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RESUMO 
 
 
NOTOMI, Eduardo Hideaki. Influência da Luz Azul Sobre o Sono, 2019. 57f. Monografia 
de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 
 
 
A exposição à luz pode ter tanto impactos positivos como negativos na saúde humana. Muitas 
pessoas têm passado cada vez mais tempo expostas a luzes fluorescentes compactas e a luzes 
de diodos emissores de luz (Light Emitting Diode – LED), ou seja, ficam cada vez mais expostas 
à luz visível de ondas curtas (luz azul). O conhecimento sobre as relações entre iluminação e o 
desempenho humano já são conhecidas, maiores níveis de iluminação nos olhos podem 
aumentar a performance cognitiva, o estado de alerta e o bem-estar. Entretanto o conhecimento 
das relações entre iluminação e o chamado ritmo circadiano humano (ritmos diários de 24h) 
ainda está incipiente, principalmente com relação à supressão da produção do hormônio 
melatonina. Este estudo, utilizando-se de uma pesquisa e revisão bibliográfica sobre o assunto 
e de um questionário, respondido por voluntários, visa identificar a utilização dos equipamentos 
eletrônicos pelas pessoas, comuns e as que trabalham com saúde ou segurança do trabalho, 
assim como o seu conhecimento sobre o assunto. Ao final deste estudo, pode-se concluir que 
89% das pessoas pesquisadas utiliza as mídias eletrônicas de modo inadequado e não tem 
conhecimento sobre a influência da luz azul no seu cotidiano. 
 
 
Palavras-chave: Luz azul. Sono. Melatonina. Ritmo Circadiano. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
NOTOMI, Eduardo Hideaki. Blue Light Influence on Sleep, 2019. 57p. Specialized 
Monograph on Work Safety Engineering – Federal Technological University of Paraná. 
Curitiba, 2019. 
 
 
Exposure to light can have both positive and negative impacts on human health. Many people 
have spent more and more time exposed to compact fluorescent lights and LED (Light Emitting 
Diode) lights, meaning they are increasingly exposed to visible shortwave light (blue light). 
Knowledge about the relationship between enlightenment and human performance is already 
known, higher levels of illumination in the eyes can increase cognitive performance, alertness 
and well-being. However, the knowledge of the relationship between enlightenment and the so-
called human circadian system (24-hour daily rhythms) is still incipient, especially in relation 
to the suppression of the production of the hormone melatonin. This study, using a research and 
review on the subject and a questionnaire, answered by volunteers, aims to identify the use of 
electronic equipment by ordinary people and those who work with health or safety at work, as 
well as their knowledge about the subject matter. At the end of this study, it can be conclude 
that 89% of people surveyed use electronic media inadequately and are not aware of the 
influence of blue light on their daily lives. 
 
Keywords: Blue Light. Sleep. Melatonin. Circadian Rhythms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os efeitos visuais da luz e suas implicações práticas vêm sendo estudados há mais de 

500 anos. Em 1489, Leonardo da Vinci expôs suas ideias sobre iluminação e ilustrou a conexão 

entre os olhos e o cérebro. Em 1968, Wurtman concluiu que a luz não era responsável apenas 

pela promoção da visão, mas também por exercer importantes efeitos biológicos. Poucos anos 

mais tarde, Flynn et al. (1973) divulgaram descobertas preliminares concentradas no efeito da 

iluminação ambiental, como um meio que afeta a impressão e o comportamento dos usuários. 

Na década de 1980, foi descoberto que a iluminação cinco vezes mais brilhante que a 

luz de um ambiente comum contribuía para suprimir a secreção da melatonina (MEL) no ser 

humano. Tal constatação suscitou várias questões sobre os efeitos biológicos da luz. Se a luz é 

um mecanismo chave para sincronizar os ritmos circadianos, que outros efeitos ela poderia ter 

sobre a saúde e produtividade? 

Em 2002, Berson, Dunn e Takao descobriram a melanopsina, uma proteína 

fotorreceptiva presente no olho, encontrada em células retinais ganglionares intrinsecamente 

fotossensíveis e mais sensíveis a comprimentos de onda em torno de 480 nm. Como 

consequência, os efeitos não-visuais produzidos pela exposição à luz são mais acentuados, 

quando os comprimentos de onda são mais curtos (azul). A descoberta da melanopsina, em 

2002, representou um grande salto na compreensão de como a luz e a escuridão regulam 

processos fisiológicos e psicológicos no ser humano. Esta descoberta esclareceu como os sinais 

de luz viajam através do olho por meio de fotorreceptor não-visual, e permitiu progressos 

consideráveis nas pesquisas quanto à regulação da melatonina, cortisol e hormônios de 

crescimento (CIE, 2004). 

Quanto à luz captada pelos olhos, van Bommel (2005) já afirmava que pesquisas 

médicas e biológicas têm mostrado consistentemente que a luz, além de efeito visual, tem um 

importante efeito biológico não-visual sobre o corpo humano. Isto significa que uma boa 

iluminação desempenha uma influência positiva sobre a saúde, bem-estar, estado de alerta e 

qualidade do sono. Atualmente tem-se ciência que os efeitos biológicos da iluminação 

dependem da quantidade de luz, distribuição espectral e espacial. 

Em 2012, Andersen et al, afirmaram que a luz possui um efeito neuroendócrino e 

neurocomportamental mensurável sobre o corpo humano, principalmente para garantir um ciclo 

de sono/vigília saudável e para a manutenção do ciclo atividade/descanso. Ao investigar os 

efeitos da luz sobre a saúde humana, os autores sugerem que as evidências indicam ligações 
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entre a exposição à luz e a saúde e produtividade. A luz azul com comprimento de onda entre 

400 e 500 nm (WU et al, 2006) é a banda de maior energia dentro do espectro visível, é 

conhecida como luz visível de alta energia e esta luz também é a mais eficaz tanto para a 

supressão quanto para o atraso de fase dos ritmos circadianos. 

O sol é a fonte natural primária de luz visível, com emissão entre 25% a 30% de luz 

azul (ROBERTS, 2016), mas estamos cada vez mais expostos a essa luz a partir de fontes 

artificiais de iluminação e de equipamentos eletrônicos modernos que utilizam, na sua maioria, 

diodos emissores de luz (Light Emitting Diode – LED). As lâmpadas LEDs estão sendo cada 

vez mais utilizadas em ambientes domésticos e profissionais por ser considera uma fonte de 

energia eficiente, baseada no baixo consumo de energia e com uma vida útil longa. 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar a influência da luz azul sobre o ser 

humano, principalmente sobre o sono. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

Esta monografia tem como objetivos específicos: 

− Constatar como as pessoas utilizam as mídias eletrônicas no período do anoitecer e 

da noite e 

− Pesquisar o conhecimento das pessoas, comuns e da área de saúde e segurança do 

trabalho, sobre a influência da luz azul sobre o ser humano, afim de identificar se as 

mesmas sabem de seus efeitos e se estas utilizam de forma correta as mídias 

eletrônicas. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A luz é o fator ambiental mais importante para a regulação da síntese de MEL 

controlando ritmos circadianos relacionados com sono-vigília, atividade locomotora, 

alimentação e síntese de corticosteroides. 

O sol que antes era o único emissor de ondas eletromagnéticas no espectro que atinge 

diretamente os olhos e pele, ganhou nos últimos anos inúmeros aliados como luzes artificiais 

de LED e equipamentos eletrônicos, que emitem radiação com comprimentos de onda de 

elevada energia. A luz azul é a banda de maior energia dentro do espectro visível e é a mais 

eficaz tanto para a supressão da síntese de MEL quanto para o atraso de fase dos ritmos 

circadianos. 

Para poder ilustrar a quantidade de pessoas expostas a luz azul, apenas em 2010, 1,6 

bilhão de computadores, aparelhos de televisão e aparelhos de celular foram vendidos 

globalmente (CAJOCHEN et al, 2011). 

Com a crescente e contínua exposição do ser humano a luz azul, tanto no trabalho 

quanto no período de descanso, principalmente nos períodos do anoitecer e da noite, deve-se 

tomar cuidado com o seu uso incorreto e demasiado que pode, a longo prazo, ocasionar diversas 

disfunções fisiológicas como, insônia, o desenvolvimento de tumores e o aumento do risco de 

desenvolver certos tipos de câncer, devido a redução da quantidade de MEL no organismo. 

Por este assunto ser relativamente novo, as descobertas encontradas nas pesquisas 

sobre este assunto foram pouco divulgadas, contudo, é interessante que estas descobertas sejam 

trazidas a público para que as pessoas saibam as formas corretas de se utilizar estas fontes 

artificiais de luz, sobretudo a correta utilização das mídias eletrônicas. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

 

A estrutura desta monografia consiste, em seu primeiro capítulo, uma breve história 

sobre o descobrimento da relação da iluminação e seus efeitos sobre o ser humano e a 

apresentação do seu objetivo e sua justificativa. 

No segundo capítulo será apresentada uma pesquisa bibliográfica de alguns conceitos 

e estudos sobre os assuntos luz azul, seus efeitos sobre o ser humano e distúrbios do sono. 
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No terceiro capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos aplicado 

nesta monografia. 

No quarto capítulo serão apresentados os resultados obtidos pelo questionário aplicado 

aos voluntários. 

O quinto capítulo, apresentará as conclusões que podem se chegar com os resultados 

obtidos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo será abordado o que é a luz azul e alguns de seus efeitos no ser humano 

e os efeitos dos distúrbios do sono para o ser humano. 

 

 

2.1 O QUE É LUZ AZUL? 

 

 

O espectro eletromagnético é composto por ondas eletromagnéticas de diferentes 

comprimentos e intensidades. Dentro desse espectro, entre as luzes ultravioleta (UV) e 

infravermelha (IV) está a porção a que se chama de luz visível, que é a parte do espectro captada 

pelos olhos e responsável pela visão humana, conforme figura 1. 

  

Figura 1 - Espectro Eletromagnético 

 
Fonte: ROBERTS, 2016 

 

A luz visível é composta por ondas de comprimentos entre 400 e 780 nm (WU et al, 

2006) que podem ser classificadas em ondas curtas (azul), médias (verde) e longas (vermelho) 

(ROBERTS, 2016). Quanto menor o comprimento de onda, maior a sua intensidade e seu 

potencial energético, portanto, a luz azul compreende os comprimentos de ondas entre 400 e 

500 nm (ROBERTS, 2016) sendo a banda de maior energia dentro do espectro visível. 
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2.2 EFEITOS DA LUZ AZUL NO SER HUMANO 

 

 

2.2.1 Luz Azul e a Pele 

 

 

A pele está exposta diariamente as diferentes radiações. Cada faixa de radiação, 

dependendo da sua profundidade de penetração, causa diferentes danos a pele. 

Grande parte destes danos são causados por radicais livres e pelos raios UV (UV-A e 

UV-B). Contudo, ALGVERE et al (2006) já afirmava que a luz azul também exerce um papel 

importante neste mecanismo. 

Estudo de Jurkiewicz-Lange e Buettner (2001), mediu a formação de radicais livres na 

pele exposta a radiações UV ou luz visível. A maior quantidade de radicais livres foi produzida 

quando os sujeitos foram expostos aos raios UV mais luz visível, produzindo um aumento de 6 

vezes de radicais livres na pele. Além disso, o estudo mostrou que mesmo quando a pele foi 

exposta apenas à luz visível também houve um aumento significativo de 3 vezes na produção 

de radicais livres. 

Por penetrar em toda a extensão da pele e atingir as camadas mais profundas da derme, 

a luz azul pode danificar irreversivelmente as estruturas essenciais da pele contribuindo para o 

foto-envelhecimento, diminuição da hidratação e elasticidade, alterações pigmentares, rugas e 

processos inflamatórios cutâneos (SHINDO, 1993). 

Opländer et al (2011) estudaram os efeitos da luz azul em diferentes comprimentos de 

onda (410, 420, 453 e 480 nm) emitidos por um diodo emissor de luz, na viabilidade, 

proliferação e capacidade oxidativa de fibroblastos humanos. Observaram que a radiação (410, 

420 nm) no estresse oxidativo celular e efeitos tóxicos são dependentes da dose e comprimento 

da onda. Nenhuma toxicidade foi encontrada usando comprimento de onda de 453 e 480 nm. 

Contudo, a luz azul com comprimento de onda menores (410, 420 e 453 nm) reduziram a 

capacidade antioxidativa dos fibroblastos. Portanto, os resultados mostraram que a luz azul em 

diferentes comprimentos de onda pode reduzir graus de variação no estresse oxidativo celular 

com diferentes resultados fisiológicos. Por outro lado, o uso da luz azul através das propriedades 

tóxicas e antiproliferativas podem representar uma nova possibilidade de tratamento e 

prevenção de queloides, cicatrizes hipertróficas e doenças fibróticas da pele. 
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2.2.2 Luz Azul e os Olhos 

 

 

Nos olhos, a luz azul é essencial para a visão e também desempenha um papel na foto 

recepção não visual, incluindo benefícios como o estabelecimento e a sincronização do ritmo 

circadiano, auxiliando nas funções cognitivas como atenção, memória, emoção, assim como no 

estado de vigília e sono (DALEY, 2015). 

Pesquisas empíricas na área da Cronobiologia (SHANANHAN e CZEISLER, 2000) 

demonstraram a influência da luz no comportamento e nas respostas fisiológicas das pessoas, 

baseadas principalmente na iluminância na retina (ARIES et al., 2002 e ZONNEVELDT e 

ARIES, 2002) e não mais em medições da iluminação no ambiente. 

As principais estruturas dos olhos, figura 2, são a córnea, a íris, o cristalino (lentes) e 

a retina – mácula. Essas estruturas oculares absorvem as radiações com seus diferentes 

comprimentos de ondas. A córnea e o cristalino absorvem os comprimentos de onda referentes 

a luz UV, enquanto os comprimentos de onda IV passam através da córnea e do cristalino, e 

são absorvidos pelas partes líquidas dos olhos (humor aquoso e vítreo). Então, apenas a luz 

visível, e dentro desta gama de comprimentos onda, a luz azul, alcança a retina (BEHAR-

COHEN, 2011), mais precisamente a mácula lútea onde está localizada a maior concentração 

de fotorreceptores responsáveis pela visão central e pela alta resolução visual (acuidade visual). 

Quando a luz atinge os fotorreceptores, eles dizem ao cérebro que é hora de parar de 

produzir melatonina. 

 

Figura 2 - Estrutura do Olho 

 
Fonte: ROBERTS, 2016 
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Segundo Figueiro (2015), os aparelhos eletrônicos emitem uma luz azul de ondas 

curtas, afetando principalmente um tipo de fotorreceptores do olho descoberto somente há 

pouco mais de uma década. Esses fotorreceptores, revelados em um estudo com ratos cegos em 

2002, são particularmente sensíveis à luz azul. 

Roberts (2016) mostrou que a luz azul (ondas curtas) é 50-80 vezes mais eficaz em 

gerar danos aos fotorreceptores em comparação a luz verde (ondas médias). 

A exposição contínua à luz azul leva a danos fotoquímicos, desencadeando a formação 

de radicais livres provocando sérios danos oxidativos na retina (BEHAR-COHEN, 2011). 

 

 

2.2.3 Luz Azul e o Estado de Alerta e Performance Cognitiva 

 

 

Existem evidências que o sistema fotorreceptor sensível a ondas curtas é o principal 

responsável por uma variedade de respostas não visuais da luz, em particular ao ritmo 

circadiano, supressão da produção da melatonina, melhora no estado de alerta e performance e 

elevada ativação cerebral. 

Respostas neurocomportamentais desencadeadas pela exposição à luz englobam 

melhor alerta e desempenho, figura 3. Estudos demonstraram que a exposição diurna à luz azul 

é mais efetiva no melhoramento da performance em tarefas de memória, se comparado com a 

luz verde ou violeta (VANDEWALLE, 2007). Portanto, a exposição à luz azul é uma 

ferramenta eficaz na melhora da performance cognitiva. 

 

Figura 3 - Diagrama simplificado da capacidade sensorial do sistema visual e da regulação circadiana não-visual 

 
Fonte: MARTAU, 2009 
 

Chellappa et al (2011) mediu a performance cognitiva de sujeitos em 3 tarefas 

diferentes, uma tarefa de vigilância psicomotora (PVT – Psychomotor Vigilance Task), uma 

tarefa SIM/NÃO (GO/NOGO), ambas relacionadas diretamente à atenção dedicada a tarefa, e 
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uma tarefa de adição visual serial (PVSAT – Paced Visual Serial Addition Task), que 

compreende uma tarefa de função executiva, esta foi realizada em condições de luz fraca, escuro 

e exposição a luz. Foram utilizadas uma lâmpada incandescente, 3000 K, e duas lâmpadas 

fluorescentes compactas, 2500 K e 6500 K, quente e fria respectivamente. Em condições de luz 

fraca e escuro os resultados se apresentaram muito próximos, contudo, quando os sujeitos foram 

expostos a luz fria (quantidade maior de luz azul) em todos os testes os sujeitos tiveram 

resultados melhores na execução das tarefas. 

No mesmo estudo, sujeitos expostos a luz fria no período noturno relataram se sentirem 

mais dispostos e com menos sensação de sono. 

Melhora da performance e atenção e relatos de maior disposição e menor sensação de 

sono também foram apresentadas em estudo parecido, mas comparando a utilização de 

computadores com e sem tela de LED, além disso foi constatado uma atividade cerebral maior 

nos sujeitos que utilizaram a tela de LED (CAJOCHEN et al, 2011).  

 

 

2.2.4 Luz Azul na “Ledterapia” 

 

 

Os autores Glickman et al (2005) verificaram a efetividade da luz azul no tratamento 

da depressão sazonal. Foram utilizados para o estudo o LED azul (468 nm) e o LED vermelho 

(654 nm). O tratamento era matinal e durava quarenta e cinco minutos diariamente, por um 

período de três semanas. Uma escala de depressão era usada semanalmente para avaliar os 

pacientes. Os resultados mostraram que o tratamento com LED azul diminuiu 

significativamente os escores em relação ao LED vermelho, portanto, sendo efetivo no 

tratamento da depressão sazonal. 

Arruda et al (2009) verificaram a segurança e eficácia da luz azul (407-420 nm) no 

tratamento de acne inflamatória graus II e III comparada com terapia com aplicação de peróxido 

de benzoíla (cinco por cento). No grupo da luz azul foram feitas oito sessões de quinze minutos 

de terapia, duas vezes por semana, por um período mínimo de intervalo de quarenta e oito horas. 

No grupo do peróxido de benzoíla foram feitas aplicações diárias. A avaliação ocorreu por meio 

de registros fotográficos e contagem das lesões. Os autores concluíram que a terapia com luz 

azul foi tão eficaz quanto a com o peróxido de benzoíla 5%, porém a aplicação da luz azul 

propiciou menos efeitos colaterais. 
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Lypovsky et al (2010) queriam identificar o comprimento de onda visível mais efetivo 

para induzir a ação bactericida sobre as bactérias do tipo Staphylococcus aureus e Escherichia 

coli e utilizou lâmpadas de LED com comprimento de onda 415 e 455 nm. Os autores 

concluíram que a luz azul com comprimento de onda de 415 nm pode ser usada para erradicação 

de bactérias. 

Ishikawa et al (2011) usaram um método de foto coagulação aplicando radiação de um 

diodo emissor de luz azul-violeta. O comprimento de onda utilizado era de 380 a 515 nm para 

os dez casos de extração dentária. O grupo controle era composto por cinco pacientes e o 

processo de controle de sangramento era o normal. Os resultados mostraram que a irradiação 

com LED azul-violeta resultou em coagulação imediata no local em até vinte segundos. Já 

métodos convencionais podem levar de dois a cinco minutos (média de três minutos) para se 

obter a coagulação. Os autores concluíram que a radiação azul-violeta causa imediata formação 

de coágulo após extração dentária e que a terapia é segura, confiável e não apresenta efeitos 

adversos. 

 

 

2.2.5 Luz Azul e o Sono 

 

 

2.2.5.1 Melatonina e o ritmo circadiano 

 

 

Melatonina é erroneamente chamada de hormônio do sono, na verdade ela é o 

hormônio da noite, pois nos seres de hábitos diurnos a sua presença reforça o funcionamento 

do ritmo circadiano provavelmente de diferentes maneiras. As relações mais conhecidas 

referem-se ao sono, diminuição dos batimentos cardíacos, do nível de estresse, da pressão e 

redução da temperatura corporal à noite. Já em animais de hábitos noturnos, como ratos, a 

presença do hormônio melatonina provoca a ação oposta. Seus níveis são baixos durante o dia 

e seu pico é durante a noite, usualmente entre as duas e quatro horas da madrugada (ARENDT, 

2005). 

Os ritmos circadianos podem ser regulados por uma variedade de indicadores externos, 

mas a luz (ciclo claro/escuro) é a variável primária e mais importante na sincronização (ou 

dessincronização) dos humanos aos ritmos diurnos ou noturnos (GRONFIER et al., 2007). O 

ritmo de atividade e repouso, ritmo social, ritmo de temperatura corporal e níveis hormonais 
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(melatonina e cortisol), figura 4, são exemplos de ritmos biológicos no corpo que podem ser 

facilmente medidos e que estão associados à iluminação (MARTAU, 2009). 

 

Figura 4 - Curva demonstrando o ritmo dos hormônios melatonina e cortisol em função do horário do dia 

 
Fonte: MARTAU, 2009 
 

Lewy et al. (1980) foram os primeiros a demonstrar que a melatonina noturna era 

suprimida com uma exposição à luz intensa de 2500 lux em humanos. Novos estudos provaram 

que a supressão pode ocorrer com menos de 1000 lux (AOKI, YAMADA, OZEKI et al. 1998 

e ZEITZER et al., 2000). Em seguida, Brainard et al. (2000) descobriram que sujeitos com 

pupilas dilatadas por medicamentos poderiam ter a secreção da melatonina suprimida por uma 

exposição à luz de apenas 100 lux. Outros pesquisadores, como Higuchi et al. (2003) e Cajochen 

et al (2011), concluíram que havia supressão da melatonina salivar noturna em sujeitos que 

desempenhavam tarefas atrativas usando monitores de computador, apesar da iluminância deles 

não ser tão intensa. Isso significa que a melatonina é suprimida com a exposição a uma luz de 

menor intensidade que até então relatada. Chellappa (2011), também demonstrou que a luz azul 

de monitores de computador suprime a produção da melatonina salivar. O tamanho da pupila 

também influenciou a supressão de melatonina, como em relatos anteriores (GADDY, 

ROLLAG e BRAINARD, 1993). 

O cortisol é outro hormônio que faz parte do chamado eixo adrenal, também composto 

pelo hormônio liberador de corticotropina. O cortisol está relacionado basicamente ao nível de 

atividade e capacidade de atenção da pessoa. O cortisol demonstra um ritmo circadiano claro, 

com um pico em torno do despertar da pessoa. As concentrações plasmáticas do cortisol são 

mais altas no início da manhã (por volta das seis horas) e seus valores são mais baixos ao final 

da tarde e à noite. Como o cortisol é controlado pelo relógio biológico, é esperado que o ritmo 

e a concentração de cortisol sejam influenciados pela luz (KUDIELKA et al, 2003). 

Segundo Kaplan, Sadock e Grebb (1997), quando um indivíduo se encontra num 

estado saudável, todos os seus ritmos têm uma relação natural, diz-se que ele está em fase. O 
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fato de estar com os ritmos biológicos fora de fase contribui para os efeitos nocivos 

experimentados pelos indivíduos. 

As mulheres que trabalham à noite têm sido objeto de estudo das pesquisas sobre 

melatonina, o hormônio sensível à luz (BLASK et al., 2005). Estas têm como hipótese principal 

que a iluminação artificial noturna, por interromper a produção do hormônio, que é protetor 

natural contra o desenvolvimento de tumores, pode aumentar o risco de câncer de mama 

(O’LEARY et al., 2006). Suprimindo a elevação noturna normal da melatonina faria com que 

níveis de estrogênio circulando se elevassem (COHEN, LIPPMAN e CHABNER, 1978) ou que 

fosse inibido o mecanismo antiproliferativo de tumor (STEVENS e REA, 2001). 

A temperatura de cor (ou aparência da cor) das diferentes fontes de luz também afeta 

estimulação circadiana e a supressão da melatonina em seres humanos (WUNSCH, 2007). 

Temperaturas de cor mais baixas são menos supressoras da melatonina que as altas, isto é, têm 

menores efeitos cronobiológicos, conforme figura 5. 

 

Figura 5 - Propriedades das fontes de luz e a intensidade de seu efeito cronobiológico. 

 
Fonte: MARTAU, 2009 
 

 

2.2.5.2 Utilização de mídias eletrônicas antes de dormir 

 

 

Nas últimas décadas presenciou-se um aumento nítido na disponibilidade e uso de 

mídias eletrônicas como telefones celulares, vídeo games, televisores, computadores, tablets e 

etc. Como estes equipamentos se tornam cada vez mais leves e portáteis as pessoas acabam os 
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utilizando na cama com maior frequência. Em uma pesquisa realizada em 2011 pela National 

Sleep Foundation, 95% das pessoas que responderam o questionário afirmaram que usavam 

mídias eletrônicas como telefones celulares, vídeo games, televisores, computadores e tablets 

pelo menos algumas noites na semana e dentro de uma hora antes de dormir. 

Suganuma et al (2007) reportaram um aumento de auto percepção de falta de sono com 

o uso de mídias eletrônicas antes de dormir. A navegação na internet aumentou o risco de 

desenvolvimento de distúrbios do sono em mulheres, na forma de repetidos despertares durante 

o sono. No homem, a quantidade de ligações e mensagens de texto feitas e recebidas no dia foi 

associada com o a dificuldade em adormecer. 

Higuchi et al (2003) descobriu que jogar um jogo em uma tela brilhante foi associado 

a uma latência de sono significativamente mais longa e um sono REM (Rapid Eye Movement) 

total mais curto se comparado a condições de controle. 

O uso na cama de computadores para assistir televisão, filmes, séries de TV, assim 

como o uso do telefone celular na cama para jogar, navegar na internet e trocar de mensagens 

está muito ligado a distúrbios do sono como a insônia (FOSSUM et al, 2014). Além disso, o 

uso do telefone celular na cama foi associado com o atraso na fase do sono nos sujeitos que o 

utilizavam excessivamente. Isso pode indicar que o uso excessivo do telefone celular na cama 

pode causar atraso no ritmo circadiano. 

Segundo Palombini (2017), quando a pessoa apaga a luz, ela está pronta para dormir, 

mas o cérebro não necessariamente está pronto. Deve-se ajudar o cérebro para que ele fique 

pronto. Por isso, é importante de 30 a 40 minutos ou 1 hora, de preferência, desligar todas as 

mídias eletrônicas, abaixar a luz e ir diminuindo estímulos para chegar na cama com sono. O 

certo é colocar a cabeça no travesseiro para dormir quando tiver com sono. Figueiredo (2015) 

chega a recomendar desligar as mídias eletrônicas até 2 horas antes de dormir. 

 

 

2.3 DISTÚRBIOS DO SONO 

 

 

Os distúrbios do sono provocam consequências adversas na vida das pessoas por 

diminuir seu funcionamento diário, aumentar a propensão a distúrbios psiquiátricos, déficits 

cognitivos, surgimento e agravamento de problemas de saúde, riscos de acidentes de tráfego e 

de trabalho, absenteísmo e por comprometer a qualidade de vida com diferentes 

desdobramentos a curto, médio e longo prazo. 
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Além da qualidade de vida, os distúrbios do sono também comprometem a segurança 

pública, porque aumentam o número de acidentes industriais e de tráfego (MARTINEZ, 1999). 

As estimativas sobre o índice de acidentes e mortes causados por sonolência ou cansaço variam 

de 2% a 41%, com alto custo em termos financeiros e da própria vida (FERRARA e De 

GENNARO, 2001). 

O Consenso Brasileiro de Insônia a conceitua como a dificuldade de iniciar e/ou 

manter o sono e sono não reparador, comprometendo as atividades diárias. Esse critério leva 

em conta a associação da insônia com transtornos psiquiátricos, distúrbios do sono, fatores 

ambientais, higiene do sono inadequada, doenças e uso de substâncias (POYARES e TUFIK, 

2002). 

As consequências dos distúrbios do sono envolvem questões econômicas e de saúde, 

como o aumento de hospitalizações, do absenteísmo, de riscos de acidentes de trânsito e de 

desenvolvimento de distúrbios mentais (OHAYON e SMIRNE, 2002). Roberts, Roberts e Chen 

(2001, 2002) encontraram entre jovens com problemas de sono, comparados com seus pares 

com sono normal, maior incidência de depressão, ansiedade, irritabilidade, medo, raiva, tensão, 

instabilidade emocional, desatenção, problemas de conduta, uso de álcool e de outras drogas, 

ideação ou tentativa de suicídio, fadiga, falta de energia, dores de cabeça e de estômago e pior 

saúde. Em estudo semelhante, Roth et al. (2002) encontraram relatos de saúde precária, menos 

energia e pior funcionamento cognitivo entre portadores de distúrbios do sono quando 

comparados a pessoas com sono normal. Em geral, os estudos encontraram associação dos 

distúrbios do sono com problemas de saúde, funcionamento diário e bem-estar. 

Ohayon e Hong (2002) encontraram, entre pessoas com insônia, queixas de distúrbios 

respiratórios, de doenças cardíacas, insatisfação com a vida social, rebaixamento do 

funcionamento diário, doenças psiquiátricas, estilo de vida estressante e doenças físicas 

acompanhadas ou não de dor. 

As perdas ocupacionais mais frequentes, associadas à insônia, são o absenteísmo 

(LITTNER et al., 2003), a diminuição na qualidade (ZAMMIT et al.,1999) e na produtividade 

do trabalho, o aumento de riscos de acidentes (EDINGER et al., 2001) e a redução no número 

de promoções em relação a pessoas com sono normal (HAURI, 1998). Zammit et al. (1999) 

encontraram ainda, com menor frequência, pouco otimismo em relação à carreira e empregos 

futuros, dificuldades para lidar com situações estressantes, tomar decisões, solucionar 

problemas e no relacionamento com colegas. Os déficits cognitivos provocados pelo distúrbio 

de sono como desatenção, baixa concentração e falhas de memória podem ainda agravar essas 

dificuldades (BUYSSE e GANGULI, 2002). 



23 
 

O desenvolvimento tecnológico contribui tanto de forma positiva quanto negativa para 

a qualidade de vida e na qualidade do sono das pessoas. Dentre os fatores que afetam o sono 

nas sociedades modernas estão a luz artificial – que modificou os hábitos relacionados aos 

ciclos sono-vigília e claro-escuro; a rede de telecomunicações, as demandas sociais e o estilo 

de vida ativo (FERRARA e De GENNARO, 2001). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre os assuntos luz azul, seus 

efeitos no ser humano e distúrbios do sono, principalmente a insônia. 

Para este estudo também foi criado um questionário online onde 90 indivíduos 

voluntários o responderam anonimamente, anexo A. O questionário foi disponibilizado online 

através da plataforma Google Forms e ficou disponível para ser respondido do dia 05 de abril 

de 2019 até o dia 12 de abril de 2019. Para a divulgação do questionário da pesquisa foi utilizado 

grupos de conversas sociais e solicitado para que as pessoas compartilhassem o link de acesso 

para que a pesquisa abrangesse o maior número de pessoas possível. Os dados adquiridos foram 

filtrados, comparados e analisados por meio de planilha eletrônica. 

A primeira seção do questionário abrange algumas questões de dados pessoais, como 

sexo, idade, escolaridade, estado civil, quantidade de filhos, período de trabalho e se trabalhava 

com saúde ou segurança do trabalho. 

A segunda parte consiste basicamente em constatar a preferência e utilização da cor 

de lâmpada amarela (quente) ou branca (fria). 

A terceira parte pergunta como os sujeitos utilizavam as mídias eletrônicas (televisão, 

celular, tablete, laptop e etc.), e a quantidade de horas utilizadas no período do anoitecer e noite. 

A quarta seção são feitas perguntas sobre a quantidade e qualidade do sono dos 

sujeitos. 

Na quinta e última seção é perguntado se os sujeitos tinham ouvido falar dos efeitos 

da luz azul sobre o ser humano e de alguns dos seus efeitos prejudiciais sobre o sono. 

Com estes dados foram pesquisados os hábitos de utilização dos sujeitos das mídias 

eletrônicas, seu conhecimento sobre a luz azul e sua influência no ser humano. 
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4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS 

 

 

O grupo estudado compreendeu 90 indivíduos, sendo 72% do sexo masculino e 28% 

do sexo feminino, figura 6. 

 

Figura 6 - Prospecção de sexo feminino e masculino na pesquisa 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A faixa de idade majoritária dos sujeitos (34%) que responderam o questionário ficou 

entre 25 e 35 anos, figura 7, para efeitos desta pesquisa seria interessante ter sujeitos de faixa 

etária menor que 19 anos, porém, infelizmente, o questionário acabou não atingindo sujeitos 

dessa faixa etária. 

 

Figura 7 - Faixa etária da amostra pesquisada 

 
Fonte: Autoria própria 
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A metade dos participantes são casados como pode-se notar na figura 8. 

 

Figura 8 - Estado Civil 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Assim como a maioria dos sujeitos (54%), que foram coletadas as informações, não 

têm filhos, figura 9. 

 

Figura 9 - Quantidade de Filhos 

 
Fonte: Autoria própria 
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Nota-se que a escolaridade da maioria do grupo estudado é alta, pois 71% têm 

graduação incompleta ou completa ou pós-graduação, figura 10. Mais à frente na pesquisa 

notar-se-á que o desconhecimento dos efeitos da luz azul é independentemente da escolaridade.  

 

Figura 10 - Escolaridade 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Quanto ao horário de trabalho, a maioria exerce suas atividades em horário comercial, 
conforme figura 11. 

 

Figura 11 - Turno de Trabalho 

 
Fonte: Autoria própria 
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Da amostragem 14% responderam que trabalham com saúde ou segurança do trabalho, 

figura 12. 

 

Figura 12 - Trabalha com Saúde ou Segurança do Trabalho 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Quando perguntados sobre a preferência da luz amarela (quente) ou branca (fria), 77% 

prefere a cor branca (figura 13), sendo esta também a predominante nas casas dos sujeitos. 

 

Figura 13 - Preferência da Luz 

 
Fonte: Autoria própria 
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Pode-se notar, conforme figura 14, que mesmo nas casas dos indivíduos que têm 

preferência pela luz amarela, a luz branca é bastante utilizada. 

 

Figura 14 - Preferência x Predomínio da Luz em Casa 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A luz branca também foi apontada, pelas respostas no questionário, como a mais 

utilizada no ambiente de trabalho, 86% (figura 15). Como a luz branca tem efeito estimulante, 

ela é a mais utilizada em ambientes como escritórios, hospitais, escolas e etc. 

 

Figura 15 - Luz Predominante no Trabalho 

 
Fonte: Autoria própria 
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A figura 16, mostra o tipo de luz utilizado em alguns cômodos da casa (local onde 

assiste TV, cozinha e quarto). Nota-se que no quarto e no local onde assistem TV, onde de 

preferência deveria ser utilizada a luz amarela, pois ela é menos estimulante, os sujeitos utilizam 

em sua maioria, 75%, a luz branca. 

Na cozinha a utilização da luz branca é justificável, pois é um local onde se manuseia 

objetos perfuro cortantes. 

 

Figura 16 - Luz nos Cômodos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Quanto a utilização de mídias eletrônicas, a figura 17 mostra o tempo aproximado que 

os sujeitos utilizam as mídias eletrônicas, e consequentemente se expondo a luz azul, entre às 

15 horas e às 24 horas. Pode-se notar que todos os indivíduos se expõem a luz azul no período 

do anoitecer, onde o ciclo circadiano é mais sensível a luz. 

 

Figura 17 - Utilização de Mídia Eletrônica Anoitecer/Noite 

 
Fonte: Autoria própria 
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Quando questionados se utilizam outra luz acesa quando utilizam as mídias eletrônicas 

a maioria dos entrevistados respondeu que utiliza outra fonte de luz (figura 18). 

 

Figura 18 - Utilização Com Outra Luz ligada 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Contudo, dos sujeitos que possuem TV no quarto, 59% não utiliza outra luz acesa a 

não ser o dessa própria mídia eletrônica, conforme figura 19. A utilização de outra fonte de luz 

acesa é importante, pois com o ambiente escuro, as pupilas se encontram mais dilatadas e a luz 

gerada pela TV, mesmo que fraca, em especial a luz azul, chega a retina diretamente e pode 

causar sérios danos ao olho a médio e longo prazo. 

 

Figura 19 - Utiliza TV no Quarto com Luz Acesa 

 
Fonte: Autoria própria 

  

0% 25% 50% 75% 100%

Assiste TV

Computador/Laptop a Noite

Celular/Tablet a Noite

Não Sim

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acende luz

TV Quarto

Não Sim



32 
 

 

Quanto ao tempo que desligam a TV ou computador, 79% desliga até 30 minutos antes 

de dormir, figura 20, o que é menos que os 40 min a 1 hora recomendados. 

 

Figura 20 - Tempo que Desligam TV/Computador Antes de Dormir 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Quando analisadas as respostas do uso de celulares ou tablets, esse tempo diminui 

consideravelmente, já que 89% da amostragem deixa de usá-los apenas 10 minutos antes de 

dormir (figura 21). 

 

Figura 21 - Tempo que Desligam Celular/Tablet Antes de Dormir 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Analisando esses dados nota-se que, em sua maioria, os sujeitos não utilizam as mídias 

eletrônicas de forma adequada, pois as desligam em um tempo antes de dormir inferior ao 

recomendado o que pode influenciar na qualidade e quantidade de sono dos indivíduos. 
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O principal motivo para a utilização do celular/tablet à noite apontada pelos sujeitos 

são as redes sociais, com metade das respostas, seguido por assistir vídeos, figura 22. Pode-se 

concluir que a portabilidade das mídias sociais influencia a utilização destas na cama. 

 

Figura 22 - Utilização Celular/Tablet Até Tarde 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Foi perguntado sobre a utilização ou não da função da luz noturna/modo de leitura. A 

metade dos sujeitos diz utilizarem essa função, figura 23. A utilização deste recurso é 

importante, pois ele diminui a quantidade de luz azul emitida pelas telas das mídias eletrônicas, 

consequentemente diminui-se seus efeitos negativos. 

 

Figura 23 - Utilização Luz Noturna/Modo Leitura 

 
Fonte: Autoria própria 
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Na seção onde foram questionados sobre o sono, a maioria dorme de 5 a 7 horas nos 

dias em que trabalham e boa parte acorda cansada a maioria dos dias, figura 24. 

 

Figura 24 - Horas de Sono X Cansaço (Trabalho) 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Já nos dias de descanso os sujeitos dormem 7 a 8 horas e 78% não acorda cansada ou 

acorda cansada em poucos dias, conforme figura 25. 

 

Figura 25 - Horas de Sono X Cansaço (Descanço) 

 
Fonte: Autoria própria 
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Analisando as respostas dos sujeitos que acordam cansados sempre ou na maioria dos 

dias, em dias de trabalho, nota-se que esses sujeitos desligam as mídias eletrônicas em um 

tempo menor que os 30 minutos mínimos desejados, figura 26. 

 

Figura 26 - Cansaço (Trabalho) X Desligamento de Mídia até 30 Min 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Quanto a qualidade do sono, 62% acredita ter uma qualidade boa de sono para a 

quantidade de horas que costuma dormir, figura 27. 

 

Figura 27 - Horas de Sono (Trabalho) X Qualidade do Sono 

 
Fonte: Autoria própria 
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Analisando as respostas dos sujeitos que acordam cansados nos dias de trabalho, 

sempre ou a maioria dos dias, com a qualidade do sono dos sujeitos e que desligam o 

celular/tablet até 30 minutos antes de dormir (figura 28), as respostas obtidas ficaram dúbias, 

pois esperava-se que estes sujeitos tivessem uma percepção de qualidade do sono ruim ou 

péssima, contudo, dos 35 sujeitos nesta situação, 15 tem uma percepção de qualidade excelente 

ou boa de sono e 20 uma qualidade péssima ou ruim de sono. Com estes dados não se pode 

afirmar que a utilização do celular/tablet afeta a qualidade e o tempo do sono dos indivíduos 

estudados. 

 

Figura 28 - Qualidade Sono X Cansaço (Trab.) X Desl. Cel./Tablet até 30 Min 

 
Fonte: Autoria própria 
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Na última parte do questionário, onde os sujeitos foram questionados sobre seu 

conhecimento sobre a luz azul, a sua influência sobre o ser humano, suas fontes geradoras, 

sobre possível distúrbio do sono relacionado a luz azul e sobre a redução da produção de 

melatonina. 

Como pode-se notar na figura 29, cerca de 70%, das pessoas não sabia que a luz azul 

afeta o ser humano. 

 

Figura 29 - Efeitos Sobre o Ser Humano 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Entre 55% a 65% da amostra também desconhecia a influência da luz azul sobre a 

saúde, figura 30. No caso das pessoas que trabalham na área de saúde e segurança do trabalho 

esse conhecimento é importante, pois ele pode ajudar a entender melhor os motivos do porquê 

o colaborador está apresentando problemas. 

 

Figura 30 - Influência Sobre a Saúde 

 
Fonte: Autoria própria 
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Assim como nas perguntas anteriores, a maioria, 70% a 85%, não sabia da relação 

entre mídias eletrônicas e fonte de luz azul, figura 31.  

 

Figura 31 - Mídias Eletrônicas Fonte de Luz Azul 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A figura 32 mostra que a maioria, 75% a 90%, das pessoas desconhece que a luz azul 

pode causar retardo no sono ou insônia, sendo que o desconhecimento entre os profissionais da 

saúde e segurança do trabalho foi maior. 

 

Figura 32 - Retardo do Sono/Insônia 

 
Fonte: Autoria própria 
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Quando questionados sobre a melatonina ser o “hormônio do sono” cerca de 75% tinha 

o conhecimento (figura 33), talvez este conhecimento seja devido a maior divulgação e 

utilização, principalmente nos últimos anos, da melatonina no tratamento da melhora do sono. 

 

Figura 33 - Melatonina "Hormônio do Sono" 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Contudo, a redução ou supressão da melatonina produzida naturalmente pelo corpo 

causada pela luz azul ainda é desconhecida pela maioria dos sujeitos, conforme figura 34. 

 

Figura 34 - Diminuição da Produção da Melatonina 

 
Fonte: Autoria própria 
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Os resultados obtidos pelo questionário mostram que a luz branca (fria) é a mais 

utilizada nas residências e nos locais de trabalho. Cerca de 58% dos sujeitos ficam expostas a 

luz azul por mais de 6 horas no período do anoitecer e da noite, período no qual a produção de 

melatonina é mais sensível a influência da luz. A luz branca é a mais utilizada nas casas, mesmo 

nas casas dos indivíduos que preferem a luz amarela 40% utilizam a luz branca. A utilização 

desta luz em alguns lugares da casa, como a cozinha, é de certo ponto interessante, pois é um 

lugar que se utiliza ferramentas perfuro cortantes e esta luz faz com que a pessoa tenha mais 

atenção ao utilizar esse tipo de utensílio. Contudo, principalmente, no quarto é interessante 

utilizar uma lâmpada amarela, pois ela influencia menos no ciclo circadiano e na supressão da 

produção de melatonina pois contém menos luz azul e é menos estimulante. 

Quanto a utilização das mídias eletrônicas, a utilização desta sem outra luz acesa é um 

fato a ser visto com atenção, pois com o ambiente escuro, as pupilas se encontram mais dilatadas 

e a luz gerada pelas mídias eletrônicas, mesmo que fracas, em especial a luz azul, chega a retina 

diretamente e pode causar sérios danos a médio e longo prazo. A utilização da luz azul próxima 

ao rosto, principalmente quando se utiliza tablets e celulares, também contribui para no foto 

envelhecimento da pele. Além disso, se for levado em consideração o tempo que se deve 

desligar as mídias antes de dormir, 89% das pessoas deixam de utilizar as mídias eletrônicas 

em um período menor que o desejável, mínimo de 30 minutos, sendo o ideal 1 hora. 

Os efeitos da luz azul sobre o ser humano e sua saúde, como pôde ser visto pelas 

respostas do questionário, é um assunto de pouco conhecimento entre as pessoas, independente 

do seu grau de instrução. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

O ser humano vem se expondo a luz azul através de fontes artificiais e de forma 

contínua e devido a isso pode apresentar problemas de saúde, tanto físico quanto mental. 

Como pôde ser observado pelos dados coletados, os sujeitos continuam a ser expostos 

a luz azul mesmo nos períodos do anoitecer e da noite, período o qual o ciclo circadiano é mais 

sensível a influência da luz, pois em sua maioria utilizam luzes brancas, com mais luz azul, no 

trabalho e em casa. 

Quanto a utilização das mídias eletrônicas, boa parte das pessoas as utilizam de forma 

parcialmente correta, pois boa parte as utilizam com outras fontes de luz. Contudo, grande parte 

dos sujeitos está bem longe do tempo ideal de uma hora para desligar as mídias eletrônicas, 

79% desliga a TV com até trinta minutos e se for analisada a utilização do celular este tempo 

se reduz muito, pois 89% desliga até dez minutos antes de dormir. A médio e longo prazo esse 

excesso e má utilização das mídias eletrônicas pode acarretar distúrbios do sono, principalmente 

a insônia. Para a área da saúde e segurança do trabalho isso é preocupante, pois sabe-se que os 

distúrbios do sono envolvem questões econômicas e de saúde, como o aumento de 

hospitalizações, do absenteísmo, de riscos de acidentes de trânsito, riscos de acidentes de 

trabalho e de desenvolvimento de distúrbios mentais, como maior incidência de depressão, 

ansiedade, irritabilidade, medo, raiva, tensão, instabilidade emocional, desatenção, problemas 

de conduta, uso de álcool e de outras drogas, ideação ou tentativa de suicídio, fadiga, falta de 

energia, dores de cabeça e de estômago e pior saúde. O profissional da saúde e segurança do 

trabalho, tendo isso em mente, pode sugerir pequenas mudanças de hábito ao colaborador que 

podem melhorar muito a sua qualidade de vida e de trabalho. 

Quanto ao conhecimento das pessoas sobre a luz azul e seus efeitos sobre o ser 

humano, em média, 81% da amostragem respondeu que desconhecia sobre o assunto. Por ser 

um assunto relativamente novo e com estudos incipientes, a falta de informação é alta e 

preocupante. Para os profissionais da saúde e segurança do trabalho esse conhecimento é de 

suma importância para que se possa desempenhar um trabalho mais assertivo quando for 

necessário entender os possíveis problemas que possam estar acontecendo com um colaborador, 

tanto dentro do trabalho, por exemplo se atentando em mais detalhes no posto de trabalho deste, 

quanto fora, podendo sugerir algumas mudanças simples de comportamentos ou hábitos. 

O desenvolvimento tecnológico contribui tanto de forma positiva quanto negativa para 

a qualidade de vida e a qualidade do sono das pessoas. Entretanto, são necessários mais estudos 
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de como essas novas tecnologias, principalmente o LED, podem afetar os seres humanos e estes 

estudos devem ter seus resultados amplamente divulgados a sociedade, para que esta possa ter 

conhecimento dos aspectos tanto positivos quanto negativos dessas novas tecnologias. 

Aprofundando-se sobre o assunto da luz azul, seria interessante estudos relacionados 

a formas efetivas de proteção contra esta luz ou a diminuição de seus efeitos. Na área da 

pesquisa de fontes artificiais de luz, poder-se-ia pesquisar uma luz LED com uma cor que se 

aproxime mais da luz incandescente, ou uma fonte de luz que tenha as mesmas características 

de emissões de ondas da luz incandescente, que não interfere no ciclo circadiano. Levando em 

consideração a iluminância, verificar se a própria norma NBR 8995, que leva em conta aspectos 

técnicos para o exercício das atividades, pode ou não prejudicar aspectos biológicos das 

pessoas, por exemplo uma sala de aula noturna para adultos deve ter 500 lux, contudo já se 

mostrou que com 100 lux, dependendo das condições de saúde da pessoa, a produção de 

melatonina já pode ser afetada. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO ONLINE 
 
 



49 
 



50 
 



51 
 



52 
 



53 
 



54 
 



55 
 



56 
 



57 
 



58 
 

 


