas bioquímicas durante a privação de sono ainda não estão bem 

estabelecidas, no entanto as evidências sugerem que ocorre um decréscimo da 

atividade tiroidiana, hormônios sexuais e adrenais, cortisol, adrenalina, 

catecolaminas, hematócrito, glicemia, creatinina e magnésio (ANTUNES et al, 2008). 

O cortisol atua de uma maneira intensa sobre o metabolismo hepático, induzindo 

alterações metabólicas produzindo diversos efeitos no metabolismo corpóreo, tal 

como: estímulo da gliconeogênese, elevação da concentração sanguínea de glicose, 

redução das proteínas celulares, aumento na concentração sanguínea de ácidos 

graxos livres, obesidade por excesso de cortisol, entre outros. Pesquisas tem 

demonstrado que a diminuição ou privação do sono envolvem alterações metabólicas, 

problemas na regulação do apetite e diminuição do gasto de energia, tornando-se fator 

de risco para o desenvolvimento de várias doenças tais como: doenças 

cardiovasculares, obesidade, resistência à insulina, intolerância à glicose, 

dislipidemia, hipertensão e manifestações que alteram a regulação de energia 

(OLIVEIRA et al, 2013). 

3. OBJETIVO 

Verificar as consequências da privação do sono na saúde do trabalhador noturno. 
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4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Materiais publicados entre 2006 e 2016 

que foram consultadas em fontes como BIREME, BVS e SCIELO. Na busca 

bibliográfica foram utilizados os descritores: privação do sono, trabalho noturno, sono, 

consequências da privação do sono. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

A prevalência dos distúrbios de sono na população adulta é estimada em 15 a 

27%, com cerca de 70 milhões de pessoas sofrendo algum tipo de distúrbio de sono 

só nos Estados Unidos. No Brasil, a estimativa de transtornos de sono na população 

geral é de aproximadamente dez a vinte milhões de pessoas.  Ohayon e Hong (2002 

apud Muller e Guimarães, 2007)  

Num estudo realizado com 42 enfermeiros, 27 (57,14%) perceberam uma ou mais 

alterações na saúde decorrente da realização do trabalho no período noturno. Foi 

identificado relatos de alterações físicas, psíquicas e fisiológicas sendo: 

cansaço/desgaste (6), a má qualidade no sono/repouso (5), o ganho ponderal (5), o 

mal estar gástrico (4), impossibilidade da prática de atividades físicas (2), hipertensão 

(2), estresse (1), envelhecimento (1) e lombalgia (1), o que se entende como fatores 

que podem comprometer a qualidade de vida desses trabalhadores. (SILVA et al, 

2011)  

Em situações onde se exige o trabalho noturno contínuo, o padrão de sono habitual 

noturno é monofásico, e a eficiência do desempenho pode, muitas vezes, ficar 

seriamente comprometida quando há um débito de sono acumulado.(MARTINO, 

2009) Isso, leva a condições inadequadas de trabalho, levando o trabalhador a 

participar ativamente das mais variadas situações de riscos 

ocupacionais.(MEDEIROS et al, 2009) Em um estudo com 45 enfermeiros que 

trabalhavam em turnos de 12 horas foi constatado que o uso da cafeína (estimulante 

do sistema nervoso central) era uma prática comum para melhorar o desempenho no 

trabalho, principalmente turno noturno. (SOUZA, 2007) 

As consequências na saúde do trabalhador decorrentes da realização do trabalho 

no período noturno se manifestam como alterações do equilíbrio biológico, dos hábitos 

alimentares, do sono, da perda de atenção, da acumulação de erros, do estado de 

ânimo e da vida familiar e social. (SILVA et al, 2011) A habilidade de realizar um 



3 
 

trabalho mental declina 25% para cada 24 horas em que o indivíduo permanece 

acordado. (ANTUNES et al, 2008) 
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