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RESUMO 
 

 
Objetivou-se analisar as características do padrão de sono e qualidade do sono de 

enfermeiros que trabalhavam nos turnos diurno e noturno. Trata-se de um estudo 

com abordagem quantitativa, de corte transversal, descritivo. O estudo foi 

desenvolvido no Hospital Universitário do Rio Grande do Norte. Os dados foram 

coletados em sua totalidade no período de janeiro a setembro de 2015, mediante os 

instrumentos: Índice de qualidade de sono de Pittsburgh e Diário de Sono. Os 

sujeitos foram entrevistados de acordo com o seu turno de trabalho, diurno ou 

noturno, durante os horários de trabalho da equipe de enfermagem. Após serem 

codificados e tabulados, os dados foram analisados por meio do programa SPSS 

versão 20.0. O Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o Parecer nº 751.567. Para a 

descrição das variáveis contínuas foram utilizadas medidas de posição (média e 

mediana), dispersão (desvio padrão), e correlação (teste de Correlação de 

Spearmann), para um nível de significância de 0,05. O perfil sociodemográfico da 

amostra mostrou um total de n=104 participantes, distribuído em: no turno diurno 64 

e no turno noturno 40; caracterizada por 90,4% serem do sexo feminino, com faixa 

etária entre 24 a 45 anos, correspondendo a 73% da amostra. Verificou-se a 

presença de diferença estatisticamente significativa, para as variáveis: laborais e 

hábitos de vida (setor hospitalar e ambulatorial (p=0,003), possuir mais de um 

trabalho (p=0,002), usar bebida estimulante (p=0,021); Padrão de Sono: tempo de 

cochilo (p=0,003), latência do sono (p=0,013), tempo total de sono (p=0,001), como 

se sentiu ao acordar (p=0,017), qualidade do sono noturno (p=0,001) e qualidade do 

sono (p=0,007), quando comparados entre os turnos diurno e o turno noturno. 

Concluiu-se que o trabalho em turnos alterou o padrão e a qualidade do sono dos 

enfermeiros dos períodos diurno e noturno.  

 
Descritores: Sono; Turnos de trabalho; Enfermeiros; Ritmos circadianos. 
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SILVA, K. K. M. Analysis of sleep of nurses in different hospital shifts. Natal, 2016. 

79f. Masters thesis (Master of Science in Nursing) – Departamento de Enfermagem, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2016. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the pattern characteristics of sleep and sleep quality of 

nurses who worked day and night shifts. This is a study with a quantitative approach, 

cross-sectional, descriptive. The study was conducted at the University Hospital of 

Rio Grande do Norte. Data were collected in full in the period from January to 

September 2015, through the instruments: Pittsburgh Sleep Quality Index and Sleep 

Diary. Subjects were interviewed according to their work shift, day or night, during the 

working hours of the nursing team. After being coded and tabulated, data were 

analyzed using SPSS version 20.0. The study was approved by the Research Ethics 

Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, in the Opinion No. 751 

567. For a description of continuous variables were used position measurements 

(mean and median), dispersion (standard deviation) and correlation (Spearman 

correlation test), to a 0.05 significance level. The socio-demographic profile of the 

sample showed a total of n = 104 participants, distributed in: 64 on day shift and night 

shift 40; wherein 90.4% are female, aged between 24-45 years, corresponding to 

73% of the sample. There was the presence of statistically significant differences for 

the variables: employment and living habits (inpatient and outpatient sector (p = 

0.003), have more than one job (p = 0.002), use cordial (p = 0.021); Sleep pattern: 

nap time (p = 0.003), sleep latency (p = 0.013), total sleep time (p = 0.001), how it felt 

to wake up (p = 0.017), quality of nighttime sleep (p = 0.001) and sleep quality (p = 

0.007) compared between the day shift and the night shift. It was concluded that shift 

work has changed the pattern and sleep quality of nurses working day and night 

shifts. 

 

Descriptors: Sleep; shift work; Nurses; Circadian rhythms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática do trabalho noturno passou a ser realizada de forma contínua a 

partir da Revolução Industrial, em que as fábricas passaram a funcionar no período 

das 24 horas, impulsionadas pela economia globalizada. No entanto, o trabalho 

noturno apresenta dificuldades para aqueles que permanecem acordados durante o 

período que deveria ser destinado ao sono (FISCHER et al., 2004; LISBOA et al., 

2010).  

O trabalho por turnos constitui atualmente um problema para a maioria dos 

trabalhadores e um enorme desafio para a saúde ocupacional, principalmente para a 

equipe de enfermagem. As mudanças de horários de trabalho expõem o individuo a 

apresentar o aumento da sonolência diurna, quando o trabalho é no período da 

manhã exigindo que o sujeito acorde cedo, e diminuição dos estados de alerta no 

período noturno (OLIVEIRA, DE MARTINO, 2011). 

Enfermeiros lidam invariavelmente com os efeitos destas alterações no ciclo 

vigília-sono, que podem causar como consequências um maior risco para ferimentos 

e acidentes de trabalho, assim como prejuízo da qualidade de vida (MORENO, 

2003; SILVA et al., 2011). 

Além disso, pelo fato de o período de trabalho não coincidir frequentemente 

com os períodos de atividade e repouso da sociedade, isso gera por vezes conflitos 

pessoais e familiares que podem agravar ainda mais as consequências na saúde. 

A escolha desta problemática prendeu-se ainda ao fato de a considerarmos 

atual e muito relevante, dada a escassez de estudos realizados em Natal/RN que 

relacionem o trabalho por turnos e a capacidade para trabalho dos profissionais de 

saúde, mais concretamente, dos enfermeiros. Embora as consequências do trabalho 

por turnos se encontrem amplamente estudadas, considerou-se relevante questionar 

os enfermeiros que trabalham por turnos, bem como avaliar o seu padrão de sono 

(MENDES, DE MARTINO, 2012). 

Considerando que os resultados de pesquisas sobre a qualidade de sono têm 

demonstrado para a população de enfermeiros um sono de má qualidade, faz-se 

necessária uma investigação mais aprofundada das consequências do trabalho em 

turnos e as suas implicações no estabelecimento de episódios de sono fragmentado, 

ou seja, com despertares durante a noite, que perturbam o sono regular e geram 
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alterações fisiológicas e comportamentais. O estudo sobre os efeitos fisiológicos nos 

trabalhadores de turnos torna-se fundamental para tentarmos compreender as 

queixas mais comuns desse grupo e, dessa forma, propor metodologias adequadas 

para atender um número cada vez maior de indivíduos que sofrem diariamente de 

problemas de um sono inadequado (ROCHA, DE MARTINO, 2010; DE MARTINO, 

2009). 

Portanto, o presente estudo ampliará os conhecimentos sobre alterações no 

estado sono-vigília dos enfermeiros nos diferentes turnos hospitalares. Espera-se 

que os resultados obtidos a partir desta investigação gerem um impacto positivo na 

comunidade científica, despertando o interesse de outros investigadores para a 

importância do bom desenvolvimento da qualidade do sono dos enfermeiros, bem 

como a reflexão sobre hábitos saudáveis de higiene do sono, o que certamente 

influencia em proporcionar uma melhor qualidade da assistência prestada nos 

serviços hospitalares e melhor qualidade de vida desse grupo ocupacional. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Analisar as características do padrão de sono nos enfermeiros dos turnos 

diurno e noturno. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar os aspectos sociodemográficos dos enfermeiros; 

 Identificar o padrão e a qualidade do sono dos enfermeiros nos turnos diurno 

e noturno;  

 Verificar a correlação entre as variáveis do padrão e qualidade do sono dos 

enfermeiros. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

3.1 Sono e Vigília 

 

O organismo humano funciona de acordo com um relógio biológico, ou 

temporizador circadiano situado no Núcleo Supraquiasmático (NSQ). O ritmo natural 

para diversas funções de nosso corpo segue um comportamento periódico, 

constituindo os ritmos circadianos. Podem ser classificados em três grandes grupos, 

dependendo da frequência ou período de recorrência do evento considerado: ritmos 

circadianos, aqueles cujas flutuações se completam a cada 24 horas 

aproximadamente (período de 24±4h); ritmos ultradianos, aqueles que apresentam 

mais de um ciclo completo a cada 24 horas (período menor que 20 horas); ritmos 

infradianos, aqueles cujo período de repetição é maior que 28 horas (TUFIK, 2008; 

SOUZA et al., 2010; MARQUES & MENNA-BARRETO, 1999; SANTOS,2015). 

A Figura 1 mostra a localização do NSQ, e estruturas do nervo ótico, pineal, 

responsáveis pelo comportamento dos ritmos circadianos em humanos. 

 

Figura 1: Esquema da localização do Núcleo Supraquiamástico (NSQ) 

Fonte: GOLOMBEK et al., (1999, p.142). 

A alternância vigília-sono tem uma organização temporal comandada por 

estruturas internas, o relógio biológico, que são responsáveis pelos ciclos básicos 
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durante as 24 horas. Além disso, existem também os estímulos externos, ou seja, a 

luz, claro e escuro que influenciam na sincronização dos ritmos internos (TOGEIRO, 

2005; MARTINEZ, LENZ, MENNA-BARRETO, 2008).  

O sono é um estado fisiológico especial que ocorre de maneira cíclica em 

uma grande variedade de seres vivos. Existem dois padrões fundamentais de sono: 

sem movimentos oculares rápidos (NREM), que é composto por três etapas em grau 

crescente de profundidade, os estágios I, II, e III; e com movimentos oculares 

rápidos (REM), que recebe a denominação de sono paradoxal e de sono 

dessincronizado. Cada padrão de sono tem sua devida importância para a saúde do 

sono, uma vez que, quando o individuo apresenta qualquer distúrbio que interfere na 

arquitetura do sono, ele terá consequências (FERNANDES, 2006). 

O trabalho em turnos é marcado pela continuidade da produção ou prestação 

de serviços por 24 horas, como em hospitais e serviços de emergência, e pode ser 

definido como o trabalho realizado fora dos horários usuais (DE MARTINO, BASTO, 

2009). A qualidade do sono dos trabalhadores do turno noturno é considerada ruim 

em relação aos trabalhadores do turno diurno. O sono diurno não possui a mesma 

qualidade e capacidade reparadoras do sono noturno, pois a arquitetura do sono 

diurno após o turno noturno mostrou fases incompletas e com microdespertares que 

interferem na qualidade do sono dos enfermeiros que trabalham nesse regime de 

função (DE MARTINO, 2009; LISBOA et al., 2010). 

Em virtude dos avanços da sociedade moderna, vem se tornando cada vez 

mais comum o trabalho em turnos, expondo os trabalhadores a risco de acidentes 

no trabalho e desenvolvimento de doenças decorrentes da privação de sono. 

Estudos têm comprovado que o trabalho em turnos e noturno rotineiramente provoca 

transtornos de humor, sonolência excessiva diurna, cansaço e pode ainda estimular 

ou agravar problemas pré-existentes. (AKERSTEDT, WRIGHT 2009; BRAGA et al., 

2015). 

Dessa forma, deve-se dar o devido valor para se discutirem as condições de 

trabalho em turnos do enfermeiro. Uma vez que os profissionais da área de 

Enfermagem nem sempre possuem condições de trabalho excelentes, 

principalmente no que se refere aos esquemas exaustivos de horários de trabalho 

adotados (ROCHA, 2010). 
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3.2 Atividades de enfermagem desenvolvidas nos turnos: diurno e noturno 

  

No cotidiano das atividades do enfermeiro nas instituições de saúde, as 

atividades assistenciais exigem maior frequência dos cuidados com os pacientes 

graves e os procedimentos de maior complexidade (COSTA; SHIMIZU, 2006). 

Entretanto, essa responsabilidade está a cargo do enfermeiro que coordena a 

equipe de enfermagem nas unidades de internações.   

As atividades de enfermagem desenvolvidas no período diurno têm uma 

rotina diferente do período noturno, embora a assistência de enfermagem não se 

altere quanto a prestar cuidados aos pacientes, em estado grave ou não. Podem ser 

classificadas em: administrativas, assistenciais, educativas e relativas ao sistema de 

informação (SILVA et al., 2011; BRAGA et al., 2015). 

O período diurno, ao se iniciar logo nas primeiras horas da manhã, também 

pode causar déficits de sono. No entanto ao ficarem acordados durante a noite todos 

os prejuízos são maiores, de um modo geral, para a saúde do enfermeiro (BRAGA, 

et al., 2015). 

No período noturno as instituições distribuem as atividades assistenciais para 

a equipe de enfermagem levando em consideração o número reduzido de 

funcionários. Percebe-se que a prática do trabalho noturno acarreta pontos positivos 

e negativos na vida do enfermeiro. A prevalência maior é em relação aos pontos 

negativos, mostrando que o trabalho noturno está gerando consequências negativas 

na vida profissional e pessoal destes trabalhadores, o que pode influenciar na 

assistência prestada (LUNA et al. 2015). 

Segundo Luna et al. (2015), apesar de causar problemas na saúde do 

profissional enfermeiro o trabalho no período da noite é essencial que seja realizado, 

pois o serviço, o trabalho e a assistência são contínuos, mas é fundamental, porém, 

que sejam encontradas estratégias que possibilitem a redução das consequências 

na saúde do trabalhador. 
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3.3 Características do trabalhador noturno no sono e na vigília 

  

Observando-se as características do sono do enfermeiro, o Quadro 1 mostra  

pesquisas  realizadas  sobre as alterações pertinentes ao turno noturno.  

 

Quadro 1: Características do sono e da vigília do enfermeiro que trabalha no turno 

noturno. Natal/RN, 2016 

 

 

 

 

 

 

Trabalhador 

Noturno e o 

Sono 

Características Autores 

Qualidade Subjetiva do sono ruim  Rothore et al. 2012; Silva  et al. 

2011; Braga et al. 2015;  Silva et al. 

2015; Whittemore et al. 2005; 

Fischer, 2015.  

Redução do tempo de sono  Rothore et al. 2012; Silva  et 

Rothore et al. 2012; Whittemore et 

al. 2005; De Martino et al. 2013; 

Fischer, 2015. 

Latência do Sono aumentada Rothore et al. 2012; Silva et al. 

2011; Whittemore et al. 2005; Silva 

et al. 2011; Fischer, 2015. 

Propensão maior para distúrbios do 

sono 

Rothore et al. 2012; Whittemore et 

al. 2005;, De Martino et al. 2013;  

Fischer, 2015. 

Insônia Silva et al. 2015, Whittemore et al. 

2005; Silva et al. 2011; Moen et al. 

2012. 

Diminuição da eficiência do sono  Rothore et al. 2012;, 2 Whittemore 

et al. 2005;  Fischer, 2015. 

Sono Fragmentado Rothore et al. 2012; Silva et al. 

2011; Braga et al. 2015; De Martino 

et al. 2013. 

Uso de medicação para dormir Rothore et al. 2012; Whittemore et 

al. 2005; Fischer, 2015. 

Sono perturbado Silva et al. 2011; De Martino et al. 

2013. 

Débito de Sono Silva et al. 2011; Braga et al. 2015. 

Privação do Sono Clendon et al, 2013; Moen et al. 

2012. 

 Fadiga Braga et al. 2015; Silva et al. 2011; 
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Trabalhador 

noturno e a 

vigília 

Whittemore et al. 2005; De Martino 

et al. 2013; Clendon et al, 2013; 

Moen et al. 2012;  Fischer, 2015 

Sonolência excessiva diurna Rothore et al. 2012; Silva, 2011, 

Whittemore et al. 2005; De Martino 

et al. 2013;  Fischer, 2015. 

Ansiedade  Silva, 2011; Whittemore et al. 2005; 

De Martino et al. 2013. 

Depressão Silva, 2011; Whittemore et al. 2005;  

De Martino et al. 2013. 

Dificuldade de concentração Silva et al. 2015; De Martino et al. 

2013; Clendon et al. 2013. 

Propensão maior para distúrbios 

durante o dia  

Whittemore et al. 2005; Fischer, 

2015. 

Irritabilidade De Martino et al. 2013; Clendon et 

al. 2013. 

Diminuição do estado de alerta(:)  De Martino et al. 2013; Clendon et 

al. 2013. 

Distensão abdominal  Silva et al. 2015 

Má digestão Silva et al. 2015 

Dores de cabeça Silva et al. 2015 
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Atualmente é visto nas pesquisas que os enfermeiros constituem uma 

população de risco para os agravos à saúde, principalmente aqueles que trabalham 

no turno noturno. O serviço noturno é indispensável para a enfermagem, contudo 

leva a implicações na saúde dos trabalhadores, gerando o desgaste desse 

profissional, propiciando o aparecimento de comorbidades, sintomas físicos e 

mentais que interferem diretamente na qualidade do trabalho prestado e em suas 

relações sociais (SILVA et al., 2011). 

  A qualidade subjetiva do sono, latência do sono aumentada, insônia, 

diminuição da eficiência do sono, sono fragmentado, débito de sono, fadiga, 

sonolência excessiva diurna, ansiedade, depressão foram as características mais 

encontradas nesses indivíduos. Dessa forma, foi observado o uso de terapias 

medicamentosas para controle dessas características, com o intuito de minimizar os 

danos causados pelo trabalho noturno (DE MARTINO et al., 2013; CENDON, 

WALKER, 2013; MOEN, et al., 2012). 

 

3.3.1 Trabalho noturno e alterações durante o sono 

 

Várias manifestações clínicas foram expostas nos artigos selecionados: 

qualidade subjetiva do sono ruim, redução do tempo de sono, latência do sono 

aumentada, propensão maior para distúrbios do sono, insônia, diminuição da 

eficiência do sono, sono fragmentado, uso de medicação para dormir, sono 

perturbado, débito de sono e privação do sono (RATHORE et al., 2012; SILVA et al., 

2012; SILVA et al., 2015; WHITTERMORE et al., 2005). 

A qualidade subjetiva do sono ruim, redução do tempo total de sono e latência 

do sono aumentada foram as manifestações clínicas mais frequentes. Vale ressaltar 

que tais achados corroboram com outros estudos quando afirmam que indivíduos 

que trabalham no turno noturno apresentam essas características de uma maneira 

geral (BRAGA et al., 2015; DE MARTINO et al., 2013; CLENDON et al., 2013). 

A redução do tempo total de sono nesses profissionais, após o trabalho 

noturno, gera outra consequência, o débito de sono. Segundo autores, as 

profissionais de enfermagem de plantões noturnos podem usar uma estratégia para 

facilitar o reajuste de seus horários, como o hábito de cochilar durante o trabalho; 

esses dados sugerem que o cochilo no trabalho pode compensar, parcialmente, o 

débito de sono, além de corresponder a uma estratégia para facilitar o reajuste aos 
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horários diurnos durante o tempo de folga (FISHER, 2015; SILVA et al., 2011; 

BRAGA et al., 2015). 

Pesquisas apontam para uma menor eficiência do sono diurno nesses 

trabalhadores, o que pode ser explicado pelo padrão circadiano de regulação do 

sono favorecer a ocorrência do sono durante o período da noite, onde a secreção de 

melatonina favorece a eficiência do sono e tornando o sono mais reparador 

(MENDES, DE MARTINO, 2012; XAVIER, VAGHETTI, 2012; SOUZA et al., 2012). 

 

3.3.2 Trabalho noturno e alterações durante a vigília  

 

Algumas características peculiares do trabalhador noturno foram observadas: 

fadiga, sonolência excessiva diurna, ansiedade, depressão, dificuldade de 

concentração, propensão maior para distúrbios durante o dia, irritabilidade, 

diminuição do estado de alerta, distensão abdominal, má digestão e dores de 

cabeça. Demonstrando que as limitações e complicações não são apenas durante o 

seu sono, pelo contrário se estendem no decorrer das 24 horas (FISHER, 2015; 

SILVA, 2015; WHITTEMORE, KNAFL, 2005). 

Em decorrência da privação do sono e de um sono não reparador durante a 

noite, os enfermeiros do turno noturno apresentam em seu cotidiano sinais de 

fadiga, sonolência excessiva diurna e ansiedade, aumentando assim a irritabilidade 

e o índice de depressão nessa classe de profissionais. Estudos mostram a 

prevalência de depressão, além dos relatos de desânimo, tristeza e desesperança 

que são comumente encontrados, o que pode gerar uma descontinuidade da 

assistência ou até mesmo a perda desses profissionais (VARGAS, DIAS, 2011; 

OLIVEIRA, DE MARTINO, 2013; BJORVATN, 2012). 

Além dos sintomas relacionados à saúde mental desse individuo, também 

foram observados sinais como distensão abdominal e má digestão, vistos 

igualmente em outros estudos onde os enfermeiros referem também alterações 

gastrintestinais (distúrbio de apetite, sensação de má digestão, azia ou queimação), 

ganho de peso, irritabilidade, insônia, dores de cabeça, dificuldade de concentração, 

sensação de depressão ou infelicidade, sensação da diminuição da autoestima e 

labilidade de humor (SILVA; 2015; WENDY, FALLIS, MCMILLIAN, 2011; ROCHA, 

DE MARTINO, 2010). 
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Entretanto, são necessários novos estudos de campo onde estas variáveis 

possam ser observadas tanto no período da vigília quanto no sono. 

 

3.4 Direito do trabalhador em turno 

  

O diálogo entre as leis e a medicina laboral sempre foi dotado de pontos 

comuns. É bastante evidente que as normas jurídicas trabalhistas e a proteção da 

saúde do proletário possuem um objetivo comum, qual seja: impedir que o 

trabalhador sofra de esgotamentos físicos oriundos da jornada de trabalho, o que 

funciona como verdadeiro fator proibitivo de exploração do homem como ser 

biológico (MORENO; FISCHER; ROTENBERG, 2003). 

 O ramo responsável pela elaboração e gerência das práticas trabalhistas no 

Brasil é o Direito do Trabalho, que tem como principais fontes a Constituição Federal 

de 1988 e a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Essas normas jurídicas são 

orientadas por princípios muito próprios, dentre os quais se destaca o princípio da 

proteção, como leciona Rodriguez (1993, p.30): “Historicamente, o Direito do 

Trabalho surgiu como consequência de que a liberdade de contrato entre pessoas 

com poder e capacidade econômica desiguais conduzia a diferentes formas de 

exploração" (BRASIL, 1988). 

 Nesse sentido, é inerente ao Direito do Trabalho o zelo pela integridade física, 

moral e social do trabalhador justamente porque este, pela questão econômica, é 

considerado a parte mais frágil da relação contratual, devendo, portanto, ser visto 

sob o olhar especial da lei. Ainda sobre o princípio da proteção ensina Delgado 

(2014, p. 196): “Informa este princípio que o Direito do Trabalho estrutura em seu 

interior, como suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, uma teia de 

proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia”. 

 Nesse panorama protetivo, é sabido que alguns tipos de trabalho demandam 

do empregado uma maior resistência ou geram consequências mais danosas ao 

corpo humano. Dentre essas práticas laborais está o trabalho noturno, que ocupa o 

trabalhador na hora em que seu relógio biológico está programado para o descanso. 

Segundo Cassar (2010, p. 816): “o trabalho noturno contraria o relógio biológico do 

ser humano e inverte-se ao costume da sociedade que, na sua maioria trabalha de 

dia e descansa a noite”. Além dessas implicações, é preciso ressaltar que o 
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trabalhador é privado do seio familiar no período de descanso, bem como tem 

problemas com dificuldade de locomoção e alimentação, seja pela redução da frota 

de transportes públicos durante a noite, seja pela diminuição de estabelecimentos 

que fornecem alimentos no período noturno. 

 Como tratado inicialmente, não pode o Direito, como conjunto de normas 

jurídicas de uma sociedade, opinar sozinho sobre determinadas matérias. É 

necessário buscar na medicina laboral o amparo para a proteção do trabalhador. 

Corroborando com o exposto, explana Godinho (2014, p. 981): “Efetivamente, os 

avanços dos estudos sobre a saúde e segurança laborais têm ensinado que a 

extensão do contato como indivíduo com certas atividades ou ambientes é elemento 

decisivo à configuração do potencial efeito insalubre de tais ambientes ou 

atividades”. 

 A temática do trabalho noturno, portanto, é muito importante na conjuntura 

atual dos Direitos Fundamentais do homem. Não fosse assim, o assunto não estaria 

tratado na própria Constituição da República, que é a Lei mais importante de que 

goza o Estado brasileiro. A prestação de um trabalho pode ser realizada em 

qualquer fase do dia ou da noite, existindo, inicialmente, uma ressalva tratada na 

Constituição, que assim ensina: 

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 

XXXI- proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
(dezoito)... . 

 Fica claro que a lei torna real a proteção ao menor de 18 anos, sendo certo 

que essa norma não é fruto acaso, mas sim resultado de estudos no sentido de 

apontar o prejuízo causado com privações periódicas do sono em determinadas 

idades (BRASIL, 1988). 

 Continuando a demonstração dos direitos do trabalhador noturno, na CLT é 

possível encontrar uma série de tratamentos diferenciados destinados a essa 

categoria. O referencial constitucional representa o fundamento geral do tema, 

sendo a Consolidação Trabalhista a norma que especifica mais o direito aqui 

exposto, o dos trabalhadores noturnos. 

 O trabalho noturno tem algumas peculiaridades: é interessante perceber que 

o horário do turno noturno corresponde 52 minutos e 30 segundos, diferente do 

horário diurno, enquanto que uma hora equivale a 60 minutos. Além disso, é 
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considerado tempo de trabalho noturno, ressalvadas algumas situações específicas 

(trabalhador rural), o período que vai das 22 horas de um dia e às 5 horas do dia 

seguinte (BRASIL, 1943). 

 Juntamente com essas peculiaridades, o direito fundamental do trabalhador 

noturno é que sua remuneração terá um acréscimo de pelo menos 20% sobre a hora 

diurna. Estas regras estão dispostas no artigo 73 da CLT: 

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o 
trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, 
sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos, 
sobre a hora diurna. 
§ 1º A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 
segundos.  
§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho 
executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 
 

 Conforme estabelecido no caput do artigo, o trabalho noturno se dá na 

compensação econômica de 20% acrescidos sobre o valor da hora diurna, sendo 

este o parâmetro mínimo de reposição salarial, no caso em que essa remuneração 

pode ser aumentada pelo empregador.  

 Para concluir, é necessário dizer que esses são parâmetros gerais sobre o 

tratamento do tema. A lei cuida de padrões mínimos de saúde laboral, podendo 

haver flexibilização ou aumento desses valores nas discussões dos acordos e 

convenções coletivos de trabalho. Existem também características específicas de 

algumas classes laborais (bancários, trabalhadores rurais), mas sempre no sentido 

de proteção e usando os direitos aqui expostos como regras mínimas de proteção à 

saúde do trabalhador. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, de corte transversal, 

descritivo e observacional. 

Nos estudos transversais, todas as medições são feitas em uma única 

ocasião, sem período de acompanhamento. Os delineamentos transversais são 

úteis quando se quer descrever variáveis e seus padrões de distribuição e inferir 

causa e efeito a partir das associações das variáveis definidas (HULLEY et al., 

2006). 

 

4.2 Local e Regime de trabalho 

 

O estudo foi realizado na cidade de Natal/RN, no Hospital Universitário da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O regime de trabalho da equipe de 

enfermagem do hospital consta de jornadas de trabalho de 6 horas diárias para o 

turno diurno, com uma folga semanal e para o noturno, jornadas de 12 horas de 

trabalho por 36 horas de folga.  

 

4.3 População 

 

A população da pesquisa  foi composta por enfermeiros dos turnos diurno e 

noturno de trabalho, num total de 104. Para a composição da amostra, foi realizado 

o cálculo de seu tamanho. As populações podem ser finitas ou infinitas, 

considerando-se universo finito aquele que não excede 100.000 elementos. Para 

esses casos, o cálculo da amostra pode ser obtido com a aplicação da seguinte 

fórmula (GIL, 1999): 
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Onde: 

n  Tamanho da Amostra 

N = Tamanho da população, igual a 100 elementos. 
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Z = Nível de confiança estabelecido (em 95%). Z = 1,96 ou Z2 = 3,8416 

 Percentagem com a qual o fenômeno se verifica. Quando não há 

condições de estimar, admita-se igual a 0,50, pois dessa forma ter-se-á o maior 

tamanho de amostra possível.  

50,050,011    

d Erro máximo permitido. Em pesquisas sociais, trabalha-se usualmente 

com um erro entre 3% e 5%. Nesse caso, tolera-se um erro de 5%. 

Assim: 

n  104 

Quanto ao tipo de amostragem, foi por acessibilidade, que é menos rigoroso e 

destituído de qualquer rigor científico: o pesquisador seleciona os elementos a que 

tem acesso (GIL, 1999; SANTOS, 2015). 

 

4.4 Critérios para seleção da população 

 

Foram selecionados para amostras os sujeitos que estavam em atividade nos 

turnos diurno e noturno hospitalares e concordaram em participar da pesquisa 

voluntariamente, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os critérios de inclusão foram: atuar como enfermeiro há, pelo menos, 6 

meses, quer no período noturno ou diurno na instituição pesquisada, e pertencer ao 

quadro efetivo, excluindo aqueles que estavam em licença de qualquer natureza e 

em férias. 

 

4.5 Instrumentos para coleta de dados 

 

 Formulário para levantamento sociodemografico da população – Trata-

se de um formulário de entrevista com questões fechadas sobre o nome ou código, 

sexo, idade, estado civil, número de filhos, local de trabalho no hospital, turno de 

trabalho, tempo de formação na área e tempo de permanência no turno, se trabalha 

em outro local, se realiza outras atividades. 

Diário de Sono e Escala Análoga Visual – Os sujeitos fizeram um registro 

diário do sono durante sete dias. O formulário utilizado foi elaborado pelo GMDRB-

USP, traduzido no Brasil por Benedito-Silva et al. 1990. (Anexo I) 
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           Para avaliar as medidas do ciclo vigília-sono analisaram-se as variáveis: hora 

de deitar, de dormir, de acordar, latência do sono, quantidade total de horas dos 

sonos noturno e diurno, cochilos, qualidade dos sonos diurno e noturno, maneiras de 

acordar e comparações do sono dos dias de coleta com o habitual. 

 Questionário Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI-BR) 

 O Questionário Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI-BR) 

validado por (Buysse et al. (1989) e versão brasileira por Bertolazi et al. (2011) é um 

questionário autopreenchível que se destina a avaliar as características dos padrões 

de sono e quantificar a qualidade do sono do indivíduo. 

 O PSQI abrange a qualidade subjetiva do sono e a ocorrência de distúrbios 

do mesmo, com um intervalo anterior à data do seu preenchimento, que pode ser 

determinado pelo pesquisador (Carpenter e Andrykowski, 1997). 

 Este questionário possui 10 questões e, para todas as questões, há um 

espaço para o registro dos comentários do entrevistado, se houver necessidade. 

Nesse instrumento a escala varia de 0 a 21 pontos e escores maiores do que 5 

implicam em qualidade de sono ruim (Buysseetetal., 1989; Carpenter e Andrykowski, 

1997).  

 O PSQI é composto por sete componentes: 

• O primeiro refere-se à qualidade subjetiva do sono, considerando a 

percepção individual a respeito da qualidade do sono; 

• O segundo diz respeito à latência do sono, sendo o tempo necessário para 

iniciar o sono; 

• O terceiro remete à duração do sono, considerando quanto tempo permanece 

dormindo;  

• O quarto trata da eficiência habitual do sono obtida através da relação entre o 

número de horas dormidas e número de horas em permanência no leito, não 

necessariamente dormindo;  

• O quinto explora os distúrbios do sono, indicando a presença de situações 

que comprometam as horas de sono; 

• O sexto verifica o uso de medicação, se utilizou ou não medicamentos para 

dormir; 

• O sétimo registra a sonolência diurna e distúrbios durante o dia, referindo-se 

a alterações na disposição, entusiasmo para execução das atividades rotineiras, 

determinadas por sonolência diurna. 
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 Este tipo de registro e avaliação do padrão de sono foi utilizado na literatura 

por diversos autores (BUYSSEET AL., 1989; CARPENTER E ANDRYKOWSKI, 

1998; ALMONDES E ARAÚJO, 2003; FURLANI, 2005). 

 O PSQI apresentou por meio de avaliação do Alfa de Cronbach uma 

consistência intermediária (0,60 e 0,68). Buysse et al. (1989) verificaram a 

consistência interna do instrumento a partir dos dados colhidos junto a sujeitos 

saudáveis, com distúrbio do sono e depressão.  

 

4.6. Procedimento de coleta de dados 

  

Foi realizado, num primeiro momento, um contato pessoal com a supervisão 

de enfermagem do hospital para autorizar a coleta de dados. Posteriormente foi 

realizada uma reunião com os enfermeiros responsáveis pelos setores para 

apresentar e explicar os objetivos da pesquisa. 

 Os sujeitos foram entrevistados de acordo com o seu turno de trabalho, diurno 

ou noturno, durante os horários de trabalho da equipe de enfermagem. 

 No primeiro contato com o sujeito, antes do início da entrevista foi assinado 

pelo entrevistado o Termo Livre Consentimento (Apêndice 1), em duas vias, uma 

para o pesquisador e a outra pelo entrevistado. A pesquisadora pediu que fosse 

preenchida a ficha de identificação com as características individuais, o questionário 

do PSQI e a entrega do diário do sono, com o esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 

4.7 Análise Estatística 

 

Os dados obtidos na pesquisa foram tabulados e organizados no programa 

Excel. Foram analisados descritivamente por frequências absolutas (n) e relativas 

(%) para as variáveis categóricas e, para as variáveis contínuas, descritos segundo 

a média, desvio padrão, mediana, primeiro e terceiro quartis, valores máximos e 

mínimos. O teste de Kolmogorv-Sminov foi aplicado para avaliar a aderência das 

variáveis contínuas à distribuição normal. 

Foram aplicados modelos mistos para medidas repetidas na avaliação da 

qualidade e do tempo de sono ao longo do tempo. 
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O teste Qui-Quadrado de Fisher foi utilizado para comparar características da 

amostra por turno de trabalho. 

Os dados foram analisados descritivamente por medidas de posição e 

dispersão. O teste exato de Fisher foi aplicado para analisar a associação entre o 

turno de trabalho e PSQI. Coeficiente de correlação de Spearman entre o escore do 

PSQI e variáveis do Diário do Sono.  

Na análise dos dados foi utilizado o programa SPSS versão 20.0. O nível de 

significância estatística adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, o valor 

de p igual ou inferior a 0,05 para o resultado estatisticamente significativo (p<=0,05). 

 

4.8 Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado para o Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Plataforma Brasil, para 

aprovação, seguindo as normas da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, a qual trata da pesquisa com seres humanos, 

para avaliação dos seus aspectos éticos e metodológicos, obedecidos os princípios 

fundamentais da Bioética inerentes à autonomia, beneficência, não maleficência e 

justiça.   

A coleta dos dados foi realizada após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e aprovação do CEP. Foi obtido Parecer 

favorável sob o nº 751.567 e CAAE 31266714.3.3001.5292 (ANEXO D). 
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5 RESULTADOS 

 

 A primeira etapa constituiu-se da caracterização da população. A Tabela 1 

mostra as variáveis categóricas da amostra estudada, tanto em valores numéricos 

de frequência, quanto em porcentagem. 

           Houve predominância dos sujeitos do sexo feminino de uma forma geral 

(90,4%), com 55,80% no turno diurno e 34,60% no turno noturno.  

 Ao serem agrupados em relação à faixa etária, 73% dos sujeitos 

encontravam-se entre 24 e 45 anos de idade, sendo 41,30% do turno diurno e 

31,70% do turno noturno. Na faixa etária de 46 a 68 anos de idade, observamos um 

total de 26,90% dos indivíduos nos dois turnos de trabalho. 

Observamos que, para o estado civil dos sujeitos, 52,90% estavam casados, 

sendo 33,70% do turno diurno e 19,20% no turno noturno, seguidos de 32,1% 

solteiros que trabalhavam nos dois turnos.  

 
Tabela 1. Características sociodemográficas de enfermeiros segundo turno de 
trabalho. Natal/RN, 2016 

 Turno de trabalho 

 

Variáveis 

Diurno Noturno 

N % N % 

Sexo 

Masculino 6 5,80 4 3,80 

Feminino 58 55,80 36 34,60 

Faixa etária     

24 a 45 anos 43 41,30 33 31,70 

46 a 68 21 20,20 7 6,70 

Estado Civil      

Solteiro 18 17,30 15 14,80 

Casado 35 33,70 20 19,20 

Divorciado 7 6,70 4 3,80 

Viúvo 4 3,80 1 1,00 

 

A Tabela 2 mostra as características laborais dos enfermeiros, tanto em 

valores numéricos de frequência, quanto em porcentagem. 
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             Os sujeitos estudados foram divididos em dois setores: hospitalar (que 

corresponde a 65,40% da amostra, sendo 33,70% do turno diurno e 31,70% do turno 

noturno); e ambulatorial (que corresponde a 34,60% nos dois turnos de trabalho). 

Quanto ao tempo de profissão, foram distribuídas em duas categorias: 

aqueles que tinham entre 1 e 25 anos, totalizando 80,80% da amostra, onde 48,10% 

eram do turno diurno e 32,70% eram do turno noturno; e a categoria de 26 a 48 

anos, que correspondeu a 19,30% da amostra nos dois turnos de trabalho.   

Do total de enfermeiros, 55,70% referiram possuir outro emprego. Dos 

enfermeiros que trabalhavam em dupla jornada, 26,90% trabalhavam no turno da 

manhã e 28,80%, no turno da noite. 

Tabela 2. Distribuição das características laborais dos enfermeiros segundo turno de 

trabalho. Natal/RN, 2016 

 Turno de trabalho 

                     Variáveis 

 

Diurno Noturno 

N % N % 

Setor     

Hospitalar 35 33,70 33 31,70 

Ambulatorial 29 27,90 7 6,70 

Tempo de Profissão     

1 a 25 anos 50 48,10 34 32,70 

26 a 49 anos 14 13,50 6 5,80 

Possuir mais de um trabalho     

Não 36 34,60 10 9,60 

Sim 28 26,90 30 28,80 

               
 
  Do total dos participantes, 76.90% faziam uso de estimulantes. Destes, 

51,90% eram do turno diurno e 25,00%, do turno noturno, sendo o horário de 

preferência para ingestão durante o dia, totalizando 43,30%. (Ver Tabela 3.) 

 Conforme os dados da Tabela 3, quanto à ingestão de medicamentos de uma 

forma geral, constatou-se que 51% dos sujeitos faziam uso de algum tipo de 

medicação, e, destes 27,90% são do turno diurno e 23,10% do turno noturno. 

 Quanto ao consumo de bebida alcoólica socialmente, observou-se que 

52,90% dos enfermeiros não faziam uso, com maior prevalência no turno diurno 
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(35,60%). Entre os sujeitos da amostra, 56,70% não praticavam atividade física. 

Conforme a Tabela 3. 

Tabela 3. Distribuição das características de hábitos de vida dos enfermeiros 

segundo turno de trabalho. Natal/RN, 2016 

 Turno de trabalho 

 

Variáveis  

Diurno Noturno 

N % n % 

 Uso de estimulantes 

Não 10 9,60 14 13,50 

Sim 54 51,90 26 25,00 

Diurno 32 30,80 13 12,50 

Noturno 3 2,90 1 1,00 

Diurno e noturno 18 17,30 11 10,60 

Não faz uso 11 10,60 15 14,40 

Usa medicamento de forma geral     

Não 35 33,70 16 15,40 

Sim 29 27,90 24 23,10 

Ingere álcool socialmente     

Não 37 35,60 18 17,30 

Sim 27 26,70 22 21,20 

Tem condução própria     

Não  8 7,70 3 2,90 

Sim 56 23,80 37 35,60 

Atividade Física     

Não 39 37,50 20 19,20 

Sim 25 24,00 20 19,20 

 

Na Tabela 4, quando se comparou as variáveis sociodemográficas e turnos 

de trabalho, verificou-se que houve diferença estatisticamente significativa pelo teste 

Qui-Quadrado, para as seguintes variáveis: setor hospitalar e ambulatorial (p=0,003) 

no turno diurno, possuir mais de um trabalho (p=0,002) para o turno noturno e usar 

bebida estimulante (p=0,021) no turno diurno. 
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Tabela 4. Comparação entre as variáveis sociodemográficas dos enfermeiros 

segundo turnos de trabalho. Natal/RN, 2016 

 Turno de trabalho  
 
Variáveis 

Diurno Noturno P valor 
Qui-Quadrado N % N % 

Sexo  
Masculino 6 5,80 4 3,80  
Feminino 58 55,80 36 34,60 0,585* 
Faixa etária      
24 a 45 anos 43 41,30 33 31,70  
46 a 68 anos 21 20,20 7 6,70 0,067 
Estado Civil       
Solteiro 18 17,30 15 14,80  
Casado 35 33,70 20 19,20  
Divorciado 7 6,70 4 3,80  
Viúvo 4 3,80 1 1,00 0,396* 
Setor      
Hospitalar 35 33,70 33 31,70  
Ambulatorial 29 27,90 7 6,70 0,003 
Tempo de Profissão      
1 a 25 anos 50 48,10 34 32,70  
26 a 49 anos 14 13,50 6 5,80 0,274 
Possuir mais de um trabalho      
Não 36 34,60 10 9,60  
Sim 28 26,90 30 28,80 0,002 
Usar estimulantes      
Não 10 9,60 14 13,50  
Sim 54 51,90 26 25,00 0,021 
Horário do uso do estimulante      
Diurno 32 30,80 13 12,50  
Noturno 3 2,90 1 1,00  
Diurno e noturno 18 17,30 11 10,60  
Não faz uso 11 10,60 15 14,40 0,106 
Usa medicamento de forma 
geral 

     

Não 35 33,70 16 15,40  
Sim 29 27,90 24 23,10 0,104 
Ingere álcool socialmente      
Não 37 35,60 18 17,30  
Sim 27 26,70 22 21,20 0,142 
Tem condução      
Não  8 7,70 3 2,90  
Sim 56 23,80 37 35,60 0,323* 
Atividade Física      
Não 39 37,50 20 19,20  
Sim 25 24,00 20 19,20 0,186 

    *Teste exato de Fisher. 

 
 
 



35 
 

Para os valores de médias das categorias do padrão de sono, ficou 

evidenciada a comparação estatisticamente significativa pelo teste Mann-Whitney 

com valor de (p>=0,005), conforme a Tabela 5. 

Tabela 5. Características do padrão de sono dos enfermeiros segundo o turno de 

trabalho. Natal/RN, 2016 

 

Variáveis 

Diurno Noturno  

p-valor Média Desvio 

padrão 

Média Desvio 

padrão 

Tempo de Cochilo (min.) 14,00 15,48 39,16 47,11 0,003 

Latência do Sono (min.) 27,05 21,29 36,27 24,12 0,013 

Tempo de Sono (horas) 6,97 1,02 5,97 1,04 <0,001 

Como se sentiu ao acordar (0-10) 6,61 1,87 5,57 1,76 0,017 

Qualidade do Sono noturno (0-10) 6,79 1,93 5,36 1,85 0,001 

*teste Mann-Whitney, valor de p<0,05.  

Na Tabela 6, verificou-se que, na população estudada, 39 enfermeiros do 

turno diurno (60,94%) apresentavam sono de má qualidade e houve 25 com escore 

de boa qualidade. De acordo com a classificação obtida com o PSQI, os enfermeiros 

do noturno mostraram 34 (85%) para o sono ruim e apenas seis (15%) para o sono 

bom.  

 As análises pelo teste Qui-Quadrado demonstrou diferença estatisticamente 

significativa (p=0,0091) entre os turnos de trabalho, indicando que a população de 

enfermeiros do noturno apresentava uma má qualidade de sono. 

Tabela 6. Comparação do turno de trabalho em função da qualidade do sono 
(PSQI). Natal/RN, 2016 

Variável PSQI categorizado p-valor* 

Boa Ruim 

N % n % 

Turno      

0,0091 Diurno 25 39,06 39 60,94 

Noturno 6 15,00 34 85,00 

* p-valor obtido por meio do teste Qui-Quadrado. 
 

Dentre as variáveis estudadas, conforme a Tabela 7, os dados mostraram que 

houve correlação estatisticamente significativa entre a qualidade do sono e as 

variáveis do padrão de sono: latência do sono (p=0,010), total de sono (p=0,002), 

como se sentiu ao acordar (p<0,001) e qualidade do sono noturno (p<0,001), de 

forma que, quanto maior a pontuação do escore PSQI, maior a latência do sono, 



36 
 

menor a quantidade de horas dormidas e pior a pontuação de como se sentiu ao 

acordar e a qualidade do sono noturno. 

Tabela 7. Correlação entre o escore da qualidade do sono do PSQI e variáveis do 
padrão do Diário do Sono. Natal/RN, 2016 

Variáveis  Latência Total de sono  Como se sentiu 

ao acordar 

Qualidade sono 

noturno 

Pontuação 

PSQI 

0,2506* -0,2950* -0,4564* -0,4276* 

p-valor 0,0103 0,0024 < 0,0001 < 0,0001 

*Coeficiente de correlação de Spearman  
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6 DISCUSSÃO 

 

Os sujeitos estudados dividiram-se em dois grupos segundo os turnos: diurno 

e noturno. O turno diurno compreendeu aqueles que trabalhavam nos horários 

matutino ou vespertino.  

No que se refere ao sexo, houve predominância do feminino (90,40%). Outros 

estudos também encontraram a predominância de mulheres no exercício da 

profissão de enfermeiro. Isso pode ser explicado pelo fato de que, ainda nos dias de 

hoje, a mulher moderna faz sua escolha profissional influenciada pela história 

familiar e social, que reflete a sua socialização para exercer os papéis femininos, 

como no caso da enfermagem. (FLO, et al., 2012; ROCHA, DE MARTINO 2010; 

PADILHA, BRODERSEN, 2006).  

Ao serem agrupados em relação à faixa etária, 73% dos sujeitos 

apresentaram entre 24 e 45 de idade. Outros estudos mostraram que a faixa etária 

dos enfermeiros era constituída predominantemente de adultos, entre 20 e 49 anos 

de idade, semelhante aos nossos achados, em que os enfermeiros apresentaram 

valor médio de idade entre 24 e 45 anos (n=76), sendo 43 no turno diurno e 33 no 

turno noturno (SANTOS et al., 2014; BIANCHI, 2008). 

No que se refere ao estado civil, predominaram os casados, em 55 (53,90%). 

Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisas realizadas com grupos de 

enfermeiros (OLIVEIRA, DE MARTINO, 2013; ROCHA, DE MARTINO 2010). 

Nesta pesquisa encontraram-se 40 enfermeiros do turno noturno, totalizando 

85% que apresentaram um sono de má qualidade, enquanto que os sujeitos do 

turno diurno também 60,94%. Observou-se, de uma forma geral, que os enfermeiros 

apresentaram uma qualidade do sono ruim. Alguns estudos atuais correlacionaram o 

trabalho em turnos às alterações nos hábitos de sono em profissionais de 

enfermagem, indicando que o trabalho noturno prejudica a qualidade do sono 

desses profissionais (MAYNARDES, SARQUIS, KIRCHHOF, 2009; FLO et al., 

2012). 

Em uma pesquisa realizada no sul de Tiwan com 1.360 enfermeiras, foi 

observado que aquelas que trabalhavam no turno da noite ou em turnos alternados, 

com prevalência da escala noturna, apresentavam um sono de má qualidade 

quando se comparou com aqueles que trabalhavam apenas durante o dia (FLO, et 

al. 2012).  
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Outra pesquisa, realizada no norte da Noruega com 1.968 enfermeiros, 

mostrou uma associação entre o trabalho noturno e má qualidade do sono; esses 

dados corroboram os resultados encontrados na presente pesquisa, na qual 

observaram-se resultados semelhantes para ambos os turnos de trabalho do 

enfermeiro (LIN et al., 2012).  

Um estudo realizado com enfermeiros pediátricos, utilizando o PSQI, mostrou 

que os enfermeiros do turno da noite apresentavam uma pior qualidade do sono 

quando comparados aos do diurno. Porém, de uma forma geral, é preocupante o 

escore global do PSQI (>5,0) para ambos os grupos que demonstraram também 

uma má qualidade de sono, citados em outros estudos (HUTH et al., 2013; SHAO et 

al., 2010). 

Quando se correlacionou os dados da pontuação total do PSQI dos 

enfermeiros estudados, observou-se uma má qualidade do sono noturno com 

tendência significativa (r=-0,4276, p=<0,001), indicando que, quanto maior o índice 

do PSQI, pior a qualidade do sono observada. Pesquisas recentes realizadas na 

Suécia com enfermeiros do turno noturno mostraram, com iniciantes na vida 

profissional, também uma má qualidade do sono, com índices que aumentaram ao 

longo dos anos (HASSON, GUSTAVSSON, 2010). 

A literatura refere que o trabalho em turnos causa prejuízo à saúde do 

trabalhador; esses prejuízos derivam de três fontes principais de dificuldades, que 

são: 1) a adaptação dos ritmos biológicos às inversões dos períodos de sono e 

vigília, 2) os distúrbios do sono, 3) os fatores domésticos e sociais (MONK, 1988). 

A privação do sono é apontada como um impacto direto negativo do trabalho 

em turnos, incluindo o turno noturno, pois 60% a 70% dos trabalhadores em turnos 

referem a presença de distúrbios do sono (RUTENFRANZ et al., 1982).  

Com relação à análise do diário do sono na presente pesquisa, as variáveis 

que compuseram o padrão de sono demonstraram diferenças significativas entre os 

turnos diurno e noturno de trabalho. Verificando na literatura pesquisa semelhante 

desenvolvida num hospital universitário, observou-se que as enfermeiras do turno 

noturno apresentaram maiores disfunções no ciclo sono-vigília, e tais disfunções  

repercutiam igualmente no cotidiano das enfermeiras de ambos os turnos (XAVIER, 

VAGHETTI, 2012).  

Foi verificado que os trabalhadores do turno diurno cochilavam em média 

15,48 minutos, enquanto que os enfermeiros do turno noturno, 47,11 minutos. 
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Pesquisas realizadas mostram que os cochilos podem facilitar o reajuste aos 

horários diurnos na folga para os enfermeiros que trabalham durante à noite 

(DAURAT, FORET, 2004). 

 Os resultados mostraram que o tempo total de sono dos enfermeiros do turno 

diurno foi maior quando se comparou com o grupo do turno noturno. Os fatores 

cronobiológicos e fisiológicos, como o aumento da secreção de cortisol, a redução 

de melatonina e o aumento da temperatura central pela manhã, não favorecem o 

sono dos que trabalham no período noturno, dificultando e consequentemente 

diminuindo e tempo total de sono (MORENO; LOZADA, 2004). 

O tempo total de sono (TTS) consistiu no período entre o horário em que o 

individuo dormiu à noite até o horário em que ele acordou de manhã. O adulto 

requer uma média de 7 a 8 horas de sono por dia. Os enfermeiros voluntários deste 

estudo apresentaram em média 6,97 horas para o diurno, o que seria dentro dos 

padrões, enquanto que os noturno ficaram com 5,97 horas, número de horas abaixo 

do considerado ideal (FERNANDES, 2006). 

Normalmente os cochilos têm duração de 15 a 60 minutos, podendo ocorrer 

várias vezes ao dia, contudo, quando aumentados em quantidade ou duração, 

podem interferir no sono noturno, como vimos num estudo onde os enfermeiros do 

turno noturno cochilavam em média 39,16 min., o que pode interferir de forma direta 

no seu sono à noite (FERNANDES, 2006; GEIB et al., 2003). 

Os sujeitos em geral tinham a sensação de não terem dormido, e houve uma 

perturbação no sono do grupo de enfermeiros que trabalhavam no turno noturno em 

dias alternados, que demonstraram hábitos de sono fracionado. Em uma pesquisa 

comparativa entre os grupos do turno diurno e noturno, ficou evidente esta diferença, 

concluindo que as fases do sono no diurno não são iguais ao sono no noturno (DE 

MARTINO, 2009). 

O trabalho noturno pode causar um impacto negativo na saúde dos 

trabalhadores. 

As correlações existentes entre PSQI e variáveis do diário de sono 

evidenciaram uma qualidade de sono ruim, com período da latência do sono maior e 

tempo de sono menor, em comparação ao grupo que demonstrou boa qualidade de 

sono (SOUZA; PASSOS, 2015; XAVIER & VAGHETTI, 2012).
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7 CONCLUSÃO 

 

O perfil da amostra estudada demonstrou sujeitos do sexo feminino, na 

maioria, casados, e adultos jovens. Quanto ao tempo de profissão, verificou-se que 

houve maioria para o período de até 25 anos. 

Do total de enfermeiros participantes, 55,70% referiram possuir outro 

emprego, e entre aqueles que trabalhavam em dupla jornada evidenciou-se o turno 

da noite. 

Observou-se, de uma forma geral, que os enfermeiros apresentaram uma 

qualidade do sono ruim, em destaque aqueles que trabalhavam durante a noite. 

O padrão de sono mostrou diferença estatisticamente significativa entre os 

turnos diurno e noturno, para todas as variáveis analisadas. 

O tempo de cochilo e latência do sono mostrou valores maiores para os 

sujeitos do turno noturno, o que indicou um sono de má qualidade, sugerindo que o 

trabalho noturno gera alterações no padrão de sono dos enfermeiros, possivelmente 

por dessincronizarem o ritmo biológico com os sincronizadores ambientais, devido 

ao trabalho no período da noite. 

  Vale ressaltar a necessidade de que futuras investigações analisem outras 

variáveis que, eventualmente, contribuam para o maior conhecimento do tema 

pesquisado, para que seja possível a elaboração e execução de ações de 

intervenção consistentes na prevenção dos efeitos do trabalho noturno na saúde dos 

enfermeiros. 
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APÊNDICE – A 

Formulário de Informações Pessoais e Profissionais 

1. Nome:_________________________________________________________ 

2. Data de Nascimento: _____/_____/_____ 

3. Idade:_________________________________________________________ 

4. Sexo: (     ) Masculino   (      ) Feminino 

5. Estado Civil: (      ) Solteiro (      ) Casado (      ) Divorciado (      ) Viúvo 

6. Tem filho? (     ) Sim (     ) Não. Quantos? _____________________________ 

7. Trabalha fora? (     ) Sim (     ) Não. Há quanto tempo? __________________ 

8. Possui mais de um trabalho? (     ) Sim (     ) Não 

9. Horário de trabalho (     ) Manhã (     ) Tarde (     ) Noite (     ) Ambos 

10.  Tem hábito de tomar café, chá ou guaraná? (     ) Sim (     ) Não 

11.  Qual estimulante?_______________________________________________ 

12. A que horas?___________________________________________________ 

13.  Número de vezes ao dia:__________________________________________ 

14. Usa medicamento de um modo geral? (     ) Sim (     ) Não 

15.  Qual?_________________________________________________________ 

16.  Ingere bebidas alcoólicas para dormir? (     ) Sim (     ) Não 

17.  Qual?_________________________________________________________ 

18.  Ingere bebidas alcoólicas com hábito social? (     ) Sim (     ) Não 

19.  Qual?_________________________________________________________ 

20.  Tem condução própria? (     ) Sim (     ) Não 

21.  Quanto tempo leva para se deslocar: 

De casa para o trabalho:______________Do trabalho para casa:_____________ 
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22.  Ciclo menstrual: 

(     ) 30 dias (     ) 29 dias (     ) 28 dias (     ) 27 dias (      ) Outro 

23.  Qual?_________________________________________________________ 

24.  Pratica atividade física? (     ) Sim (     ) Não 

25.  Qual?_________________________________________________________ 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

ENFERMAGEM 

 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Avaliação do sono de enfermeiros nos diferentes turnos 

hospitalares 

OBJETIVOS: O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, voluntariamente, 

de uma pesquisa que tem como objetivos analisar as características de sono nos 

enfermeiros de turno hospitalares, bem como as alterações no padrão de sono. 

PROCEDIMENTOS: Inicialmente será realizada uma avaliação da população por 

meio de um formulário sociodemografico. Em seguida, através de questionários, 

também serão avaliados os padrões de sono.  

RISCOS E BENEFÍCIOS: A pesquisa trará um grande benefício para os 

enfermeiros, visto que o conhecimento sobre as alterações do padrão do sono é de 

fundamental importância para a prevenção de possíveis danos à saúde dos 

mesmos. Os riscos serão mínimos, pois a coleta será feita por meio da aplicação de 

questionários, podendo provocar apenas impaciência por ter de responder a muitas 

perguntas, ou frustração por não conseguir responder a alguns questionamentos. Os 

participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano não previsto 

aqui e resultante de sua participação terão direito à assistência integral e à 

indenização. 

RESSARCIMENTO: Não será feito nenhum pagamento para participar da pesquisa. 

A sua participação será de livre e espontânea vontade, no entanto, caso haja algum 

custo financeiro adicional para o(a) senhor(a) participar, será feito o ressarcimento. 
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Qualquer um pode desistir em qualquer momento de participar da pesquisa, sem 

nenhuma penalidade.  

CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: Os resultados da pesquisa serão 

divulgados sem a sua identificação e os protocolos serão arquivados por 5 anos no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, de acordo com as exigências da 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que trata sobre a bioética.  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: Parecer de autorização 

nº_____________________________ 

 

Eu, __________________________________________________, declaro estar 

ciente e informado(a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme 

explicitados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma. 

 

 

______________________________________________________ 

                           Assinatura do participante 

 

______________________________________________________ 

                               Assinatura do pesquisador 
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ANEXO B – FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO CICLO VIGÍLIA-SONO 

(GMDRB-ICB-USP) – MODIFICADO POR DE MARTINO (1996) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

 

Instruções para o preenchimento do Diário de Sono: 

1. Preencha este Diário diariamente, pela manhã ao acordar ou logo após o sono 

diurno, durante 30 dias consecutivos.  

2. Nos espaços que pedem horários, escreva o número das horas e dos minutos e, 

ao lado, o período do dia, por exemplo: 10h30min. da manhã. 

3. A pergunta “a que horas você foi deitar”, quer dizer: a hora em que você foi para a 

cama com vontade de dormir. 

4. Nas questões que possuem escalas, marque na escala um ponto sobre a linha 

correspondente à qualidade da sensação que é experimentada, por exemplo:  

Muito ruim_________________________________________________Muito boa 

5. Se você tiver dúvida ou dificuldade no preenchimento do Diário de Sono, estarei à 

sua disposição neste telefone: (84) 9-9922-8512. 

 

Muito obrigada pela ajuda! 
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Diário de Sono 

Nome_________________________________Data: _____/_______/__________                        

Pós-trabalho: (     ) sim (     ) não 

Dia da semana:(  )Segunda (  )Terça (  )Quarta (  )Quinta (  )Sexta (  )Sábado 

(   )Domingo 

1. A que horas você foi deitar ontem? ________:_______ horas 

2. A que horas você acha que pegou no sono? ________:_______ horas 

3. Você dormiu após o plantão noturno? (     ) sim (     ) não  

Se sim, qual horário:  

Das ________:_______ horas até as ________:_______ horas 

Das ________:_______ horas até as ________:_______ horas 

4. Como você classificaria a qualidade do seu sono diurno? (marque na escala) 

Muito ruim_________________________________________________Muito boa 

5. Como você se sentiu ao acordar, após o sono durante o dia? (marque na escala) 

Muito mal__________________________________________________Muito bem 

6. Como você classificaria a qualidade do sono noturno? (marque na escala) 

Muito ruim_________________________________________________Muito boa 

7. Comparando com seu sono habitual, o sono de ontem foi: 

(     ) melhor        (      ) igual        (       ) pior 

8. A que horas você acordou hoje? ________:_______ horas 

9. Você acordou sozinho ou foi acordado por alguém ou por despertador? 
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(     )sozinho      (      )alguém       (       ) despertador 

10. Como você se sentiu ao acordar: (marque na escala) 

Muito mal__________________________________________________Muito bem 

11. Você dormiu a sesta ou cochilou durante o dia de ontem? (     ) sim (     ) não 

Se sim, qual horário: Das ______:______ horas até as _______:______ horas. 

                                   Das ______:______ horas até as _______:______ horas 
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ANEXO C – ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH (PSQI-BR) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

 

 

Nome: _______________________________________Data: __________________ 

Examinador: _________________________________________________________ 

Instruções: 

As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono apenas durante o mês 

passado. Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que 

aconteceu na maioria dos dias e noites do mês passado. Por favor, responda a 

todas as questões. 

1. Durante o mês passado, a que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes?       

HORÁRIO DE DEITAR: ______________ 

 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou a pegar no 

sono, na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: ______________ 

 

3. Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das 

vezes?       

HORÁRIO DE ACORDAR: ______________ 

 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama). 
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HORAS DE SONO POR NOITE: ______________ 

Para cada uma das questões seguintes escolha uma única resposta que você ache 

mais correta. Por favor, responda a todas as questões. 

5. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por 

causa de: 

•  Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

c) Levantar-se para ir ao banheiro 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

d) Ter dificuldade de respirar 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

e) Tossir ou roncar muito alto 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

f) Sentir muito frio 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

g) Sentir muito calor 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

h) Ter sonhos ruins ou pesadelos 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 
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i) Sentir dores 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana  (   ) três vezes por semana ou mais 

j) Outra razão, por favor, descreva: 

________________________________________. 

Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês 

passado? 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

 

6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(   ) Muito boa     (   ) Ruim 

(   ) Boa      (   ) Muito ruim 

 

7. Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo 

médico ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por 

sua conta? 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana  (   ) três vezes por semana ou mais 

Qual(is)?____________________________________________________________ 

 

8. Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto 

estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade 

social, quantas vezes isso aconteceu? 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

 

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para 

realizar suas atividades diárias? 
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(   ) Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo pequeno 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(   ) Muita indisposição e falta de entusiasmo 

 

Comentários do entrevistado (se houver) 

___________________________________________________________________ 

Você cochila?  (   ) Não  (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver) 

___________________________________________________________________ 

Caso sim – você cochila intencionalmente, ou seja, por que quer? 

(   ) Não   (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver) 

___________________________________________________________________ 

Para você, cochilar é: 

(   ) Um prazer  (   )Uma necessidade  (   ) Outro – qual? 

Comentários do entrevistado (se houver) 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO D – PARECER COMITÊ DE 

ÉTICA
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ANEXO E – NOTA PRÉVIA PUBLICADA NA REVISTA OBJN 

 

Avaliação do sono de enfermeiros nos diferentes turnos 

hospitalares: estudo descritivo 

 

Kézia Katiane Medeiros da Silva1 

Milva Maria Figueiredo De Martino1 

 

1Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal 

(RN), Brasil. 

 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar o padrão, qualidade e latência do sono e hábitos de cochilar de 

enfermeiros nos diferentes turnos hospitalares. Método: Delineamento do tipo 

transversal e descritivo, de abordagem quantitativa. O estudo será desenvolvido no 

Hospital Universitário do Rio Grande do Norte. Será aplicada uma ficha de identificação 

para o reconhecimento sociodemográfico, e os questionários Índice de qualidade de sono 

de Pittsburgh, que avaliará o padrão de sono, e o Diário de sono que avaliará o ciclo 

vigília-sono. Resultados esperados: Identificar a qualidade do sono dos enfermeiros 

nos turnos diurno e noturno. O estudo será positivo para a enfermagem, a fim de evitar 

ou diminuir os efeitos do trabalho em turnos a partir do conhecimento prévio dos 

enfermeiros com relação a sua qualidade do sono. 

Descritores: Sono; Trabalho em turnos; Enfermagem. 

 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA E SUA SIGNIFICÂNCIA 

O trabalho por turnos constitui, atualmente, um problema para a maioria dos 

trabalhadores e um enorme desafio para a saúde ocupacional, principalmente para a 

equipe de enfermagem. Devido às mudanças de horários de trabalho, o profissional pode 

apresentar aumento da sonolência diurna, quando o trabalho é no período da manhã, 

exigindo que o indivíduo acorde cedo; e diminuição dos estados de alerta no período 

noturno(1). 
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Enfermeiros lidam invariavelmente com os efeitos destas alterações no ciclo vigília-sono, 

que podem causar como consequências um maior risco para acidentes de trabalho, assim 

como prejuízo da qualidade de vida(2). 

Além disso, pelo fato do período de trabalho não coincidir frequentemente com os 

períodos de atividade e repouso da sociedade, gera, por vezes, conflitos pessoais e 

familiares que podem agravar ainda mais as consequências na saúde(2). 

Dessa forma, este estudo se propõe discutir e avaliar o sono e o trabalho em turnos dos 

enfermeiros. Uma vez que os profissionais da área de enfermagem nem sempre possuem 

conhecimento sobre as alterações de sono e, principalmente, no que se refere aos 

esquemas exaustivos de horários de trabalho adotados(3). 

 

QUESTÃO NORTEADORA 

Quais as características do padrão de sono de enfermeiros que trabalham nos turnos 

diurno e noturno? 

 

OBJETIVO GERAL 

Analisar as características do padrão de sono de enfermeiros que trabalham nos turnos 

diurno e noturno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar os aspectos sociodemográficos dos enfermeiros;  

• Identificar o padrão e a qualidade do sono dos enfermeiros nos diferentes turnos; 

e 

• Verificar a associação entre o padrão e qualidade do sono segundo os turnos de 

trabalho. 

 

MÉTODO 
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Estudo transversal e descritivo com abordagem quantitativa, que será realizado no 

Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizado na 

cidade de Natal/RN. A população da pesquisa será composta por todos os enfermeiros 

atuantes no cenário de estudo, dos turnos diurno e noturno, até a data do início da coleta 

de dados, correspondente a, atualmente, 104. 

Os critérios de inclusão são: atuar como enfermeiro há, pelo menos, seis meses no 

período diurno ou noturno na instituição pesquisada e pertencer ao quadro efetivo. Serão 

excluídos aqueles que estiverem em licença de qualquer natureza e em férias. 

Para coleta de dados três instrumentos serão utilizados: Formulário para levantamento 

de dados sociodemográficos da população; Diário de Sono e Escala Análoga Visual, em 

que os sujeitos farão um registro diário do sono durante sete dias; e o Questionário 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, que se destina a avaliar as características dos 

padrões de sono e quantificar a qualidade do sono do indivíduo, por meio de sete 

componentes que avaliam: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do 

sono, eficiência habitual do sono, distúrbios do sono, uso de medicação para dormir e 

sonolência diurna e distúrbios durante o dia. 

Será realizada análise descritiva para avaliar as medidas dos resultados coletados e o 

perfil da amostra segundo as variáveis em estudo. Os dados serão organizados em 

planilhas com uso do programa Microsoft Office Excel® (versão 2003) e serão submetidos 

à análise estatística por meio do programa SPSS (versão 20.0). Para as variáveis 

contínuas serão utilizadas medidas de posição (média e mediana) e dispersão (desvio 

padrão). O teste não-paramétrico Qui-Quadrado e o teste Exato de Fisher serão 

utilizados para a comparação das variáveis categóricas entre os turnos diurno e noturno 

e as variáveis do padrão de sono. Para correlação das variáveis será utilizado teste de 

Correlação de Spearmann. O nível de significância a ser considerado será de 0,05. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) sob nº de parecer 751.567, conforme a Resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde. 
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ANEXO F – ARTIGO APRESENTADO A BANCA DE QUALIFICAÇÃO ENVIADO A 

REVISTA OBJN 

 

Trabalho noturno em enfermagem características no sono e na 

vigília: revisão integrativa 

 

RESUMO 

Problema: O trabalho noturno pode levar á exaustão e fadiga, muitas vezes decorrente 

da privação do sono, identificado por alguns estudos como fator negativo para a saúde. 

Objetivo: identificar as características do ciclo vigília sono do enfermeiro que trabalha no 

turno noturno. Método: Revisão integrativa de artigos publicados em português, inglês e 

espanhol nas bases de dados eletrônicas PUBMED, CINAHL, LILACS e SCIELO. 

Resultados: Foram selecionados 11 artigos, 54% dos estudos foram publicados nos 

anos 2012 e 2013, o que permitiu observar características do trabalhador noturno no 

decorrer das 24 horas. Foram elaborados dois eixos: trabalhador noturno e o sono e 

trabalhador noturno e a vigília. Conclusão: Existe a necessidade de instituições 

hospitalares em adotar medidas preventivas quanto a saúde física e mental dos 

trabalhadores do turno noturno.  

Descritores: Sono; Trabalho em turnos; Enfermagem. 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

Os cuidados de enfermagem com a saúde são geralmente acessíveis 24 horas por 

dia, durante todos os dias da semana, dessa forma, aqueles que trabalham no sistema 

de saúde cumprem jornadas de trabalho por turnos a fim de garantir o quantitativo 

suficiente de profissionais para a equipe e o cuidado integral ao paciente (1).  

Nesse contexto os enfermeiros representam o maior grupo de profissionais 

trabalhando no sistema de saúde, reconhecidos por longas jornadas de trabalho, com 

horários de seis, oito e 12 horas nos períodos diurno e noturno, com uma folga semanal 

ou 36 horas de descanso para o caso do turno noturno (2).  

Nos profissionais com longas jornadas as atividades cotidianas podem levar á 

exaustão e fadiga, muitas vezes decorrente da privação do sono, em especial aos que 

trabalham no turno noturno ou em rodízio de turnos que também é identificado por 

alguns estudos como fator negativo para a saúde, por dificultar qualquer tentativa de 

adaptação do ritmo biológico e ciclo vigília/sono aos da rotina de trabalho (3). 
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As consequências da realização do trabalho no período noturno são várias para a 

saúde do enfermeiro manifestando-se por meio de alterações no equilíbrio biológico, 

agravamento de doenças, baixa da imunidade, envelhecimento precoce, mudança dos 

hábitos alimentares e do sono, perda de atenção, acumulação de erros no 

desenvolvimento das funções de trabalho, depressão e problemas relacionados a vida 

familiar e social (4). 

O sono é um estado fisiológico característico dos seres humanos, uma vez 

estabelecida à arquitetura do sono de um individuo, torna-se possível detectar e 

quantificar as alterações que venham a ocorrer. Vários estudos sobre ciclo vigília-sono 

identificam padrões de sono semelhantes entre os enfermeiros (5).  

As repercussões do ciclo vigília-sono no enfermeiro que trabalha no turno noturno 

mostram alterações de ordem fisiológica, principalmente quanto ocorre a privação do 

sono, provocando alterações no ritmo circadiano (2-3).  

Considerando tais pressupostos, esta pesquisa foi realizada com a finalidade de 

obter respostas ao seguinte questionamento: Quais as principais características do sono 

e da vigília encontradas na literatura científica sobre o enfermeiro que trabalha no turno 

noturno? Assim, o objetivo desta investigação foi identificar as características do ciclo 

vigília sono do enfermeiro que trabalha no turno noturno. 

 

 

MÉTODO 

 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa (RI) da literatura, abordando as 

características do sono do enfermeiro que trabalha no turno noturno. Esta revisão seguiu 

um referencial metodológico que propõe seis etapas para o seu desenvolvimento, quais 

sejam: 1) elaboração da questão norteadora, 2) busca ou amostragem na literatura, 3) 

categorização, 4) análise crítica dos estudos incluídos, 5) discussão dos resultados, e a 6) 

síntese da revisão integrativa. Neste contexto, foi elaborado previamente um protocolo 
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de revisão, para orientar o desenvolvimento da pesquisa e a realização de todas as seis 

etapas sugeridas (6). 

Um protocolo foi elaborado para realização da busca ou amostragem e 

desenvolvimento da pesquisa de forma a realizar igualmente pelos pesquisadores e 

manter o rigor necessário. Foram etapas do protocolo a identificação do tema, o objetivo, 

a questão norteadora, a seleção da amostra do estudo por meio da estratégia de busca 

nas bases de dados com utilização de descritores controlados e não controlados, a 

elaboração dos critérios de inclusão e exclusão de estudos, a categorização dos 

resultados, a avaliação dos estudos incluídos na revisão e por fim a síntese do 

conhecimento. 

A questão norteadora que subsidiou o desenvolvimento da pesquisa foi: Quais as 

principais características do sono e da vigília dos enfermeiros que trabalham no turno 

notuno? Para a seleção da amostra do estudo, foi realizado um levantamento dos textos 

nas bases de dados eletrônicas PUBMED, CINAHL, LILACS e SCIELO em julho de 2015, 

nos quais foram utilizados os descritores indexados no MeSH “sleep” (1º); “shift work” 

(2º) OU “nursing” (3º). 

Foram incluídos somente textos no formato de artigos científicos, disponíveis 

gratuitamente e na íntegra nas bases de dados selecionadas, nos idiomas português, 

inglês e espanhol, sem limite temporal. Os manuscritos foram selecionados quanto à 

temática no momento da leitura para os critérios de elegibilidade. 

Foram excluídos artigos que não abordavam de forma relevante a temática para 

responder a questão norteadora, publicações como dissertações, teses, editoriais e notas 

ao editor, bem como os artigos duplicados que só foram contabilizados uma vez. 
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RESULTADOS 

 

 O Quadro 1 apresenta a síntese dos estudos incluídos na revisão, os quais 

constituíram o corpo do estudo e representaram a essência para elaboração dos 

resultados, discussão e conclusão sobre a temática das caraterísticas do trabalhador 

noturno. 

Quadro 1 – Síntese dos estudos incluídos sobre as características do trabalhador 

noturno – Natal, RN, 2015. 

 

ID/Base 

de dados 

Ano de 

Publicação/ 

Pais 

 

Título 

Tipo do 

estudo/ 

Amosta 

 

Referências 

06 

SCIELO 

2013 

BRASIL 

The relationship 

between shift work 

and sleep patterns 

in nurses 

Transversal 

N:60 

De Martino MMF, Abreu ACB, Barbosa MFS, 

Teixeira JEM. The relationship between shift 

work and sleep patterns in nurses. Ciência & 

Saúde Coletiva 2013; 18(3):763-768. 

08 

CINAHL 

2013 

NOVA 

ZELÂNDIA 

Nurses aged over 50 

years and their 

experiences of shift 

work 

Transversal 

n:3.275 

Clendon J. Walker L. Nurses aged over 50 

years and their experiences of shift work.  

Journal of Nursing Management. 2013; 

21(1):903–913. 

02 

CINAHL 

2013 

BRASIL 

Analysis of cognitive 

function and sleep of 

nursing staff on 

different shift work 

Transversal 

n:109 

Oliveira B, De Martino MMF. Analysis of 

cognitive function and sleep of nursing staff 

on different shift work. Rev Gaúcha Enferm. 

2013;34(1):30-36. 

03 

CINAHL 

2012 

NORUEGA 

Individual, 

situational and 

lifestyle factors 

related to shift work 

tolerance among 

nurses who are new 

to and experienced 

in night work 

Transversal 

n:749 

Moen BE, Mageroy N, Akerstedt T. Pallesen 

S. Individual, situational and lifestyle factors 

related to shift work tolerance among nurses 

who are new to and experienced in night 

work. Journal of Advanced Nursing. 

2012;69(5):1136–1146. 

04 

CINAHL 

2012 

BRASIL 

Shift work: overall 

health state related  

to sleep in nursing 

workers 

Transversal 

n:136 

Mendes SS, De Martino MMF. Shift work: 

overall health State related to Sleep in 

nurSing workers. RevEsc Enferm da USP. 

2012; 46(6):1741-6. 

09 

CINAHL 

2012 

NORUAEGA 

Self-reported sleep 

and health among 

Tranversal 

n:150 

Bjorvatn B, Dale S,Hogstad-Erikstein R,Fiske 

E, Pallesen A, Waage S. Self-reported sleep 
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Norwegian hospital 

nurses in intensive 

care units 

and health among Norwegian hospital 

nurses in intensive care units. Nursing 

Critical Care. 2012; 17(4):180-188. 

11 

CINAHL 

2012 

BRASIL 

Chronobiological 

aspects of sleep of 

nurses in a 

university hospital 

Quali/quanti 

n:15 

Xavier KGS; Vaghetti HH. Chronobiological 

aspects of sleep of nurses in a university 

hospital. Rev. bras. enferm. 2012; 

65(1):135-40. 

06 

CINAHL 

2012 

ÍNDIA 

Shift work - 

problems and its 

impact on female 

nurses in Udaipur, 

Rajasthan India 

Transversal 

n:60 

Rathore H, Shukla K; Sing S, Tiwari G. Shift 

work - problems and its impact on female 

nurses in Udaipur, Rajasthan India. 

RevWork. 2012; 41(1):4302-4314. 

07 

CINAHL 

2011 

CANADÁ 

Napping During 

Night Shift: 

Practices, 

Preferences, and 

Perceptions of 

Critical Care and 

Emergency 

Department Nurses 

Quali/descritivo 

n:17 

Wendy M. Fallis DE. McMillan, Marie PE. 

Napping During Night Shift: Practices, 

Preferences, and Perceptions of Critical Care 

and Emergency Department Nurses. Critical 

Care Nurse. 2011;31(2):e1-e11. 

01 

LILACS 

2011 

BRASIL 

Nursing work hours: 

individual needs 

versus working 

conditions 

Transversal 

N:696 l 

Silva AA, Rotenberg L, Fischer FM. Nursing 

work hours: individual needs versus working 

conditions. Rev Saúde Pública. 

2011;45(6):1117-26. 

01 

SCIELO 

2010 

BRASIL 

Stress and sleep 

quality of nurses 

working different 

hospital shifts 

Transversal 

N:203 

Rocha MCP, De Martino MMF. Stress and 

sleep quality of nurses working different 

hospital shifts.Rev Esc Enferm USP. 2010; 

44(2):280-6. 

 

 Verificou-se que a maior parte dos estudos foi publicada nos anos de 2012 e 

2013, correspondente a um total de 6 artigos (54%). Das publicações analisadas, 6 

(54%) são estudos brasileiros. 

 Quanto ao método adotado nos estudos selecionados, o mais encontrado foi o 

método transversal visto em 9 artigos (82%). A análise dos objetivos, resultados e 

conclusões dos 11 estudos selecionados permitiu o agrupamento em duas categorias: 

características do trabalhador noturno e o sono e características do trabalhador noturno e 

a vigília.  
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No Quadro 2, apresenta-se as características encontradas na literatura sobre o 

sono do trabalhador noturno e o sono e as características encontradas no período da 

vigília. 

 

Quadro 2 - Características do trabalhador noturno no sono e na vigília.  

 

 

 

 

 

 

Trabalhador 

Noturno e o 

Sono 

Características Frequência Absoluta 

Qualidade Subjetiva do sono ruim  6 (ARTIGOS 1, 2, 3, 5, 6 e 

11) 

Redução do tempo de sono  6 (ARTIGOS 1, 2, 6, 8, 10 

e 11) 

Latência do Sono aumentada 5 (ARTIGOS 1, 4, 6, 7 e 

11) 

Propensão maior para distúrbios do sono 5 (ARTIGOS 1, 4, 6, 8 e 

11) 

Insônia 5 (ARTIGOS 4, 5, 6, 7 e 

10. 

Diminuição da eficiência do sono  4 (ARTIGOS 1, 2, 6 e 11) 

Sono Fragmentado 4 (ARTIGOS 1, 2, 3 e 8) 

Uso de medicação para dormir 3 (ARTIGOS 1, 6 e 11) 

Sono perturbado 2 (ARTIGOS 2 e 8) 

Débito de Sono 2 (ARTIGOS 3 e 7) 

Privação do Sono 2 (ARTIGOS 9 e 10) 

 

 

 

 

 

Trabalhador 

noturno e a 

vigília 

Fadiga 8 (ARTIGOS 3,4,6,7,8,9, 

10 e 11) 

Sonolência excessiva diurna 7 (ARTIGOS 1, 2, 4, 6, 7, 

8 e 11) 

Ansiedade  3 (ARTIGOS 4, 6, 8) 

Depressão 3 (ARTIGOS 4, 6 e 8) 

Dificuldade de concentração 3 (ARTIGOS 5, 8 e 9) 

Propensão maior para distúrbios durante o dia  2 (ARTIGOS 6 e 11) 

Irritabilidade 2 (ARTIGOS 8 e 9) 

Diminuição do estado de alerta:  2 (ARTIGOS 8 e 9) 

Distensão abdominal  1 (ARTIGO 5) 

Má digestão 1 (ARTIGO 5) 
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Dores de cabeça 1 (ARTIGO 5) 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

 

 Atualmente é visto nos estudos que os enfermeiros constituem uma população de 

risco para os agravos a saúde, principalmente aqueles que trabalham no turno noturno. 

O serviço noturno é indispensável para a enfermagem, contudo leva à implicações na 

saúde dos trabalhadores, gerando o desgaste desse profissional, propiciando o 

aparecimento de co-morbidades, sintomas físicos e mentais que interferem diretamente 

na qualidade do trabalho prestado e em suas relações sociais (7). 

 Os resultados do atual estudo destacam algumas características presentes nos 

enfermeiros, em especial as que referem-se a saúde mental desse profissional. 

 Qualidade subjetiva do sono ruim, latência do sono aumentada, insônia, 

diminuição da eficiência do sono, sono fragmentado, débito de sono, fadiga, sonolência 

excessiva diurna, ansiedade, depressão foram às características mais encontradas nesses 

indivíduos. Dessa forma foi observado o uso de terapias medicamentosas para controle 

dessas características, com o intuído de minimizar os danos causados pelo trabalho 

noturno (8, 9, 10). 

Após leitura e busca de dados nos artigos selecionados ficaram evidentes as 

alterações encontradas no enfermeiro que trabalha no turno noturno, dos quais podem 

ser separados em dois grupos para um melhor entendimento: 1 - Alterações do sono e o 

trabalhador noturno e 2 - Alterações da vigília e o trabalhador noturno, os quais serão 

apresentados a seguir. 

 

Trabalho noturno e alterações durante o sono 
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Várias manifestações clínicas foram expostas nos artigos selecionados: qualidade 

subjetiva do sono ruim, redução do tempo de sono, latência do sono aumentada, 

propensão maior para distúrbios do sono, insônia, diminuição da eficiência do sono, sono 

fragmentado, uso de medicação para dormir, sono perturbado, débito de sono e privação 

do sono (1,2,5,6). 

A qualidade subjetiva do sono ruim, redução do tempo total de sono e latência do 

sono aumentada foram às manifestações clínicas mais frequentes. Vale ressaltar que tais 

achados corroboram com outros estudos quando afirmam que indivíduos que trabalham 

no turno noturno apresentam essas características de uma maneira geral (3, 8, 9). 

A redução do tempo total de sono nesses profissionais, após o trabalho noturno, 

gera outra consequência, o débito de sono.  Segundo autores, as profissionais de 

enfermagem de plantões noturnos podem usar uma estratégia para facilitar o reajuste de 

seus horários, como o hábito de cochilar durante o trabalho, esses dados sugere que o 

cochilo no trabalho pode compensar, parcialmente, o débito de sono, além de 

corresponder a uma estratégia para facilitar o reajuste aos horários diurnos durante o 

tempo de folga (2, 3, 11). 

Pesquisas apontam para uma menor eficiência do sono diurno nesses 

trabalhadores, o que pode ser explicada pelo padrão circadiano de regulação do sono, 

favorecer a ocorrência do sono durante o período da noite, onde a secreção de 

melatonina favorece a eficiência do sono e tornando o sono mais reparador (12, 13, 14). 

 

Trabalho noturno e alterações durante a vigília  

 

Algumas características peculiares do trabalhador noturno foram observadas: 

fadiga, sonolência excessiva diurna, ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, 

propensão maior para distúrbios durante o dia, irritabilidade, diminuição do estado de 

alerta, distensão abdominal, má digestão e dores de cabeça. Demonstrando que as 
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limitações e complicações não são apenas durante o seu sono, pelo contrário se 

estendem no decorrer das 24 horas (5, 6, 11). 

Em decorrência da privação do sono e de um sono não reparador durante a noite, 

os enfermeiros do turno noturno apresentam em seu cotidiano sinais de fadiga, 

sonolência excessiva diurna e ansiedade, aumentando assim a irritabilidade e o índice de 

depressão nessa classe de profissionais. Estudos mostram a prevalência de depressão 

além do relato de desânimo, tristeza e desesperança são comumente encontrados o que 

pode gerar uma descontinuidade da assistência ou até mesmo a perda desses 

profissionais (15, 16, 17, 9). 

Além dos sintomas relacionados à saúde mental desse individuo, também foram 

observados sinais como distensão abdominal e má digestão vistos também em outros 

estudos onde os enfermeiros referem também alterações gastrintestinais (distúrbio de 

apetite, sensação de má digestão, azia ou queimação), ganho de peso, irritabilidade, 

insônia, dores de cabeça, dificuldade de concentração, sensação de depressão ou 

infelicidade, sensação da diminuição da autoestima e labilidade de humor (4, 12, 8, 18, 19). 

Entretanto, são necessários novos estudos de campo onde estas variáveis possam 

ser observadas tanto no período da vigília quanto no sono. 

 

CONCLUSÃO 

 

Existe a necessidade de as instituições hospitalares se preocuparem mais com a 

saúde física e mental dos trabalhadores do turno noturno. Essas características podem 

ser sintomas precursores de quadros mais graves em seus trabalhadores, pois, em 

última análise, esses fatores podem influenciar negativamente na assistência a ser 

prestada por esse trabalhador. Para finalizar, sugere-se que outros estudos dessa 

natureza sejam realizados na busca de se ampliar o conhecimento sobre a temática, os 

quais podem e devem respaldar estratégias que visem a assegurar ao enfermeiro 

qualidade de vida no trabalho. 
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