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RESUMO 

 

VIANA, M.C. Análise do padrão e qualidade do sono  com a qualidade de vida dos 

enfermeiros nos turnos hospitalares. 82  fls. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-

RN, 2016. 

 

 

Objetivou-se analisar a qualidade de vida e o padrão e qualidade do sono dos enfermeiros nos 

turnos hospitalares. 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 no período de janeiro a setembro de 2015, com a utilização dos 

instrumentos: Questionário de Informações Pessoais e Profissionais, Índice de qualidade de 

sono de Pittsburgh, Formulário para avaliação do ciclo vigília-sono - Modificado por De 

Martino, Questionário de Identificação de Indivíduos Matutinos e Vespertinos elaborado por 

Horne & Östberg e Questionário de Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF). Foram 

pesquisados 104 enfermeiros nos seus turnos de trabalho. Após serem codificados e 

tabulados, os dados foram analisados por meio do programa SPSS versão 20.0. Para a 

descrição das variáveis nominais utilizou-se a distribuição em números relativos e absolutos 

em tabelas de contingências, e as variáveis contínuas foram utilizadas medidas de tendência 

central (média e mediana), dispersão (desvio padrão), teste de Mann-Whitney e Correlação de 

Spearmann, e adotado nível de significância p ≤ 0,05 e apresentados em tabelas, quadros e 

figuras. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob o Parecer nº 751.567. Os resultados apontam um perfil 

sociodemográfico de 61,5% enfermeiros que atuavam no turno diurno e 38,5% no noturno; 

90,4% sexo feminino, 73% na faixa etária entre 24 a 45 anos, 65,4% atuavam no âmbito 

hospitalar e 55,8% tinham um vínculo empregatício. Quanto ao cronotipo destacaram-se o 

Indiferente (44,2%) e Moderadamente Matutino (34,6%) entre os pesquisados, não tendo 

diferença significativa entre os turnos de trabalho (p=0,985). Quanto às características do 

padrão do sono dos enfermeiros em sete dias consecutivos, verificaram-se melhores escores 

médios nos enfermeiros que atuavam no diurno em todos os parâmetros (Tempo de cochilo, 

Latência, Horas dormidas, Sensação ao acordar e Qualidade do sono) quando comparados 

com os trabalhadores noturnos, demonstrando diferenças significativas (p ≤ 0,05). Em todos 

os índices de qualidade do sono de Pittsburgh (Qualidade subjetiva, Latência, Duração, 

Eficiência, Distúrbios, Uso de medicação para dormir, Sonolência e distúrbios diurno e 

Pontuação global PSQI) foram melhores nos enfermeiros do diurno, e significativamente, na 

duração (p=0,031) e pontuação global (p=0,013), quando comparados aos trabalhadores do 

noturno. A qualidade de vida em todos os domínios (Funcional, Psicológico, Social e 

Ambiente) e no geral dos enfermeiros do diurno foi melhor do que o que trabalhavam no 

noturno, e significativamente, no domínio social (p=0,014) e pontuação geral (p=0,024). 

Concluiu-se que os enfermeiros que trabalham no diurno apresentaram padrão e qualidade 

sono e qualidade de vida melhores que os profissionais que atuavam no noturno, refutar-se a 

hipótese nula (H
0
) e aceita a alternativa (H

1
) ao afirmar que o padrão e qualidade do 

sono  altera a qualidade de vida dos enfermeiros nos turnos hospitalares. 

 

 

Descritores: Sono; Turnos de trabalho; Enfermeiros; Ritmos circadianos, Qualidade de Vida. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

VIANA, M.C. Analysis of the pattern and quality of sleep with the quality of life of 

nurses in hospital shifts.82. pgs. Thesis (Doctorate in Nursing) - Program Graduate Nursing, 

Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Brazil, in 2016. 

This study aimed to analyze the quality of life and sleep patterns of nurses in hospital shifts 

work. 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 from 

January to September 2015 with the use of instruments: Questionnaire Personal and 

Professional Information, Pittsburgh Sleep Quality Index, form for evaluation of sleep-wake 

cycle - Modified by De Martino, People identification Morningness and Eveningness 

Questionnaire by Horne & Östberg) and Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF). 

Were interviewed 104 nurses in their work shifts? After being coded and tabulated, data were 

analyzed using SPSS version 20.0. For a description of nominal variables it was used the 

distribution in relative and absolute numbers in contingency tables and continuous variables 

were used measures of central tendency (mean and median), dispersion (standard deviation), 

Mann-Whitney test and Correlation of Spearman, and adopted significance level of p ≤ 0.05 

and presented in tables, charts and figures. The study was approved by the Research Ethics 

Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, in the Opinion No. 751,567.The 

results show a socio-demographic profile of 61.5% nurses who worked the day shift and 

38.5% in the night; 90.4% female, 73% of those aged between 24 to 45 years, 65.4% worked 

in hospitals and 55.8% had an employment relationship. As for chronotype highlights were 

the indifferent (44.2%) and moderately Morning (34.6%) among those surveyed, with no 

significant difference between work shifts (p = 0.985). As for standard sleep features of 

nurses for seven consecutive days, was obtained best average scores in nurses who worked the 

day shift in all parameters (nap time, latency, hours overnights, sensation upon waking and 

sleep quality) compared to night workers, showing significant differences (p ≤ 0.05). In all 

indexes of quality of sleep of Pittsburgh (subjective quality, latency, duration, efficiency, 

disturbances, Use of medication to sleep, sleepiness and daytime disorders and overall score 

PSQI) indexes were better in the daytime nurses, and significantly, the duration ( p = 0.031) 

and overall score (p = 0.013) compared to night workers. The quality of life in all areas 

(Functional, Psychological, Social and Environment) and overall the day shift nurses were 

better than the night shift nurses, and significantly, in the social domain (p = 0.014) and 

overall score (p = 0.024). It was concluded that nurses who work during the day shift had 

standard and quality sleep and quality of better life that professionals working in the night, the 

null hypothesis refutes (H0) and accepts the alternative (H1) by stating that the standard and 

quality of sleep alters the quality of life of nurses in hospital shifts. 

Keywords: Sleep; Work shifts; Nurses; Circadian rhythms, Quality of Life 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Um amplo número de variáveis fisiológicas e psicológicas apresentam flutuações 

circadianas, estando influenciadas e sincronizadas pelo ritmo do ciclo vigília-sono e pelos 

fatores endógenos e ambientais. Permite a percepção da diferença fisiológica e 

comportamental dos organismos vivos que dependendo da hora do dia, reagem de maneira 

diferente a um mesmo estímulo aplicado em diferentes momentos das 24 horas do dia 

(CIPOLLA-NETO; MENNA-BARRETO; MARQUES, 1988). 

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

circadiano situado no Núcleo SupraQuiasmático (NSQ). A ritmicidade natural para diversas 

funções de nosso corpo segue um comportamento periódico, constituindo os ritmos 

circadianos, quando se referem ao dia, ou seja, 24 horas, mais ou menos 4 horas de 

variabilidade, e os outros tipos, ultradiano e infradiano que referem–se as frequências 

apresentadas ao longo do dia, podendo ser maior ou menor que 24 horas. (CIPOLLA-NETO; 

MENNA-BARRETO; MARQUES, 1988). 

A alternância vigília-sono tem uma organização temporal comandada por estruturas 

internas, os relógios biológicos, que são responsáveis pelos ciclos básicos 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; FRANÇA, 2006). 

O trabalho em turnos dos enfermeiros devido as suas características expõe a pessoa a 

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

exige que o indivíduo acorde cedo e diminuição dos estados de alerta do indivíduo uma 

consequência do turno noturno. 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). 

Pesquisa realizada com um grupo de enfermeiros mostrou que o ganho de peso foi 

associado aos déficits de sono, isto motivado por substâncias como grelina, hormônio 

produzido pelo estomago quando está vazio, age no cérebro e dispara a sensação de fome 

estimula o apetite, principalmente quando se está trabalhando à noite. (SCHIAVO; DE 

MARTINO, 2010). 
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Turnos de trabalho rotativos provocam alterações no humor devido a diminuição de 

serotonina, uma substância que regula o sono, humor, que tem liberação no organismo 

durante a noite, no caso da pessoa que trabalha à noite a quantidade de secreção é diminuída e 

pode ocorrer diminuição no estado de humor. (ROLIM, 2007). 

Estudo realizado com um grupo de enfermeiros que trabalhavam num sistema de 

rodízios de horários, quando se realizou os registros eletrencefálicos após o turno noturno, 

mostrou diversos micros despertares, caracterizando um sono não reparador, e também devido 

a afirmação dos sujeitos que apresentavam a sensação de não terem dormido caracterizando o 

sono diurno de pior qualidade quando comparado ao sono noturno. (DE MARTINO, 2009). 

Por outro lado, esses eventos mencionados acima poderão comprometer a qualidade de 

vida dos enfermeiros quanto aos aspectos relacionados ao trabalho que abrange a motivação 

profissional, satisfação, segurança, condições de trabalho e visa o bem estar do trabalhador. 

A qualidade de vida (QV) é uma expressão complexa que nas últimas décadas é 

estudada com intuito de compreender as necessidades de satisfação do ser humano e sua 

relatividade às diferentes culturas e realidades sociais. Relaciona-se ao campo da democracia, 

do desenvolvimento, dos direitos humanos e sociais. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a QV pode ser entendida como “a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida, no contexto cultural e no sistema de valores nos quais ele vive e em relação a seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

De acordo com Benevides-Pereira (2002) a Qualidade de Vida no trabalho vem sendo 

valorizada e estudada recentemente, sendo que ela é essencial para se ter um proveito tanto 

físico quanto mental, pois é em seu trabalho que o indivíduo passa a maior parte de sua vida. 

Estudos desenvolvidos em décadas passadas mostram a preocupação com o bem estar 

do trabalhador, que vem envolvendo de maneira crescente o interesse dos estudiosos de 

diversas áreas do conhecimento, e muitos pesquisadores, em especial das áreas da Psicologia 

e da Administração, têm focado os seus esforços na intenção de investigar, analisar e 

compreender os impactos dos fatores da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) como o local 

de trabalho, a organização da instituição, e a saúde do trabalhador (FRUTOS et al., 2007).  

O trabalho de um modo geral evolui concomitantemente com as tecnologias, o 

aumento nos setores de serviços, as gestões implantadas nas organizações, e a rotatividade de 

empregos, estão relacionados principalmente com o mundo em que vivemos, o sistema 

capitalista, que para Minayo et al (2000) se trata de uma representação social criada a partir de 

parâmetros subjetivos de bem –estar , felicidade , amor, prazer e realização pessoal, e 
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parâmetros objetivos, cujas referências são a satisfação das necessidades criadas pelo grau de 

desenvolvimento econômico e social de determinada sociedade. 

Segundo Kimura e Silva (2009) a qualidade de vida é um conceito que tem sido alvo 

crescente de interesse público e cientifico, porém mesmo com sua frequente utilização não 

existe uma definição consensualmente aceita. 

Existe duas vertentes para conceituar qualidade de vida: na linguagem cotidiana pela 

população jornalistas, políticos, profissionais de diversas áreas; e no contexto da pesquisa 

cientifica, em diversos campos do saber, como economia, sociologia, educação, medicina, 

enfermagem, psicologia e outras especialidades da saúde (SEIDL; ZANNON,2004) 

Para Borges et al. (2002) o trabalhador sofre uma sobrecarga de informações, as quais 

obrigatoriamente deve estar ciente para que esteja inserido no mercado de trabalho. Há uma 

crescente complexidade nas tarefas as quais devem ser executadas, bem como 

responsabilidades, qualidade dos serviços prestados e metas a serem atingidas. Quando 

enfocamos a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem lembramos imediato das suas 

condições de trabalho, carga horária exaustiva, responsabilidade, má remuneração e 

insatisfação no trabalho, dentre outros fatores que corroboram para a queda da qualidade de 

vida desses sujeitos. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

O sono é um estado comportamental fundamental na vida de um indivíduo, e sua 

restrição é cada vez mais comum na atualidade, devido à extensão do trabalho ao longo das 24 

horas do dia, como ocorre com os enfermeiros que atuam em turnos hospitalares. 

Assim, o sono constitui um fator determinante nas condições de saúde e bem-estar do 

enfermeiro, proporcionando descanso e recuperação das energias, pois dormir bem após um 

dia cheio de atividades é muito recompensador. 

O presente estudo surge pelo interesse na área, e visa buscar evidência científica do 

problema de investigação, sendo que a prática do enfermeiro constitui um trabalho que se 

estende pelas 24 horas e cujas implicações afetam o padrão de sono individual. 

Com este trabalho pretende-se buscar contribuições para conhecer os problemas 

relacionados a qualidade do sono dos enfermeiros como um elemento importante para a 

melhoria da qualidade de vida. 
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Espera-se que este trabalho desperte interesse e incentive a realização de novas 

pesquisas, explorando o tema qualidade de sono e a relação existente com a qualidade de vida 

dos profissionais de enfermagem, podendo levar esses profissionais a refletirem sobre sua 

qualidade de vida, a fim de consolidar uma harmonia entre cada um e com tudo aquilo que 

está a sua volta. 

A enfermagem é uma profissão sujeita ao regime de trabalho em turnos, constituindo 

uma prática frequente e necessária às organizações, principalmente as hospitalares. O trabalho 

em turnos é prejudicial para a saúde e bem-estar dos trabalhadores, à medida que ocorre um 

conflito entre o ritmo normal do organismo e os ritmos circadianos. Assim, exaustivas 

jornadas de trabalho típicas da profissão acabam alterando a qualidade do sono e ocasionando 

desajustes na vida dos profissionais de enfermagem, comprometendo os níveis de satisfação 

em relação à qualidade de vida. 

A motivação para elaboração do estudo sobre o padrão e qualidade do sono e sua 

associação com a qualidade de vida dos enfermeiros nos turnos hospitalares partiu da 

observação de cansaço e necessidades de sono em profissionais de enfermagem, além da clara 

demonstração de insatisfação em relação à qualidade de vida devido exaustivas jornadas de 

trabalho. 

 

1.3. PROBLEMATIZAÇÃO, QUESTÕES DA PESQUISA E HIPÓTESES 

 

Trabalhadores de enfermagem do período noturno ou de turnos alternados lutam 

contra o sono e forçam um estado de vigília para executar suas funções, afetando a 

concentração, a memória e causando um baixo rendimento profissional (INOCENTE et al., 

2006).  

A Enfermagem é uma das profissões que se encontra sujeita ao regime de trabalho em 

turnos, constituindo uma prática frequente e necessária às organizações, principalmente as 

hospitalares, sendo uma forma de organização temporal em consequência da extensão do 

trabalho ao longo das 24 horas do dia (LOURENÇO; RAMOS; CRUZ, 2008). 

A atividade laboral hospitalar possui características especiais como o trabalho noturno, 

a alternância, as horas extras e os plantões, ocasionando desgaste físico, alteração no ritmo 

circadiano, sono insuficiente, diminuição da capacidade cognitiva e de execução de tarefas, 

favorecendo a ocorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho (SÊCCO et al., 

2005). 
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Em pesquisa realizada por Lourenço, Ramos e Cruz (2008), desvela-se que a 

enfermagem não tem qualidade de vida devido à falta de reconhecimento profissional e ao 

salário incompatível, acarretando em dupla jornada de trabalho, exaustão, sono e alimentação 

inadequados e dificuldades na vida social. 

Conforme Lourenço, Ramos e Cruz (2008), o trabalho em turnos é prejudicial para a 

saúde e bem-estar dos trabalhadores, à medida que ocorre um conflito entre o ritmo normal do 

organismo e os ritmos circadianos. 

Considerando-se que a boa qualidade do sono é um elemento fundamental para uma 

boa qualidade de vida e não é só definida por uma boa noite de sono mas também pelo bom 

funcionamento diurno, que vai influenciar fatores como o rendimento laboral e as relações 

interpessoais e que a má qualidade de sono condiciona um aumento da sonolência diurna com 

diminuição do estado de alerta comprometendo desse modo a assistência prestada pelos 

profissionais de enfermagem, busca-se neste estudo responder os seguintes questionamentos: 

 

 Qual a classificação do cronotipo de acordo com a escala específica dos enfermeiros 

que trabalham em turnos hospitalares? 

 O cronotipo se associa com as características sociodemograficas dos enfermeiros? 

 Qual a avaliação da qualidade do sono nos turnos diurno e noturno dos enfermeiros 

que atuam em turnos hospitalares?  

 Quais os padrões de sono através das variáveis: horários de dormir, de acordar; 

qualidade do sono diurno e noturno, tempo de sono diurno e noturno, latência do sono 

e hábitos de cochilo dos enfermeiros que atuam no turno noturno?  

 Qual a associação do tempo de trabalho, tipo de turno de trabalho com a 

qualidade/padrão do sono e vida e as repercussões na saúde dos enfermeiros que 

atuam na área hospitalar? 

Diante do exposto, a realização das análises comparativas entre a qualidade de vida, 

padrão e hábitos de sono em enfermeiros que trabalham em esquemas de turnos hospitalares, 

pode constituir dados importantes para a compreensão das repercussões na saúde dos 

enfermeiros que atuam em área hospitalar. Partimos do pressuposto que as características de 

sono e suas repercussões na saúde nos Enfermeiros de turnos hospitalares, levando a formular 

as seguintes hipóteses para o estudo: 
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 Hipótese nula (H
0
): O padrão e qualidade do sono não altera a qualidade de vida dos 

enfermeiros nos turnos hospitalares. 

 

 Hipótese alternativa (H
1
): O padrão e qualidade do sono altera a qualidade de vida 

dos enfermeiros nos turnos hospitalares. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1.CARACTERISTICAS CRONOBIOLOGICAS E RITMOS CIRCADIANOS 

 

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

circadiano situado no Núcleo SupraQuiasmático (NSQ). A ritmicidade natural para diversas 

funções de nosso corpo segue um comportamento periódico, constituindo os ritmos 

circadianos, quando se referem ao dia, ou seja, 24 horas, mais ou menos 4 horas de 

variabilidade, e os outros tipos, ultradiano e infradiano que referem–se as frequências 

apresentadas ao longo do dia, podendo ser maior ou menor que 24 horas. (CIPOLLA-NETO; 

MENNA-BARREO; MARQUES, 1988). 

A alternância vigília-sono tem uma organização temporal comandada por estruturas 

internas, os relógios biológicos, que são responsáveis pelos ciclos básicos 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; FRANÇA, 2006). 

Um amplo número de variáveis fisiológicas e psicológicas apresentam flutuações 

circadianas, estando influenciadas e sincronizadas pelo ritmo do ciclo vigília-sono e pelos 

fatores endógenos e ambientais. Permite a percepção da diferença fisiológica e 

comportamental dos organismos vivos que dependendo da hora do dia, reagem de maneira 

diferente a um mesmo estímulo aplicado em diferentes momentos das 24 horas do dia 

(CIPOLLA-NETO; MENNA-BARRETO; MARQUES, 1988). 

 

2.2. CICLO VIGÍLIA SONO E CRONOTIPO 

 

As pesquisas sobre o sono no século atual têm tido uma relevância quanto às 

associações na prática da medicina. Os distúrbios do sono são os responsáveis por inúmeras 

patologias que têm como sintoma principais causas relacionadas ao sono. 

Distúrbios do sono e do ciclo sono-vigília representam um grande fardo em Saúde 

Pública. Estima-se que aproximadamente 50 a 70 milhões de americanos apresentem um 

distúrbio crônico de sono, de ritmo circadiano envolvendo o sono ou sono insuficiente. 

Distúrbios respiratórios do sono afetam mais de 15% da população, insônia crônica afeta 

aproximadamente 1 de 5 adultos, síndrome das pernas inquietas afeta 1 em 20 adultos. 

Ruptura do ritmo circadiano, como a que ocorre na síndrome por trabalho em turnos, é 
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estimada ocorrer em 20% dos trabalhadores em turnos americanos
 

(INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2006). 

 O sono é um estado fisiológico cíclico, caracterizado no ser humano por cinco 

estágios fundamentais, que se diferenciam de acordo com o padrão do eletroencefalograma 

(EEG) e a presença ou ausência de movimentos oculares rápidos (rapid eye movements: 

REM), além de mudanças em diversas outras variáveis fisiológicas, como o tono muscular e o 

padrão cardiorrespiratório. O EEG mostra alentecimento progressivo com o aprofundamento 

do sono sem movimentos oculares rápidos (Não-REM) e atividade rápida dominante de baixa 

voltagem, semelhante à da vigília, durante o sono REM.  

Um ciclo noturno previsível de 90 minutos marca a variação entre os quatro estágios 

do sono Não-REM para o sono REM, descrevendo uma arquitetura característica, com 

proporções definidas de cada estágio, que variam segundo a faixa etária. Inicia-se o sono 

noturno pelo estágio I do sono sincronizado, e após um tempo de latência aproximada de 10 

minutos, há o aprofundamento para o estágio II, em que se torna mais difícil o despertar. Após 

30 a 60 minutos, instala-se o sono de ondas lentas, constituído pelos estágios III e IV, em que 

as ondas cerebrais têm baixa frequência e alta amplitude. Depois de aproximadamente 90 

minutos, acontece o primeiro episódio de sono paradoxal (também conhecido como sono 

REM, devido à ocorrência de movimentos oculares rápidos captados pelo eletrooculograma) 

que costuma ter curta duração no início da noite (5 a 10 minutos) e que se caracteriza por 

ondas de baixa voltagem ao EEG, semelhantes às da vigília. Completa-se então o primeiro 

ciclo de sono sincronizado-sono paradoxal do sono noturno, com proporções definidas de 

cada estágio, que variam segundo a faixa etária, e que irá se repetir cerca de cinco vezes em 

uma noite, resultando em uma arquitetura característica.
 
(WATSON et al.,2015) 

Úmbrio-ritmo neuroquímico acompanha as variações circadianas do chamado ciclo 

vigília-sono, com mudanças específicas da temperatura corporal e da secreção de diversos 

hormônios e neurotransmissores, relacionados aos diferentes estágios do sono e da vigília. O 

conhecimento dos aspectos fisiológicos e das variações patológicas deste ciclo complexo deu 

margem ao desenvolvimento da Medicina do Sono e compõe as bases do estudo dos 

distúrbios do sono na prática clínica. (FERNANDES; FRANÇA, 2006).  

Vários estudos sobre ciclo vigília-sono identificam padrões de sono semelhantes entre 

os enfermeiros e autores sugerem que o estresse ocupacional é um possível fator de risco para 

a insônia e para alterações nos padrões de sono, ao observar a relação existente entre estresse 

ocupacional e distúrbios do sono com a associação da elevada secreção do cortisol a partir da 
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ativação do eixo hipotálamo-glândula pituitária e córtex adrenal. (DE MARTINO et al.2013; 

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

Três subdivisões hipotalâmicas são importantes no ciclo sono-vigília: o hipotálamo 

anterior (núcleos gabaérgicos e núcleos SupraQuiasmático), o hipotálamo posterior (núcleo 

túbero-mamilar histaminérgico) e o hipotálamo lateral (sistema hipocretinas). O sistema 

gabaérgico inibitório do núcleo pré-óptico ventro-lateral (VLPO) do hipotálamo anterior é 

responsável pelo início e manutenção do sono NREM. Os neurônios SupraQuiasmático 

(NSQs) do hipotálamo anterior são responsáveis pelo ritmo circadiano do ciclo sono-vigília. 

Os núcleos aminérgicos, histaminérgicos, as hipocretinas e núcleos colinérgicos do pros 

encéfalo basal apresentam-se ativos durante a vigília, inibindo o núcleo pré-óptico ventro-

lateral, promovendo a vigília. O processo de inibição-estimulação é a base do modelo da 

interação recíproca entre os grupos de células Wake-off-sleep-on e células Wake-off-sleep-on 

reguladores do ciclo sono-vigília. O modelo da interação recíproca também se aplica aos 

núcleos colinérgicos (células REM-on) e aminérgicos (células REM-off) do tronco cerebral 

no controle temporal do sono REM-NREM. (ALÓE; AZEVEDO; HASAN, 2005). Requer 

dar um maior destaque três subdivisões hipotalâmicas são importantes no ciclo sono-vigília. 

Fica claro para compreender. Contudo, há uma diferença entre a dessincronização do EEG no 

REM e na vigília. Durante o sono REM, os sistemas aminérgicos não estão ativos e a ativação 

colinérgica ativa o córtex diretamente. Na vigília, os sistemas aminérgicos, dopaminérgicos, 

hipocretinas e colinérgicos estão ativos (modulação aminérgica cortical). A diferença no 

processo de ativação tálamo-cortical entre o sono REM e a vigília abre fronteiras para o 

entendimento de determinadas alterações do sono. (ALOÉ et al., 2005) 

A quantidade de sono de que o indivíduo necessita e o momento de ocorrência do 

mesmo no dia são regulados por dois processos: a regulação homeostática e a regulação 

circadiana. A regulação homeostática, ou “busca do equilíbrio”, determina uma maior ou 

menor propensão ao sono, dependendo da duração dos períodos de sono anterior e da vigília 

que precedeu o sono em questão. A regulação circadiana é a que controla o horário de dormir 

e acordar, sendo determinada especialmente por estruturas do sistema de temporização 

circadiana, representado pelo núcleo SupraQuiasmático, situado no hipotálamo (DATTA; 

MACLEAN, 2007). 

E ainda, faz-se necessário conhecer o cronotipo de cada indivíduo para adequar ou 

conhecer como as influências individuais se manifestam no ciclo vigília-sono. O estudo do 

cronotipo recentemente tem se desenvolvido em diversas pesquisas, sugerindo que pode 
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interferir quanto aos hábitos de sono no cotidiano do ser humano tanto por causas endógena 

ou exógena. 

Segundo Cruz et al. (2005) a dimensão matutinidade-vespertinidade é uma das 

diferenças individuais que pode interferir na melhor ou pior adaptação do indivíduo a 

flutuações rítmicas. De fato, existem indivíduos que acordam, levantam-se e funcionam 

melhor, física e intelectualmente, no período mais cedo do dia (Matutino, madrugador ou 

cotovia, e aqueles que acordam, levantam-se e funcionam melhor, num período mais tarde 

(vespertinos, noctívago ou mocho). Existe ainda outro grupo, os intermediários que são um 

grupo maioritário e que ocupa o espaço entre os matutinos e os vespertinos. 

Randler (2008) pesquisou em universitários alemães os cronotipos associando aos  

Atores de personalidade e humor. As pesquisas sobre humor têm focalizado uma relação entre 

os vários tipos de personalidade. Estes relatos são baseados na genética e funções 

neurobiológicas. Os resultados mostraram que os sujeitos do tipo vespertino e gênero 

feminino tiveram maior senso de humor do que os matutinos, mas socialmente, no entanto, 

não se pode concluir que isto seja um preditor para o tipo vespertino.  

Continuando suas pesquisas sobre cronotipo, Fleig e Randler (2009) revelou a 

associação entre o cronotipo e a dieta dos adolescentes. Os resultados mostraram que para os 

que iam mais tarde para a cama tinham tendência aos hábitos de consumir bebidas cafeinadas, 

drinques e alimentos de preparo rápidos tipo fast food, mas não houve uma associação com os 

cronotipos quanto aos tipos de preferência de alimentos (doces, vegetais). No entanto os 

sujeitos matutinos mostraram um estilo de vida mais orientado e diferenciado nos dias da 

semana do que nos finais de semana concluindo que estes adolescentes eram mais saudáveis 

em comparação com os outros tipos. 

A aplicação da cronobiologia especificamente sobre os hábitos de sono, e com 

base na preferência individual em começar e terminar as atividades ao longo do dia, Ferraz, 

Borges e Vianna (2008) estudaram o efeito da classificação do cronotipo em asmáticos. Os 

resultados mostraram que os sujeitos asmáticos com cronotipo matutino tiveram baixa 

prevalência de sintomas noturnos de asma, no entanto, a maior predominância de sintomas foi 

para os sujeitos do tipo indiferente com dados estatísticos significativos. Concluíram que este 

estudo demonstrou o efeito da doença e o cronotipo.  

Pesquisas desenvolvidas por um grupo de brasileiros liderados por Korczak et 

al.(2008) verificaram a influência do cronotipo e Zeitgber social (do alemão zeit "tempo" e 

geber "doador" é um termo científico para se referir a elementos chave ambiental capazes de 
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regular um ciclo de relógio biológico, como o efeito que a luz possui sobre o ritmo de um 

organismo ao longo do dia (ciclo circadiano), ou como feromônios tem sobre o ciclo 

menstrual humano de aproximadamente um mês (ciclo circamensal ou infradiano). nos 

padrões do ciclo vigília sono em estudantes brasileiros . Teve como objetivo determinar o 

efeito de diferentes sincronizadores sociais no padrão do ciclo vigília sono em pessoas com 

diferentes cronotipos. Verificaram que os tipos matutinos mesmo em períodos de férias 

mostraram-se com menor tempo de sono, estes achados sugerem que o impacto social 

depende do cronotipo individual das pessoas, pois seus hábitos sociais dificilmente mudariam 

de acordo com as rotinas sociais.  

O cronotipo é um tipo de classificação que se faz para verificar os hábitos 

individuais de sono do sujeito de acordo com o seu modo de vida e hábitos de sono. Consiste 

em responder as questões individualmente indicando sempre o seu melhor momento para 

repouso e atividade, levando em conta sua preferência sem entrar em conflito com demandas 

externas. Zavada et al (2005). Os indivíduos têm diferentes cronótipos e estudos recentes têm 

destacado a influência de cronotipo em uma ampla gama de comportamento humano, 

incluindo a moral, o comportamento sexual e o humor (LEVANDOVSKI et al.,2011) 

Pesquisas sobre o estudo exploratório e descritivo para identificar os padrões de 

sono de estudantes ingressantes na graduação de enfermagem, desenvolvido na Universidade 

Estadual de Campinas – SP, mostraram diferenças no padrão de sono, durante os dias da 

semana e finais de semana. Tais achados podem estar relacionados com o desempenho 

acadêmico dos estudantes durante a semana e finais de semana o que destaca a importância do 

desenvolvimento de estudos futuros. (FIGUEIREDO; DE MARTINO, 2007) 

De Martino e Inaba (2003) realizou um estudo com o objetivo de descrever o 

padrão de sono dos estudantes universitários de um curso de graduação da Universidade 

Estadual de Campinas. Os resultados mostraram que apesar dos estudantes irem dormir mais 

tarde nos finais de semana, acordavam sentindo-se melhor. Verificou-se que do total, apenas 

oito trabalhavam em atividades na Universidade e em hospitais de Campinas. O aspecto 

quanto a qualidade do sono foi avaliada como boa. Foi verificado que as atividades 

desenvolvidas durante a semana não alteravam os padrões de sono dos estudantes. 

Segundo os preceitos cronobiológicos, os indivíduos se encontram em estados 

funcionais distintos ao longo das 24 horas do dia, não sendo possível exigir o mesmo nível de 

produtividade em qualquer momento do dia, para a execução de qualquer tarefa e para 

qualquer trabalhador. (STABILLE et al., 2001) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio_biol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_circadiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferom%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_circamensal&action=edit&redlink=1
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Portanto, o trabalho de enfermagem é organizado em turnos para prestar cuidado 

ininterrupto e atender a demanda da população por serviços de saúde. Há evidências de que o 

padrão de turnos podem ter efeitos metabólicos significativos e há uma necessidade de 

investigar estes problemas com mais detalhes (KANTERMANN et al.,2014).  

 

2.3.TRABALHO EM TURNOS DA ENFERMAGEM 

 

O trabalho em turnos dos enfermeiros devido as suas características expõe a pessoa a 

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

exige que o indivíduo acorde cedo e diminuição dos estados de alerta do indivíduo uma 

consequência do turno noturno. 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; ADAM et al., 2007).  

 Estudo internacional epidemiológico com inquérito sobre a saúde de enfermeiros, 

evidenciou na literatura que a duração do sono muito curta ou longa e a diminuição da 

qualidade do sono aumentam o risco de diabetes tipo 2 .Que a duração do sono insuficiente 

aumenta risco cardiovascular e que há uma associação positiva entre o número de anos de 

trabalho no período noturno e risco de câncer de mama. (GRAHAM et al.,2016) 

Estudo investigou a ocorrência de estresse entre enfermeiros que atuam na assistência 

a pacientes críticos de uma Unidade de Cuidados Intensivos sendo que 75% com carga 

horária de trabalho entre 10-12 horas diárias; Ainda mais da metade dos trabalhadores 

(66,7%), mostrou sinais de sofrimento físico e/ou psicológico característicos da fase de 

resistência ao estresse. (FERRAREZE et al.,2006) 

Estudo anterior com 40 enfermeiros evidenciou que o cronotipo preponderante do 

turno matutino foi o matutino moderado e os dos turnos vespertino e noturno do tipo 

indiferente. Em relação aos padrões de sono, os enfermeiros do turno matutino dormem 

menos, acordam mais cedo com ajuda do despertador em relação aos outros turnos. 

(CAMPOS; DE MARTINO, 2004) 

Pesquisa realizada com um grupo de enfermeiros mostrou que o ganho de peso foi 

associado aos déficits de sono, isto motivado por substâncias como grelina, (hormônio 

produzido principalmente pelo estômago, mas também pelas células épsilon do pâncreas e 

pelo hipotálamo, núcleo arqueado; ou mesmo pelo intestino. Quando o estômago fica vazio, 

intensifica a secreção da grelina, o hormônio atua no cérebro dando a sensação de fome; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B4mago
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lulas_epsilon&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ncreas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_arqueado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino
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quanto mais elevado for a produção, resultando em concentrações altas no sangue, maior será 

a sensação de forme), que estimula o apetite, principalmente quando se está trabalhando a 

noite. (SCHIAVO; DE MARTINO, 2010). 

Turnos de trabalho rotativos provocam alterações no humor frente a diminuição de 

serotonina, uma substancia que regula o sono, humor, que tem liberação no organismo 

durante a noite, no caso da pessoa que trabalha a noite a quantidade de secreção é diminuída e 

pode ocorrer diminuição no estado de humor. (ROLIM, 2007). 

Uma pesquisa realizada com um grupo de enfermeiros que trabalhavam num sistema 

de rodízios de horários, quando se realizou os registros eletrencefálicos após o turno noturno, 

mostrou diversos, micro despertares, caracterizando um sono não reparador, e também devido 

a afirmação dos sujeitos que apresentavam a sensação de não terem dormido caracterizando o 

sono diurno de pior qualidade quando comparado ao sono noturno. (DE MARTINO, 2009) 

Estudo com 42 enfermeiros no noturno evidenciou que 27 enfermeiros percebem 

alterações na saúde como a má qualidade no sono/repouso, o cansaço/desgaste, mas também 

por outro lado, há a conveniência de trabalhar no período noturno para continuar os estudos 

ou a possibilidade de conciliar o segundo emprego. (SILVA et al.,2011). Ainda, resultados 

sobre 42 enfermeiros que trabalham no período noturno evidenciou que 90,48% escolheram 

trabalhar nesse turno e a autonomia foi considerada o componente de maior nível real de 

satisfação profissional enquanto normas organizacionais. (SILVA et al.,2009) 

 Consequentemente, esses eventos mencionados acima poderão comprometer a 

qualidade de vida dos enfermeiros quanto aos aspectos relacionados ao trabalho que abrange a 

motivação profissional, satisfação, segurança, condições de trabalho e visa o bem estar do 

trabalhador. 

 

2.4. QUALIDADE DO SONO 

 

O papel do sono para a manutenção da saúde e sobrevivência é indiscutível, consistindo 

numa necessidade humana básica. E para tal, um sono de boa qualidade inclui a característica 

de apresentar quantidade suficiente e qualidade, ou continuidade, adequada (não 

fragmentação). Na atualidade, quando se consideram os níveis de saúde/doença e de bem-

estar de indivíduos e populações, o sono é um dos temas emergentes mais relevantes, visto 

que a sua privação e os distúrbios a ele relacionados podem afetar os sistemas endócrino, 

imunológico, processos metabólicos e inflamatórios, com impactos negativos na saúde e 
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qualidade de vida, além de serem causa frequente de acidentes de trânsito e de trabalho 

(AKERSTEDT, 2003; FARAUT, 2012). 

Estudo recente internacional e multicêntrico evidenciou que para a pontuação global da 

qualidade do sono, foram encontradas diferenças entre trabalhadores por turnos diurno e 

noturno de forma pior para o último. (GOMEZ-GARCIA et al.,2016). 

Publicação da American Academy of Sleep Medicine e da Sleep Research Society 

destaca a importância da duração e alocação do sono como determinantes para a saúde, assim 

como constata o não reconhecimento da relevância do fato por gestores da saúde, legisladores, 

cientistas e mesmo pela população. Esta publicação sintetiza o conhecimento vigente, que 

evidencia a correlação do sono e o alinhamento circadiano à saúde dos indivíduos. A 

correlação do sono com a saúde mostra-se tão relevante quanto a de uma boa nutrição e de 

atividade física adequada. (FAITH, 2012). 

E ainda, estudo recente internacional evidenciou que a adesão a uma combinação da 

dieta saudável e estilo de vida podem prevenir eventos vasculares e entre eles, mostraram a 

influência dos trabalhos por turnos, a duração do sono e fatores psicossocial. (EDWARD et 

al., 2016). 

E ainda quando se fala em sono do trabalhador em turno de enfermagem, autores 

concluíram em estudo que o estresse tem o efeito sobre o sono, com repercussões negativas 

para o trabalhador, havendo relação entre os níveis de estresse com a qualidade de sono dos 

enfermeiros dos diferentes setores dos turnos da manhã, tarde e noite. A qualidade do sono 

noturno dos enfermeiros foi ruim, o escore médio da pontuação global do PSQI foi de 6,8, 

independente do turno e do setor em que trabalhavam. Para que se possa obter uma melhor 

qualidade de vida do profissional e desempenho dos sujeitos no ambiente de trabalho, as 

ações devem ser direcionadas para os setores e turno que apresentaram maiores escores de 

estresse e qualidade de sono ruim e todos estes fatores devem ser levados em conta pelas 

instituições em questão. (DA ROCHA; DE MARTINO, 2010) 

 

2.5. QUALIDADE DE VIDA: REPERCUSSÕES NA ENFERMAGEM 

 

Qualidade de vida (QV) se configura como uma expressão complexa que nas últimas 

décadas é estudada com intuito de compreender as necessidades de satisfação do ser humano 

e sua relatividade às diferentes culturas e realidades sociais. Relaciona- se ao campo da 

democracia, do desenvolvimento, dos direitos humanos e sociais. Qualidade de vida (QV), 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode ser entendida como “a percepção do 
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indivíduo de sua posição na vida, no contexto cultural e no sistema de valores nos quais ele 

vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

Segundo Kimura e Silva (2009) a qualidade de vida é um conceito que tem sido alvo 

crescente de interesse público e cientifico, porém mesmo com sua frequente utilização não 

existe uma definição consensualmente aceita. 

Existem duas vertentes para conceituar qualidade de vida: na linguagem cotidiana pela 

entendida pela população jornalistas, políticos, profissionais de diversas áreas; e no contexto 

da pesquisa cientifica, em diversos campos do saber, como economia, sociologia, educação, 

medicina, enfermagem, psicologia e outras especialidades da saúde (SEIDL; ZANNON, 

2004) 

Estudos desenvolvidos em décadas passadas mostram a preocupação com o bem estar 

do trabalhador, que vem envolvendo de maneira crescente o interesse dos estudiosos de 

diversas áreas do conhecimento, e muitos pesquisadores, em especial das áreas da Psicologia 

e da Administração, têm focado os seus esforços na intenção de investigar, analisar e 

compreender os impactos dos fatores da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) como o local 

de trabalho, a organização da instituição, e a saúde do trabalhador (FRUTOS et al., 2007).  

De acordo com Benevides-Pereira (2002) a Qualidade de Vida no trabalho vem sendo 

valorizada e estudada recentemente, sendo que ela é essencial para se ter físico quanto mental, 

pois é em seu trabalho que o indivíduo passa a maior parte de sua vida. (MORAES, 2016) 

Estudos desenvolvidos em décadas passadas mostram a preocupação com o bem estar 

do trabalhador, que vem envolvendo de maneira crescente o interesse dos estudiosos de 

diversas áreas do conhecimento, e muitos pesquisadores, em especial das áreas da Psicologia 

e da Administração, têm focado os seus esforços na intenção de investigar, analisar e 

compreender os impactos dos fatores da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) como o local 

de trabalho, a organização da instituição, e a saúde do trabalhador (FRUTOS et al., 2007).  

O trabalho de um modo geral evolui concomitantemente com as tecnologias, o 

aumento nos setores de serviços, as gestões implantadas nas organizações, e a rotatividade de 

empregos, estão relacionados principalmente com o mundo em que se vive atualmente, ou 

seja, no século vinte e um. O sistema capitalista, que para Minayo et al (2000) se trata de uma 

representação social criada a partir de parâmetros subjetivos de bem-estar, felicidade, amor, 

prazer e realização pessoal, e parâmetros objetivos, cujas referências são a satisfação das 

necessidades criadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social de determinada 

sociedade.  
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Para Borges et al. (2002) o trabalhador sofre uma sobrecarga de informações, as quais 

obrigatoriamente deve estar ciente para que esteja inserido no mercado de trabalho. Há uma 

crescente complexidade nas tarefas as quais devem ser executadas, bem como 

responsabilidades, qualidade dos serviços prestados e metas a serem atingidas. Quando 

enfocamos a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem lembramos imediato das suas 

condições de trabalho, carga horária exaustiva, responsabilidade, má remuneração e 

insatisfação no trabalho, dentre outros fatores que corroboram para a queda da qualidade de 

vida desses sujeitos. 

A abordagem da QV nos campos da saúde e do trabalho é utilizada a fim de verificar 

variáveis presentes nos diversos contextos sociais que possam sofrer intervenção através de 

políticas de saúde ou estratégias de gestão empresarial. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral  

 

Analisar a qualidade de vida e o padrão e qualidade do sono dos enfermeiros nos 

turnos hospitalares. 

 

3.2. Específicos 

 Caracterizar os aspectos sociodemograficos, profissionais e laborais da amostra; 

 Classificar o cronotipo dos enfermeiros segundo turnos hospitalares; 

  Avaliar os padrões de sono dos enfermeiros que atuam em turnos hospitalares; 

 Avaliar a qualidade do sono dos enfermeiros que atuam em turnos hospitalares; 

 Avaliar a qualidade de vida dos enfermeiros segundo turnos hospitalares; 

 Verificar a associação entre a qualidade de vida, padrão e qualidade do sono dos 

enfermeiros segundo turno de trabalho. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo, observacional, transversal com abordagem 

quantitativa, com vistas a analisar os padrões e qualidade do sono e qualidade de vida dos 

enfermeiros de turnos hospitalares. 

Segundo Rodrigues (2007), em pesquisas quantitativas o pesquisador parte de 

parâmetros (características mensuráveis), traduz em números as informações e opiniões, para 

serem classificadas e analisadas na busca do estabelecimento da relação entre causa e efeito 

das variáveis em estudo. Em estudos transversais a causa e o efeito são identificados 

simultaneamente. 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Natal/RN no Hospital Universitário Onofre 

Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUOL). O horário de trabalho da 

equipe de enfermagem do hospital consta de jornadas de trabalho de seis 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 E AMOSTRA 

 

A população alvo da pesquisa foi composta por 200 enfermeiros que trabalhavam nos 

turnos diurno e noturno de trabalho do HUOL. Não sendo possível aplicar a pesquisa com 

esse N devido critérios de exclusão e enfermeiros que não aceitaram participar da pesquisa 

justificando falta de tempo, questionário ser longo como também não ver nenhuma melhoria 

para quem participa. Num total foram pesquisados 104 enfermeiros. 

Para a seleção da população, foram elencados os seguintes critérios de inclusão:  

- Todos os enfermeiros que concordarem em participar da pesquisa voluntariamente, mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A); 

- Enfermeiros que trabalhem no HUOL; não estar de férias, licença maternidade, licença 

saúde.  
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4.4 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta das informações foram utilizados cinco instrumentos: Inicialmente foi 

aplicado o Formulário para levantamento sociodemografico da população (APENDICE A). 

Trata-se de um formulário de entrevista com questões fechadas sobre/contendo 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. 

Este formulário foi aplicado aos sujeitos com o intuito de realizar a seleção da amostra 

a ser estudada. 

Em seguida, foi aplicado o Diário de Sono e Escala Análoga Visual
2
 (ANEXO B). Os 

sujeitos farão um registro diário do sono durante sete dias. O formulário que foi utilizado foi 

elaborado pelo GMDRB-USP, traduzido no Brasil por Benedito-Silva et al. 1990. 

Para avaliar as medidas do ciclo vigília - sono será analisado os resultados: hora de 

deitar, de dormir, de acordar, adormecer, 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. 

Além do diário, foi aplicado também o Questionário para Identificação de Indivíduos 

Matutinos e Vespertinos – (ANEXO C), o qual foi elaborado por Horne e Östberg (1976) e 

traduzido por Benedito Silva et al. (1990).  

 O Questionário Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh
4
 (PSQI-BR) (ANEXO D), 

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

questionário auto preenchível 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; ANDRYKOWSKI, 1997). Este questionário possui dez 

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 20 pontos e 

escores maiores do que cinco implicam em qualidade de sono ruim (BUYSSE et al., 1989; 

CARPENTER E ANDRYKOWSKI, 1998).   
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O PSQI é composto por sete componentes a seguir: 

 

1º Componente Qualidade subjetiva do sono, considerando a 

percepção individual a respeito da qualidade 

do sono; 

2º Componente Latência do sono, sendo o tempo necessário 

para iniciar o sono 

3º Componente Duração do sono, considerando quanto 

tempo permanece dormindo 

4º Componente 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; 

5º Componente Distúrbios do sono, indicando a presença de 

situações que comprometam as horas de 

sono; 

6º Componente Uso de medicação se utilizou ou não 

medicamentos para dormir 

7º Componente Sonolência diurna e distúrbios durante o dia, 

referindo-se a alterações na disposição, 

entusiasmo para execução das atividades 

rotineiras, determinadas por sonolência 

diurna 

 

 Este tipo de registro e avaliação do padrão de sono, PSQI, foi utilizado na literatura 

por diversos autores (BUYSSEET al., 1989; CARPENTER; ANDRYKOWSKI, 1998; 

ALMONDES; ARAÚJO, 2003; FURLANI, 2005; WINWOOD; LUSHINGTON, 2006).  

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

intermediária (0,60 e 0,68). Buysseet al. (1989) verificaram a consistência interna do 

instrumento a partir dos dados colhidos junto a sujeitos saudáveis, com distúrbio do sono e 

depressão. 
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Para avaliar a qualidade de vida utilizado o Questionário de Qualidade de Vida 

WHOQOL-BREF
5
 Dar maior ênfase neste ponto e uma melhor apresentação. Na forma 

descritiva acaba cansando o leitor. Talvez um quadro para cada um dos domínios. 

O questionário desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização 

Mundial de Saúde, o World Health Organization Quality of Life (52), na sua versão abreviada 

- O WHOQOL BREF (FONTE, 2359). Esse instrumento foi testado e validado em várias 

culturas, sob a coordenação do World Health Organization Quality of life Group (WHOQOL 

GROUP) da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

 Este instrumento autoaplicável considera os últimos 7 dias vividos pelos 

respondentes e, consta de 26 questões, sendo duas gerais das quais, uma se refere à VIDA e a 

outra à SAÚDE e não estão incluídas nas equações estabelecidas para análise dos resultados. 

As demais vinte e quatro perguntas são relativas quatro domínios e suas respectivas facetas 

que compõem o instrumento original. 

O domínio físico focaliza as seguintes facetas: dor e desconforto, energia e fadiga, 

sono e repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos, 

capacidade de trabalho; o domínio psicológico contempla as facetas: sentimentos positivos, 

pensar, aprender, memória e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, 

sentimentos negativos, espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais; o domínio das 

relações sociais abrange as facetas: suporte (apoio) social, atividade sexual; e o domínio meio 

ambiente inclui as seguintes facetas: segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos 

financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade, oportunidades de 

adquirir novas informações e habilidades, participação e oportunidades de recreação/lazer, 

ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima, transporte. As respostas são formadas por 

cinco itens opcionais, em escalas tipo Likert que variam de um a cinco pontos. Os resultados 

dos domínios apresentam valores entre zero e cem, sendo piores os mais próximos de zero e, 

melhores, os mais próximos de 100. (LIMA, 2012) 

As respostas são formadas por cinco itens opcionais, em escala tipo Likert que variam 

de um a cinco pontos, sendo que a escala varia de intensidade, de nada a extremamente; a 

escala de capacidade de nada a completamente; a escala de avaliação de muito satisfeito a 

muito insatisfeito e muito ruim e muito bom e a escala de frequência varia de nunca a sempre. 

Todas as facetas possuem respostas de 1 a 5, sendo que as questões de número 3,4 e 26, os 

escores são invertidos em função de 1=5; 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. As duas facetas Q1 e Q2 

avaliam a qualidade de vida geral e são calculadas em conjunto para gerar um único escore 

independente dos escores dos domínios. (LIMA, 2012) 
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O grupo WHOQOL definiu que esse instrumento possui boa capacidade psicométrica 

para mensurar a QV e que a estrutura do construto é comparável nas diferentes culturas, 

reforçando a sua importância como ferramenta transcultural. É importante ressaltar que a 

aplicação desse instrumento em pacientes crônicos, como hipertensos, doente renal crônico, é 

muito utilizado por pesquisadores. (LIMA, 2012)  

 

4.5. 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 realizada uma 

reunião com os enfermeiros responsáveis pelos setores para apresentar e explicar os objetivos 

da pesquisa. A coleta dos dados foi realizada após a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, e aprovação do Comitê de Ética em 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 (a) 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, esclareceu e tirou dúvidas quanto ao 

preenchimento do questionário do PSQI e, posteriormente fez a entrega do diário do sono e 

qualidade de vida, reforçando os esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

 

4.6 ANÁLISE DO DADOS  

 

Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônicos por meio de 

digitação em planilha do aplicativo Microsoft Excel. Após esse processo, foram exportados 

para o programa Statistical Package of Social Science (SPSS) 20.0. Nas análises dos dados 

relativos à caracterização dos enfermeiros foram analisados mediante estatística descritiva 

(média, desvio padrão, mínimo e máximo, frequências absolutas e relativas). Para a estatística 

inferencial, foi utilizado o teste de Fisher, caso as caselas da amostra foi menor que cinco < 5, 

ou o teste Qui-Quadrado.  

O questionário de qualidade de vida desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de Vida 

da Organização Mundial de Saúde, o World Health Organization Quality of Life, na sua 

versão abreviada – O WHOQOL BREF. (FONTE) 
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Os escores dos domínios da qualidade de vida serão realizados pelo SPSS versão 15.0 

respeitando os princípios dos cálculos pelas expressões divulgadas pelo grupo WHOQOL 

(1994). 

A análise foi realizada em estatística descritiva e, para comparação entre cronotipo, 

domínios da qualidade de vida e as variáveis de interesse utilizou-se o teste do Qui-quadrado, 

a após verificar a não normalidade das variáveis escalares pelo Teste Kolmogorov-Smirnov, 

optou-se pelo coeficiente de correlação de Spearmann e U de Mann Whitney. Adotou-se o 

nível de p < 0,05 de significância estatística.  

O padrão e qualidade do sono altera a qualidade de vida dos enfermeiros nos turnos 

hospitalares. 

Para verificação das hipóteses do estudo, utilizamos as seguintes hipóteses estatísticas: 

H
0
= µ QV Enfermeiros nos TDN independe µ PS e QS (Teste de Correlação de 

Spearmann e U de Mann Whitney Testes U de Me, p ≥ 0,05) 

H
1
= µ QV Enfermeiros nos TDN depende µ PS e QS (Teste de Correlação de 

Spearmann e U de Mann Whitney, p < 0,05) 

 

H
0
 = Hipótese nula 

H
1
 = Hipótese alternativa 

µ QV = Média da qualidade de vida 

PS = Padrão do sono 

QS = Qualidade do sono 

 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o Parecer nº 751.567, seguindo as normas 

da Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa envolvendo seres 

humanos.  
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5. RESULTADOS  

 

A amostra deste estudo foi composta por 104 enfermeiros. Dentre os critérios 

sociodemográficos (Tabela 1), evidenciaram-se predominância do sexo feminino 94(90,4%) e 

faixa etária entre 24 e 45 anos de idade 76 (73,1%). Em ambos os turnos 76 (75,1%) 

comparado à faixa de 46 a 68 anos, existe uma considerável diminuição de profissionais, com 

7 (6,7%).  

Quanto às características laborais, dos profissionais que trabalham no turno noturno 

existe maior concentração nos hospitais do que nos ambulatórios, com 33 (31,7%) a 7(6,7%), 

visto que poucos serviços funcionam durante a noite. Em relação ao tempo de profissão, 

existe uma maior predominância de 1 a 25 anos 78 (75,0%) de ambos os turnos, em 

comparação a faixa de 26 a49 anos com n total de 26(25%). Há uma predominância de 

profissionais que utilizam estimulantes no turno diurno, com 54 (51,9%), tendo o noturno 26 

(25,0%). (Tabela 1) 

Quanto às características de hábito de vida, do total de profissionais 59 (56,7%) não 

praticam atividades físicas, sendo que 39 (37,5%) são do turno diurno e a minoria ingere 

álcool socialmente 49(47,1%). (Tabela 1) 

 

Tabela 1. Distribuição das características sociodemográficas, hábitos de vida e laboral dos 

enfermeiros segundo turno de trabalho. Natal, RN, 2016.  

Características 

sociodemográficas 

Turno de trabalho 

Diurno     Noturno 
Total 

n % N % n % 

Sexo      

Feminino 58 55,8 36 34,6 94 90,4 

Masculino 06 5,8 04 3,8    10   9,6 

Faixa etária      

24 a 45 anos 43 41,3 33 31,7   76   73,1 

46 a 68 anos 21 20,2 7 6,7   28   26,9 

Estado Civil       

Com companheiro 33 31,7 19 18,3   52   50,0 

Sem companheiro 31 29,8 21 20,2   52   50,0 

Características laborais      

Setor      

Hospitalar 35 33,7 33 31,7   68   65,4 

Ambulatorial 29 27,9 7 6,7   36   34,6 

Tempo de Profissão      

1 a 25 anos 47 45,2 31 29,8   78   75,0 

26 a 49 anos 17 16,3 9 8,7   26   25,0 

Possuir mais de um trabalho      

Não 36 34,6 10 9,6   46   44,2 

Sim 28 26,9 30 28,8   58   55,8 
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Toma estimulantes      

Não 10 9,6 14 13,5   24   23,1 

Sim 54 51,9 26 25,0   80   76,9 

Horário do uso do 

estimulante 

     

Diurno 32 30,8 13 12,5   45   43,3 

Noturno 3 2,9 1 1,0   4   3,8 

Diurno e noturno 17 16,3 11 10,6   28   26,9 

Não faz uso 12 11,5 15 14,4   27   26,0 

Usa medicamento de forma 

geral 

     

Não 35 33,7 16 15,4   53   51,0 

Sim 29 27,9 24 23,1   51   49,0 

Tipo do medicamento      

Anticoncepcional 5 4,8 8 7,7   13   12,5 

Anti-hipertensivo 7 6,7 1 1,0   8   7,7 

Analgésico 7 6,7 3 2,9   10   9,6 

Vitaminas 1 1,0 1 1,0   2   1,9 

Hormônios 0 0,0 1 1,0   1   1,0 

Diurético e Anti-hipertensivo 1 1,0 1 1,0   2   1,9 

Anticonvulsivante 1 1,0 0 0,0   1   1,0 

Anti-hipertensivo, ulceroso e 

Hormônio 

2 1,9 0 0,0   2   1,9 

Não faz uso 36 34,6 17 16,3   53   51,0 

Outros 4 3,8 8 7,7   12   11,5 

Ingere álcool socialmente      

Não 37 35,6 18 17,3   55   52,9 

Sim 27 26,0 22 21,2   49   47,1 

Atividade Física     

Aeróbica 11 10,6 6 5,8   17  16,3 

Anaeróbica 10 9,6 10 9,6   20  19,2 

Ambos 4 3,8 4 3,8   8  7,7 

Não pratica 39 37,5 20 19,2   59  56,7 

Total 64 61,5 40 38,5   104  100,0 

 

Quanto à classificação do cronotipo, existe predominância dos cronotipos indiferente 

que apresentou a maioria 46 (44,2%), e moderadamente matutino 36 (34,6%), porém não 

existe diferença significativa (p=0,985) entre as categorias observadas. Na classificação o 

cronotipo matutino extremo apresentou a minoria dos sujeitos. 10 (9,6%). (Tabela 2) 
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Tabela 2- Classificação do cronotipo dos participantes da amostra segundo o turno diurno e 

noturno segundo instrumento. Natal.RN.2016. (n=104)  

Cronotipo 

 

Diurno 

Turno 

Noturno 

 

Total 
Qui-Quadrado  

p-valor 
n % N % n % 

Moderadamente 

vespertino 

7 6,7 5 4,8 12 11,5 

 

 

0,985 

Indiferente 28 26,9 18 17,3 46 44,2 

Moderadamente 

Matutino 

23 22,1 13 12,5 36 34,6 

Matutino Extremo 6 5,8 4 3,8 10 9,6 

Total 64 61,5 40 38,5 104 100,0  

 

Quanto às caraterísticas da qualidade do sono referente ao PSQI, o turno noturno 

apresentou maior média para a latência do sono, ou seja, demoram mais para pegar no sono 

(1,7) horas e diurno 1,4 horas. Também maior duração do sono ao período noturno, bem 

como melhor eficiência. Porém na pontuação global, apresentou maior escore 8,3 contra 6,8 

do turno diurno, evidenciando pior qualidade do sono geral. Porém, não houve diferença 

significativa. (Tabela 3) 

 

 

Tabela 3- Características da qualidade do sono quanto ao PSQI, segundo os turnos de 

trabalho. Natal, RN. 2016 (n=104) 

Características do Padrão 

do Sono 

Turno de trabalho U 

Mann-

Whitney 

p-valor 

Diurno Noturno 

Mín-

Max 

Média 

(DP) 

Mín-Max Média 

(DP) 

Qualidade subjetiva  0-3 1,3 (0,6) 0-3 1,4 (0,8) 0,306 

Latência 0-3 1,4(0,9) 0-3 1,7 (1,0) 0,059 

Duração 0-3 0,8 (0,9) 0-3 1,3 (1,0) 0,031 

Eficiência 0-2 0,6 (0,5) 0-2 0,9 (0,7) 0,060 

Distúrbios 0-3 1,1 (0,3) 0-2 1,1 (0,6) 0,781 

Uso de medicação para dormir 0-3 0,3(0,8) 0-3 0,1 (0,5) 0,150 

Sonolência e distúrbios diurno 0-3 1,0 (0,8) 0-4 1,3 (0,8) 0,097 

Pontuação global PSQI 2-15 6,8 (3,0) 2-15 8,3 (3,2) 0,013 

 

Quanto às características do padrão do sono investigadas por meio do diário do sono 

durante sete dias teve as principais características: em todos os dias, o tempo de cochilo e a 

latência foram maiores no turno noturno. Ao contrário da duração do sono e sensação ao 

acordar que foram melhores no turno diurno. Porém, não houve diferença estatística. Quanto 

ao total na semana, mantiveram-se os cochilos e a latência mais presentes no turno noturno, 

porém com diferença estatística, respectivamente (p=0,003) e (p=0,013). Também 
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significativa a diferença entre os turnos na semana total para horas dormidas (p=0,000), 

sensação ao acordar (p=0,017) e qualidade do sono (p=0,001). (Tabela 4) 

 

Tabela 4. Comparação das características do padrão do sono segundo o Diário do Sono dos 

enfermeiros segundo turno de trabalho. Natal, RN, 2016. (n=104)  

 

Diário do Sono 

(Semana) 

Turno de trabalho U 

Mann-

Whitney 

p-valor 

Diurno Noturno 

Mín-Max Média (dp) Mín-Max Média (dp) 

*Tempo de cochilo  0 - 83,6 14,0 (15,4) 0 - 222,9  39,1 (47,1) 0,003 

*Latência 4,6 - 112,9 27,0 (21,2) 5,3 - 112,1  36,2 (24,1) 0,013 

*Horas dormidas 208,4 -530,4 418,3 (60,9) 212,1-474,3 358,0 (62,3) 0,000 

Sensação ao 

acordar  
3,6 - 10,0 6,6 (1,8) 1,3 - 9,4 5,5 (1,7) 0,017 

Qualidade  3,5 - 10,0 6,7 (1,9) 1,3 - 9,5 5,3 (1,8) 0,001 

*Mensurada em minutos.  

 

Quanto à avaliação da qualidade de vida e seus domínios, em ordem de melhor 

avaliação: psicológico 72,2 (12,1); social 71,6 (17,6); funcional 71,2 (12,7); ambiente 65,4 

(10,8) e qualidade de vida total 70,1 (11,1) no turno diurno apresentaram uma tendência 

melhor em todos os escores médios. Entre os domínios com valores significativos foram o 

social (p-valor 0,014) e qualidade de vida total (p-valor 0,024). Contudo, mesmo com os 

demais domínios não apresentando valores significativos, eles apresentaram valores 

expressivos que indicam a melhor qualidade de vida no turno diurno. (Tabela 5) 

 

Tabela 5. Comparação entre os domínios da qualidade de vida segundo instrumento Whoqol–

bref e turnos de trabalho. Natal, RN, 2016 

 

WHOQOL-BREF 

DOMÍNIO 

Turno de trabalho 

U Mann-

Whitney 

p-valor 

Diurno Noturno 

Mín - 

Máx 
Média (DP) Mín - Máx  Média (DP) 

Físico 43 – 96 71,2 (12,7) 32 - 86 66,6 (12,3) 0,070 

Psicológico 38 – 96 72,2 (12,1) 29 - 92 67,4 (14,4) 0,156 

Relações Sociais 25 – 100 71,6 (17,6) 25 - 100 62,7 (17,6) 0,014 

Ambiente 38 – 100 65,4 (10,8) 38 - 88 63,3 (11,1) 0,321 

Qualidade de vida 43 – 98 70,1 (11,1) 40 - 86 65,0 (11,4) 0,024 
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A tabela 6 mostra os valores de p que foram estatisticamente significativos quando se 

comparou com todos os domínios da qualidade de vida e variáveis como: PSQI, tempo de 

cochilo, sentimento ao acordar e qualidade do sono noturno dos enfermeiros alocados no 

turno diurno. 

 

Tabela 6. Correlações entre os domínios da qualidade de vida e o padrão e qualidade do sono 

dos enfermeiros segundo turno Diurno de trabalho. Natal, RN, 2016. 

Domínios da 

Qualidade de 

Vida 

 PSQI  
Tempo 

Cochilo  

Latência 

Sono  

Horas 

Dormidas  

Sentimento 

ao Acordar  

Qualidade 

Sono 

Noturno  

Físico 
 

-0,500
 

(0,000*) 

-0,244 

(0,052) 

0,091 

(0,476) 

0,182 

(0,149) 

0,636
  

(0,000) 

0,580 
 
(0,000) 

       

Psicológico 
 

-0,418 

(,001) 

-0,383
 

(,002) 

0,042 

(,740) 

0,181 

(,152) 

0,643 
 
(,000) 

0,630  

(,000) 

       

Social 
 

-,488 

(,000) 

-,222 

(,077) 

-,011 

(,932) 
,160 (,206) 

,533
  

(,000) 

,541 

 (,000) 

       

Ambiente 
 -,388

 
(,002) ,043 (,735) ,045 (,727) 

-,008 

(,951) 

,372
  

(,002) 

,345
  

(,005) 

       

Total 
 -,524

 
(,000) 

-,242 

(,054) 
,035 (,781) ,123 (,332) 

,664
  

(,000) 

,638 
 
(,000) 

       

* p-valor Teste de correlação Spearmann. 

 

        

 

  Observa-se na Tabela 7, que as variáveis: PSQI, Sentimento ao acordar e qualidade do sono 

noturno dos enfermeiros alocados no turno Noturno mostraram valores estatisticamente 

significativos quando se comparou o domínio físico, conforme mostra a tabela. 

 

 Tabela 7.Correlações entre os domínios da qualidade de vida e o padrão e qualidade do sono 

dos enfermeiros segundo turno Noturno de trabalho. Natal, RN, 2016. 

Domínios da 

Qualidade de 

Vida 

 PSQI  
Tempo 

Cochilo  

Latência 

Sono  

Horas 

Dormidas  

Sentimento 

ao Acordar  

Qualidade 

Sono 

Noturno  

Físico 

       

 
-0,646

 

(0,000) 

0,010 

(0,952) 

-0,078 

(0,630) 

0,067 

(0,683) 

0,503 

 (0,001) 

0,544 

 (0,000) 

Psicológico 

       

 -,396
 
(,011) 

-,094 

(,563) 
,060 (,715) 

-,050 

(,760) 

,456  

(,003) 

,452
  

(,003) 

Relações 

Sociais 

       

 -,198 -,026 ,143 (,377) ,006 (,973) ,321
  

,341 
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(,222) (,873) (,043) 
 
(,031) 

Ambiente 

       

 -,450
 
(,004) ,049 (,765) ,002 (,989) ,005 (,974) 

,411
  

(,008) 

,414
  

(,008) 

Total 
 -,478

 
(,002) 

-,055 

(,734) 
,070 (,669) 

-,006 

(,972) 

,487
  

(,001) 

,512
  

(,001) 

       

* p-valor Teste de correlação Spearmann. 

 

  

Quanto à avaliação gráfica, no turno diurno os profissionais que apresentaram boa 

qualidade do sono apresentam melhor qualidade no domínio físico. Os profissionais que 

obtiveram qualidade do sono ruim, apresentaram dados em relação ao domínio físico. Essa 

diferença teve valor significativo (p-valor= 0,001).  Demonstrando que existe diferença entre 

o padrão do sono e o domínio de qualidade da vida, sendo melhor a qualidade de vida do 

profissional que tem melhor qualidade do sono. (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Comparação da qualidade do sono dos 

enfermeiros que trabalham no diurno segundo 

domínio físico. 

 
Figura 2. Comparação da qualidade do sono 

dos enfermeiros que trabalham no noturno 

segundo domínio físico 

 

 

No turno noturno os profissionais que apresentaram boa qualidade do sono apresentam 

também melhor qualidade no domínio físico. A representatividade foi menor no turno noturno 

se comparado ao diurno. Os profissionais que obtiveram qualidade do sono ruim, apresentou 

comportamento bastante variado em relação ao domínio físico. Essa diferença teve valor 

significativo (p-valor= 0,001). (Figura 2) 

No turno diurno os profissionais que apresentaram boa qualidade do sono apresentam 

melhor qualidade no domínio psicológico. Os valores referentes a boa qualidade do sono e 

p-valor: 

0,001 

p-valor: 

0,001 
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qualidade do sono ruim, apresentam-se bem próximos. Essa diferença teve valor significativo 

(p-valor= 0,042). (Figura 3) 

 

 
Figura 3. Comparação da qualidade do sono 

dos enfermeiros que trabalham no diurno 

segundo domínio psicológico 

 
Figura 4. Comparação da qualidade do sono 

dos enfermeiros que trabalham no noturno 

segundo domínio psicológico 

 

 

No turno noturno foram praticamente equivalentes a qualidade do sono dos profissionais no 

domínio psicológico. Essa análise não teve valor significativo (p-valor 0,541). Ao comparar 

os turnos, em relação a qualidade do sono e a qualidade de vida, o turno diurno teve um 

comportamento um pouco melhor. Enquanto que o noturno não houve diferença (p=0,541). 

(Figura 4) 

No turno diurno os profissionais que apresentaram boa qualidade do sono apresentam 

melhor qualidade no domínio social. Os profissionais que obtiveram qualidade do sono ruim, 

apresentaram comportamento muito variado em relação ao domínio social. Essa diferença 

teve valor significativo (p-valor = 0,006). (Figura 5) 

 

 

 
Figura 5. Comparação da qualidade do sono 

dos enfermeiros que trabalham no diurno 

segundo domínio social. 

 
Figura 6. Comparação da qualidade do sono 

dos enfermeiros que trabalham no noturno 

segundo domínio social. 

 

p-valor: 

0,541 

p-valor: 

0,042 

p-valor: 

0,404 
p-valor: 

0,006 
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No turno noturno os profissionais que apresentaram boa qualidade do sono apresentam 

melhor qualidade no domínio social. Os profissionais que obtiveram qualidade do sono ruim, 

apresentaram comportamento variado em relação ao domínio social, por razões diversas 

cansaço, dupla jornada, religião, dentre outros. Essa diferença não teve valor significativo (p-

valor 0,404). (Figura 6) 

No turno diurno os profissionais que apresentaram boa qualidade do sono apresentam 

melhor qualidade no domínio ambiente. Os profissionais que obtiveram qualidade do sono 

ruim, apresentou comportamento variado em relação ao domínio ambiente. Essa diferença 

teve valor significativo (p-valor= 0,019). (Figura 7) 

 

 

 

 
Figura 7. Comparação da qualidade do sono 

dos enfermeiros que trabalham no diurno 

segundo domínio ambiente 

 
Figura 8. Comparação da qualidade do sono 

dos enfermeiros que trabalham no noturno 

segundo domínio ambiente. 

 

 

 

No turno noturno os profissionais que apresentaram boa qualidade do sono apresentam 

melhor qualidade no domínio ambiente. Os profissionais que obtiveram qualidade do sono 

ruim, apresentou comportamento bastante variado em relação ao domínio ambiente. Essa 

diferença teve valor significativo (p-valor 0,009). (Figura 8)  

No turno diurno os profissionais que apresentaram boa qualidade do sono apresentam 

melhor qualidade no domínio qualidade de vida. Os profissionais que obtiveram qualidade do 

sono ruim, apresentou comportamento muito variado em relação ao domínio físico. Essa 

diferença teve valor significativo (p-valor 0,030). Existe diferença entre o padrão do sono e o 
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domínio de qualidade da vida, sendo melhor a qualidade de vida do profissional que tem 

melhor qualidade do sono. (Figura 9) 

 

 

 

 
Figura 9. Comparação da qualidade do sono 

dos enfermeiros que trabalham no diurno 

segundo qualidade de vida 

 
Figura 10. Comparação da qualidade do 

sono dos enfermeiros que trabalham no 

noturno segundo qualidade de vida 

 

 

 

No turno noturno os profissionais que apresentaram boa qualidade do sono apresentam 

melhor qualidade no domínio físico. Os profissionais que obtiveram qualidade do sono ruim, 

apresentou comportamento variado em relação ao domínio físico. Essa diferença não teve 

valor significativo (p-valor= 0,078) (Figura 10). 
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6. DISCUSSÃO  

 

As consequências do trabalho por turnos nos profissionais de saúde têm-se tornado 

cada vez mais evidentes no dia-a-dia tanto na sua qualidade do sono quanto na qualidade de 

vida geral. Os sujeitos estudados dividiram-se em dois grupos: os enfermeiros do turno diurno 

(n=64) e os do noturno (n=40), totalizando n=104. Sobre as características sociodemográficas 

por turno de trabalho, 61,5% dos enfermeiros atuavam no diurno enquanto 38,5% no noturno, 

havendo predominância do sexo feminino (90,4%), sendo que (73,0%) na faixa etária de 24 a 

45 anos. Destes, 65,4% atuavam no setor hospitalar e 55,8% tinham um vínculo empregatício. 

Quanto ao cronotipo destacaram-se o Indiferente (44,2%) e Moderadamente Matutino 

(34,6%) entre os pesquisados, não tendo diferença significativa entre os turnos de trabalho (p 

= 0,985). 

Outros estudos também mostraram predominância em relação ao sexo feminino, 

independente do âmbito de trabalho. Na faixa etária observou-se divergência entre os autores, 

com variações de idade de 25 a 49 anos (DUBERMANN; TONETE, 2012) e de 40 a 49 anos 

(ROCHA; MARTINO, 2010).  

No que se refere ao turno de trabalho notou-se valores bem semelhantes entre diurno e 

noturno, 51,2% e 40,4% respectivamente, ainda havendo preeminência do diurno (ROCHA; 

DE MARTINO, 2010).  

O propósito desta investigação foi analisar o padrão e qualidade do sono, cronotipo e 

qualidade de vida entre os turnos diurnos e noturno. O trabalho da enfermagem hospitalar 

hospital ocorre ininterruptamente e requer atenção máxima durante sua execução sendo 

necessária a preocupação com o sono e QVT destes. Em estudo espanhol com 635 

enfermeiras, em apenas 20% (95) consideraram que seu ambiente de trabalho era favorável 

(GOMES-GARCÍA et al 2016). Uma forma de garantir a continuidade dos cuidados de saúde 

é o trabalho por turnos, que é onerosa e pode levar a distúrbios do sono. 

No presente estudo o cronotipo definido pela Horne e Östberg como indiferente foi o 

mais predominante (44,2%) diferindo de outro estudo no qual, 17,8% (110) foram 

moderadamente matutinos. (GOMES-GARCÍA et al., 2016)  

  Estudo internacional que avaliou retorno do trabalhador em turno noturno menor 

que 11 horas entre o final do turno e o próximo evidenciou que um preditor significativo de 

má qualidade do sono, exaustão, interferência trabalho-família, concluindo que há resultados 

mais negativos pois não prevê recuperação após dias de descanso. (DAHLGREN et al.,2016). 
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Ressalta-se que no presente estudo houveram enfermeiros que trabalham em mais de 

um emprego, sendo que entre um e outro pode não haver este tempo suficiente de descanso.  

Quanto às características do padrão do sono dos enfermeiros em sete dias 

consecutivos, verificou-se melhores escores médios nos enfermeiros que atuavam no diurno 

em todos os parâmetros (Tempo de cochilo, Latência, Horas dormidas, Sensação ao acordar e 

Qualidade do sono) quando comparados com os trabalhadores noturnos, demonstrando 

diferenças significativas (p ≤ 0,05). Em todos os componentes de qualidade do sono de 

Pittsburgh (Qualidade subjetiva, Latência, Duração, Eficiência, Distúrbios, Sonolência e 

distúrbios diurno e Pontuação global PSQI) foram melhores nos enfermeiros do diurno, e 

significativamente, na duração (p=0,031) e pontuação global (p=0,013), quando comparados 

aos trabalhadores do noturno. Semelhante a estudos atuais os quais evidenciaram pior 

avaliação do sono no turno noturno (GÓMEZ-GARCÍA et al.,2016 ). Para o período da noite 

no presente estudo, a pontuação global do PSQI foi de 8,3 pontos maiores a estudo recente na 

literatura que encontrou mpedia de 6,8 pontos, demostrativo de má qualidade do sono. 

(GÓMEZ-GARCÍA et al., 2016) 

Este mesmo estudo espanhol evidenciou diferenças estatísticas entre o tipo de turno e 

índice de qualidade subjetiva do sono PSQI (p = 0,028), duração do sono (P = 0,001), 

distúrbios do sono (p = 0,034) e disfunção diurna (p = 0,041). (GÓMEZ-GARCÍA et al., 

2016) 

Outro estudo encontrou que dentre 203 enfermeiros, 17,7% utilizavam medicamentos 

para dormir. Dos enfermeiros que utilizaram medicamentos para dormir 48,6% demonstraram 

estado de alerta e alto nível de estresse (p = 0, 016) e apresentaram na sua totalidade (n=36) 

uma qualidade de sono ruim. (DA ROCHA; DE MARTINO, 2009). 

Os componentes do PSQI são classificados entre 0 e 3, e em estudo pregresso com a 

qualidade subjetiva do sono e latência do sono com a maior valor médio (1,35) e o uso de 

medicamentos para dormir tendo a mais baixa de 0,3. (GÓMEZ-GARCÍA et al., 2016) O uso 

de medicamentos para dormir foi um fato que corroborou com o presente estudo com valor 

médio mais baixo (0,1).  

Além da má qualidade do sono, este estudo também evidenciou que os enfermeiros 

que trabalham no diurno apresentaram melhor qualidade de vida do que os profissionais que 

atuavam no noturno. Em relação aos domínios da qualidade de vida foi observado que em 

todos (Funcional, Psicológico, Social e Ambiente) e no geral dos enfermeiros que trabalham 

no turno diurno foi melhor do que os que trabalhavam no noturno, e significativamente, no 

domínio social (p=0,014) e pontuação geral (p=0,024). Estudos corroboram na literatura com 
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este resultado. A qualidade de vida dos enfermeiros que trabalham no turno noturno é menor, 

pois há o surgimento de distúrbios do sono, redução do estado de alerta, alterações no ciclo 

vigília-sono e aumento da sonolência diurna (DE MARTINO, 2009). Outros estudos apontam 

que enfermeiros com cronótipo matutino apresentam escores mais elevados no domínio 

psicológico (p=0,02) e no domínio social (p=0,01) (LAUTERT, 2012). 

Estudo pregresso que teve como objetivo identificar os principais fatores ligados ao 

trabalho por turnos com 152 enfermeiros evidenciou os seguintes resultados: quanto à 

qualidade do sono, os enfermeiros classificam-no de “razoável”, a qualidade de vida foi auto 

classificada como “boa” o burnout, o coping e os sintomas físicos são variáveis preditoras da 

qualidade de vida. (PASCHOA et al., 2007). 

Em 1431 enfermeiros, indicaram que sexo, índice de massa corporal, o número de 

turnos noturnos e de stress relacionado com o trabalho foram relacionados com insônia em 

enfermeiros de trabalho por turnos. (JUNG; LEE, 2016) 

As dificuldades encontradas pelos trabalhadores noturnos em participar de atividades 

promovidas pela instituição no período diurno como palestras, reuniões, atividades em 

educação contínua ou até mesmo para conhecimento e apresentação de novas ferramentas às 

rotinas de trabalhos e as normas institucionais, pode ser considerada comprometida, o que não 

acontece com os trabalhadores diurnos, pois aqueles trabalhadores, além de atuarem em seu 

próprio turno, necessitariam estar nessas atividades enquanto estariam realizando outras 

ações.  

Autores estudaram a influência do turno de trabalho e cronotipo na QV em 101 

trabalhadores de enfermagem e indivíduos concordantes com cronotipo e turno em que 

trabalhavam apresentou média superior em relação aos discordantes. Sendo este um fator 

importante para a QV destes profissionais. (SOUZA et al., 2012) 

 Em estudo interncaional com 236 enfermeiros mostrou que 51,89% dos enfermeiros 

trabalham em sistema de turnos flexíveis. Enfermeiros que trabalham em sistema de turnos 

irregulares tiveram pior qualidade do sono do que enfermeiros que trabalham em sistema de 

turnos flexíveis e regulares (p = 0,044). Autores concluem que seria útil se pudesse ser 

estabelecido o sistema de turnos menos onerosa. (FUSZ et al., 2016) 

Ressalta-se que é de profundo interesse que as organizações estejam cientes deste 

adoecimento causado pelo trabalho. Assim, se faz necessário que as Organizações 

reconheçam os serviços que seus funcionários realizam, para que tenham autoestima elevada e 

sejam estimulados sempre em trazer melhorias e incremento de tarefas mais produtivas. É 

perceptível nos ambientes de trabalho que o enfermeiro tem uma carga horária exaustiva, 
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assumindo responsabilidades e cobranças que nem sempre são de sua competência, não tendo 

seu reconhecimento bem definido no processo de trabalho.  

Sendo assim, é entendido que QVT é um processo pelo qual uma instituição procura 

informar o potencial de desempenho de seus trabalhadores, envolvendo-os em situações que 

afetam a vida no trabalho, também como a procura dos entendimentos dos interesses dos 

trabalhadores e das instituições, que se traduzem na vontade da melhoria da satisfação do 

trabalhador em junção com a melhoria da produtividade da organização.  

Ainda, quanto a importância de se considerar o cronotipo no turno de trabalho, estudo 

internacional identificou que os funcionários do diurno, refletiu em ambos, comparações, uma 

tendência para o tipo de manhã do que rotativa ou o pessoal do turno da noite (GÓMEZ-

GARCÍA et al 2016). Fato este que poderia ser explorado no atual estudo ou mesmo em 

futuras investigações na área. 

Após análise dos resultados do presente estudo, constatamos que se tornam necessárias 

mudanças comportamentais, de conduta, de repouso e de motivação para o trabalho. E 

corrobora com estudo pregresso no qual autores concluem que os enfermeiros devem 

considerar as múltiplas repercussões do trabalho de enfermagem, para as funções biológicas, 

adotando medidas higienodietéticas, para manter a saúde de acordo com o seu tipo de 

trabalho. (ROCHA; MARTINO, 2010). E ainda, esses mesmos autores concluem que a 

conscientização da importância de se obter hábitos de sono saudáveis deve ser incorporada 

pelas instituições hospitalares, visando uma qualidade de vida satisfatória aos seus 

trabalhadores.  

O presente estudo teve um número de pontos fortes, por avaliar conjuntamente na 

mesma amostra de enfermeiros cronotipo, padrões e qualidade do sono e de vida segundo 

turnos. Pode ajudar a estabelecer as condições de trabalho adequadas e construir programas de 

promoção da saúde no local de trabalho para os enfermeiros-trabalho por turnos. Mas também 

apresentou algumas limitações. Em primeiro lugar, o desenho transversal limita a nossa 

capacidade para inferir relações causais entre as características estudadas. Além disso, não 

foram capazes de incluir qualquer informação sobre o equilíbrio entre vida e trabalho das 

enfermeiras, ou sobre a proporção dos enfermeiros com compromissos familiares. Mas, ajuda 

a fornecer evidências para enfermeiros, gestores e responsáveis políticos sobre a impacto do 

trabalho por turnos, para informar as decisões sobre enfermeira padrões de trabalho e garantir 

o bem-estar dos enfermeiros e a qualidade do atendimento que os pacientes recebem. 
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7. CONCLUSÃO  

 

Os resultados apontam um perfil sociodemográfico de enfermeiros que atuavam no 

turno diurno, sexo feminino, faixa etária entre 24 a 45 anos. Quanto ao cronotipo destacaram-

se o Indiferente e Moderadamente Matutino entre os pesquisados. 

Quanto às características do padrão do sono dos enfermeiros, verificaram-se melhores 

escores médios nos enfermeiros que atuavam no diurno em todos os parâmetros (Tempo de 

cochilo, Latência, Horas dormidas, Sensação ao acordar e Qualidade do sono) quando 

comparados com os trabalhadores noturnos, demonstrando diferenças significativas (p ≤ 

0,05). 

Em todos os índices de qualidade do sono de Pittsburgh (Qualidade subjetiva, 

Latência, Duração, Eficiência, Distúrbios, Uso de medicação para dormir, Sonolência e 

distúrbios diurnos e Pontuação global PSQI) foram melhores nos enfermeiros do diurno, e 

significativamente, na duração (p=0,031) e pontuação global (p=0,013), quando comparados 

aos trabalhadores do noturno.  

A qualidade de vida em todos os domínios (Funcional, Psicológico, Social e 

Ambiente) e no geral dos enfermeiros do diurno foi melhor do que o que trabalhavam no 

noturno, e significativamente, no domínio social (p=0,014) e pontuação geral (p=0,024).  

Concluiu-se que os enfermeiros que trabalham no diurno apresentaram padrão e 

qualidade sono e qualidade de vida melhores que os profissionais que atuavam no noturno. 
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APÊNDICE 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-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Título do Projeto: “ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DE SONO E QUALIDADE 

DE VIDA DOS ENFERMEIROS DE TURNOS HOSPITALARES” 

 

Esclarecimentos  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Análise das características de 

sono e qualidade de vida dos enfermeiros de turnos hospitalares” sob orientação da profa 

Dra Milva Maria Figueiredo De Martino e a doutoranda Maria Cléia De Oliveira Viana. 

Esta pesquisa pretende analisar os padrões e qualidade do sono e suas repercussões 

na saúde nos Enfermeiros de turnos hospitalares. 

Trata-se de uma pesquisa relevante, por trazer benefícios diretos aos enfermeiros e 

usuários do serviço, com melhoria da assistência para os usuários e consequente bem estar e 

melhoria da qualidade de vida dos enfermeiros que trabalham na assistência do HUOL.  

Caso você decida participar, você deverá responder a um formulário com questões 

fechadas. Além disso, serão utilizados instrumentos específicos para avaliar a qualidade e o 

padrão do sono dos enfermeiros. 

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, uma vez 

que sua participação será respondendo o instrumento de coleta de dados e não serão 

realizados procedimentos invasivos. Pode acontecer um desconforto, para minimizar isso, a 

entrevista será realizada em local reservado, de modo que você se sinta tranquilo e que seja 

respeitada sua privacidade. Você poderá deixar de responder qualquer questão que possa lhe 

trazer incômodo.  
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Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada por meio de uma indenização. Em caso de 

algum gasto, comprovadamente nesta pesquisa, você será ressarcido.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Maria Cléia de Oliveira Viana através do telefone (84) 9984-1230. Você tem o direito de se 

recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135, 

localizado na Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-

970 Natal/RN.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável, Maria Cléia de Oliveira Viana. 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Análise das características de sono e suas repercussões na saúde nos enfermeiros de 

turnos hospitalares”; eu autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

 

Natal, ____/____/_______.  

 

 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa  

 

 

Impressão datiloscopia 
do participante. 
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Compromisso do investigador:  

Eu discuti as questões acima com o (a) participante do presente estudo ou com seus 

responsáveis legais. É minha convicção que o (a) participante entende os riscos, benefícios e 

obrigações relacionados com este projeto.  

 

_______________________________________________ 

Doutoranda -Maria Cléia de Oliveira Viana 

 

Data: _____ / _____ / ______ 
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Apêndice B:  Questionário de Informações Pessoais e Profissionais 

 

 

Deve SER O PRIMEIRO INSTRUMENTO A SER MOSTRADO AO ELEITOR. 

QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

 

 

1.  Nome:                                                                                Profissão: 

 

2.  Data de Nascimento:                                                         Idade: 

 

3.  Sexo:       Masculino           Feminino 

 

4.  Estado civil:      solteira        casada         divorciada         outros 

 

5. Tem filhos?       Sim           Não           Quantos?   

 

 Idade dos filhos:  ______ 0 a 6 meses 

 ______ 6 meses a 1 ano 

 ______ 1 a 2 anos 

 ______ 2 a 3 anos 

 ______ 4 anos ou mais 

 

6. Trabalha fora?          Sim      Não.  Há quanto tempo? _______________  

       

Possui mais de um trabalho?    Sim    Não 

                                

7. Horário de trabalho:        manhã         tarde       ambos      noite 

 

8.  Tem hábito de tomar café, chá, pó de guaraná? 

 

Qual?____________ A que horas?________ número de vezes ao dia _______ 

 

Quanto?   1 xic. Chá     ½ xic. Chá     1 copinho 50 ml   mais de um copinho    

 

10. Tem hábito de usar drogas não medicamentosas?     Sim          Não 

 

 Qual? _______________ 

 

11. Usa medicamentos de modo geral?       Sim         Não 

 

Quais?______________________ 

 

12. Ingere bebidas alcoólicas para dormir?       Sim         Não 

 

Quais? __________Quantidade      ½ copo dia     1 copo dia  

 

                                                         ½ copo semana      1 copo por semana 

 

13. Ingere bebidas alcoólicas como hábito social?          Sim             Não 
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Quais? _ _____Quantidade       ½ copo dia      1 copo dia 

 

    ½ copo semana   1 copo por semana 

 

14. Você tem condução própria?      Sim        . Não   

      

15. Quanto tempo leva para se deslocar:____________________________________ 

 

 De casa para o trabalho_____________ De casa para a escola________________ 

 

 Do trabalho para casa______________   Da escola para a casa________________ 

 

16. Ciclo menstrual: 

 

  30 dias     29 dias    28 dias    27 dias. Outro. Qual?_____________ 

 

17. Pratica atividade física? 

 

  Sim     Não 

 

Qual? ______________________________________________________________  

 

18.  Possui outro emprego? 

  Sim     Não 
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ANEXO 1 

Questionário de Qualidade de Vida - WHOQOL-Bref 

        

Instruções: 

       Este questionário é sobre como você se sente a respeito de  

Sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas 

as questões. Se você não tem certeza sobre qual resposta dar em uma questão, por favor, 

escolha, entre as alternativas, a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser 

sua primeira escolha. Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e 

preocupações. Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência 

as duas últimas semanas. 

       

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule o número que lhe parece a 

melhor resposta. 

 

 

      

  
Muito Ruim Ruim 

Nem Ruim 

Nem Boa 
Boa  Muito Boa 

1 

 Como você 

avaliaria sua 

qualidade de vida?  

1 2 3 4 5 

 
      

  

Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

Satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

2 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

sua saúde?  

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas 

semanas. 

 

 

 

 

     

  
Nada 

Muito 

Pouco 

Mais ou 

Menos 
Bastante Extremamente 

3 

 Em que medida 

você acha que sua 

dor (física) te 

impede de fazer o 

que você precisa?  

1 2 3 4 5 

4 

 O quanto você 

precisa de um 

tratamento médico 

para levar sua vida 

diária?  

1 2 3 4 5 

5 

 O quanto você 

aproveita sua 

vida?  

1 2 3 4 5 

6 

 Em que medida 

você acha que a 

sua vida tem 

sentido?  

1 2 3 4 5 

7 

 O quanto você 

consegue se 

concentrar?  

1 2 3 4 5 

8 

 Quão seguro (a) 

você se sente em 

sua vida diária?  

1 2 3 4 5 

9 

 Quão saudável é 

o seu ambiente 

físico (clima, 

barulho, poluição, 

atrativos)?  

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre o quão completamente você tem se sentido ou é capaz 

de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

       

  
Nada 

Muito 

Pouco 
Médio Muito 

Completa- 

mente 

10 

 Você tem energia 

suficiente para seu 

dia-a-dia?  

1 2 3 4 5 

11 

 Você é capaz de 

aceitar sua 

aparência física?  

1 2 3 4 5 

12 

 Você tem 

dinheiro suficiente 

para satisfazer 

suas necessidades?  

1 2 3 4 5 

13 

 Quão disponíveis 

para você estão as 

informações de 

que precisa no seu 

dia-a-dia?  

1 2 3 4 5 

14 

 Em que medida 

você tem 

oportunidade de 

lazer?  

1 2 3 4 5 

        

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 

vários aspectos da sua vida nas últimas duas semanas.  

 

 

 
      

  
Muito Ruim Ruim 

Nem Bom 

Nem Ruim 
Bom Muito Bom 

15 

 Quão bem você é 

capaz de se 

locomover?  

1 2 3 4 5 
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Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

Satisfeito 

Nem 

Insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

16 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

seu sono?  

1 2 3 4 5 

17 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

sua capacidade de 

desempenhar as 

atividades do seu 

dia-a-dia?  

1 2 3 4 5 

18 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

sua capacidade 

para o trabalho?  

1 2 3 4 5 

19 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

consigo mesmo 

(a)?  

1 2 3 4 5 

20 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

suas relações 

pessoais (amigos, 

parentes, 

conhecidos, 

colegas)?  

1 2 3 4 5 

21 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

sua vida sexual?  

1 2 3 4 5 

22 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

o apoio que recebe 

de seus amigos?  

1 2 3 4 5 

23 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

as condições do 

local onde mora?  

1 2 3 4 5 

24 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

o seu acesso aos 

serviços de saúde?  

1 2 3 4 5 
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25 

 Quão satisfeito 

(a) você está com 

seu meio de 

transporte?  

1 2 3 4 5 

       
 

 

A questão seguinte refere-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas 

nas últimas duas semanas.   

 

 

 

      

  
Nunca 

Algumas 

Vezes 

Frequente- 

mente 

Muito 

Frequente 
Sempre 

26 

 Com que 

frequência você 

tem sentimentos 

negativos, tais 

como mau humor, 

desespero, 

ansiedade ou 

depressão?  

1 2 3 4 5 

        

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 

       

        

 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 

       

        

 

Você tem algum comentário sobre este questionário? 

       

        

 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE C -Formulário para avaliação do ciclo vigília-sono (GMDRB-ICB-USP) - 

Modificado por De Martino (1996) 

Instruções para o preenchimento do Diário de Sono: 

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

durante 15 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 quantidade 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) 9608-8661. 

 

Muito obrigada pela ajuda! 
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Diário de Sono               Data:   /__/_ 

Nome_________________________________ 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? 

(     )sozinho      (      )alguém       (       ) despertador 

10. Como você se sentiu ao acordar: (marque na escala) 
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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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APÊNDICE D – Questionário de Identificação de Indivíduos Matutinos e Vespertinos 

 

Questionário de Identificação de Indivíduos Matutinos e Vespertinos 

1.Considerando apenas seu bem estar pessoal e com liberdade total de planejar seu dia, a que 

horas você se levantaria? 

                         

00  01  02 03  04  05  06  07 08 09 10 11 12 13  14  15  16 17 18 19  20 21 22  23 24 

2.Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total de planejar sua noite, a 

que horas você se deitaria? 

                         

00 01  02 03 04  05  06  07 08  09 10  11 12 13  14  15  16 17 18 19  20  21 22 23 24 

3.Até que ponto você depende do despertador para acordar de manhã? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Você acha fácil acordar de manhã? 

 

 

 

 

5. Você se sente alerta durante a primeira meia hora depois de acordar? 
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6.Como é seu apetite durante a primeira meia hora depois de acordar? 

 

 

e ruim 

 

7.Durante a primeira meia hora depois de acordar você se sente cansado 

 

 

 

 

8. Se você não tem compromisso no dia seguinte e comparando com sua hora habitual, a que 

horas você gostaria de ir deitar 

 

 

 

 

9. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 07:00 às 08:00 horas 

da manhã, duas vezes por semana. Considerando apenas seu bem-estar pessoal, o que você 

acha de fazer exercícios nesse horário? 
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10. A que horas da noite você se sente mais cansado e com vontade de dormir?  

       

20               21                  22               23             24                  01                   02         

11. Você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste que dura duas horas e que 

você sabe que é mentalmente cansativo. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal, qual 

desses horários você escolheria para fazer esse teste? 

 

as 11 às 13 horas 

 

 

12. Se você fosse deitar às 23 horas em que nível de cansaço você se sentiria? 

 

 

 

 

13. Por alguma razão você foi dormir várias horas mais tarde do que é seu costume. Se no dia 

seguinte você não tiver hora certa para acordar, o que aconteceria com você? 

 

 

 

14. Se você tiver que ficar acordado das 4 às 6 horas para realizar uma tarefa e não tiver 

compromissos no dia seguinte, o que você faria? 

 

 

es e tiraria uma soneca depois 
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15. Se você tiver que fazer duas horas de exercício físico pesado e considerando apenas o seu 

bem-estar pessoal, qual destes horários você escolheria? 

 

oras 

 

 

16. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 22 às 23 horas, 

duas vezes por semana. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal o que você acha de 

fazer exercícios nesse horário? 

 Estaria em boa forma 

 

 

 

17. Suponha que você possa escolher o seu próprio horário de trabalho e que você deva 

trabalhar cinco horas seguidas por dia. Imagine que seja um serviço interessante e que você 

ganhe por produção. Qual horário que você escolheria?  

                         

00  01 02 03 04 05 06  07 08 09 10  11 12  13  14  15  16  17 18 19  20  21 22  23 24 

18. A que hora do dia você atinge seu melhor momento de bem-estar? 

                         

00 01 02 03 04 05 06  07  08  09 10 11 12 13  14  15  16 17 18 19  20  21  22   23 24 

19. Fala-se em pessoas matutinas e vespertinas (as primeiras gostam de acordar cedo e dormir 

cedo, as segundas de acordar tarde e dormir tarde. Com qual desses tipos você se identifica ? 
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 APÊNDICE E – Questionário Índice de qualidade do sono de Pittsburgh – PSQI  

 

Questionário Índice de qualidade do sono de Pittsburgh – PSQI  

Buysee et al. (1986) 

 

Nome: ______________________ Sexo: F (  ) M (  )   DN: __/__/______ 

Setor:_______________________ D.E: __/__/____ 

Instruções: 

As questões a seguir serão referentes aos seus 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:__________ 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________. 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

HORÁRIO DE ACORDAR: 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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) 

HORAS DE SONO POR NOITE 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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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 problema para dormir por causa de: 

(a) demorar mais de 30 minutos (meia hora) para pegar no sono: 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(b) acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo: 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

(c) levantar-se para ir ao banheiro 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(d) Ter dificuldade para respirar: 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(e) tossir ou roncar muito alto: 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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(f) sentir muito frio: 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(g) sentir muito calor 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado  

(se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(h) Ter sonhos ruins ou pesadelos: 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(i) sentir dores 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(j) outras razões, por favor descreva: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

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

() muito boa () ruim 

() boa ( ) muito ruim 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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 ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Qual (is)? 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

8. Durante o mês passado você teve dificuldades de ficar acordado enquanto estava dirigindo, 

fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, quantas vezes isso 

aconteceu? 

( ) nenhuma vez ( ) uma ou duas vezes por semana 

( ) menos de uma vez por semana ( ) três vezes por semana ou mais 

Qual (is)? 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

atividades diárias? 

( ) nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo ( ) indisposição e falta de entusiasmo 

pequenas 

( ) indisposição e falta de entusiasmo moderada ( ) muita indisposição e falta de entusiasmo 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Para você o sono é: 

( ) um prazer ( ) uma necessidade ( ) outro- Qual? 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

Você cochila? ( ). Sim (  ). Não 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

( ) Sim ( ) Não 

Para você cochilar é: 

( ) um prazer 

( ) uma necessidade 

( ) outro- Qual___________________________________________________________ 

Comentários do entrevistado (se houver) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 


