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RESUMO 

A alteração no padrão de sono e vigília, uma das consequências do trabalho em turnos e 

noturno, causa inúmeras alterações biopsicossociais que interferem nos processos saúde-

doença dos trabalhadores. Um dos impactos dessas alterações é observado no processo de 

tomada de decisão, um dos construtos das Funções Executivas. No contexto de trabalho de 

urgências e emergências em saúde, a tomada de decisão torna-se um dos elementos mais 

importantes, pois embora a maioria das decisões possa ser resolvida com a equipe preparada, 

o cenário de imprevisibilidade e gravidade das intervenções expõe a equipe médica a um 

estresse constante, que pode prejudicar atividades como planejar respostas apropriadas.  Este 

estudo teve como objetivos gerais avaliar a relação entre sono e tomada de decisão em 26 

médicos de unidades móveis de atenção às urgências, submetidos a esquemas de turnos e 

traduzir e adaptar para o português cenários hipotéticos de tomada de decisão baseados na 

Policy Capturing-Technique. Para avaliação do sono, foram utilizados o Índice de Qualidade 

de Sono de Pittsburgh (IQSP), o Questionário de Hábitos de Sono, a Escala de Sonolência de 

Epworth e o Questionário de Identificação de Cronotipo de Horne-Ostberg. Para avaliação da 

tomada de decisão foi utilizado o Iowa Gambling Task (IGT) e cenários hipotéticos criados de 

acordo com a Técnica Policy-Capturing. Para critérios de inclusão/exclusão, os participantes 

responderam à Escala de Fadiga de Chalder, ao Inventário de Ansiedade de Beck (BDI), ao 

Inventário de Depressão de Beck (BDI) e ao Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de 

Lipp (ISSL). Os participantes foram divididos em turno diurno (N=6) e alternante (N=20). Os 

resultados mostraram uma boa qualidade de sono para os médicos do turno diurno e uma má 

qualidade do sono para os médicos do turno alternante. Uma boa qualidade de sono e menor 

sonolência foram correlacionados com melhores desempenhos na tomada de decisão. Foi feita 

uma avaliação com o objetivo de verificar relação entre os dois protocolos de tomada de 

decisão e o resultado mostrou correlação entre eles, indicando pior tomada de decisão 

avaliada pelo IGT relacionada a prejuízos na tomada de decisão avaliadas pelos cenários. Foi 

encontrada tomada de decisão prejudicada quando avaliada ao longo do turno.  Conclui-se 

que o esquema de trabalho em turnos alternantes pode ser prejudicial para a qualidade de sono 

dos médicos e que uma boa qualidade de sono pode contribuir para um melhor desempenho 

na tomada de decisão.  

Palavras-Chave: trabalho em turnos; sono; tomada de decisão; médicos, atendimento pré-

hospitalar.  
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ABSTRACT 

The change in sleep-wake patterns, one of the consequences of shift work and night shifts, 

causes many biopsychosocial changes that interfere on the health-disease processes of 

workers. One of the impacts caused by these changes is observed in decision-making, one of 

the components of executive functioning. In the context of emergency care in health work, 

decision making becomes one of the most important elements, because although most 

decisions can be resolved with a prepared team, the unpredictability scenario and the severity 

of interventions exposes the medical team to a constant stress, which can impair activities 

such as plan appropriate responses. This study aimed to assess the relationship between sleep 

and decision making in 26 medical technicians of the emergency care units undergoing shifts 

schemes and to translate and adapt to Portuguese decision-making hypothetical scenarios 

based on Policy-Capturing Technique. To sleep evaluation, we used the Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI), the Sleep Habits Questionnaire, the Epworth Sleepiness Scale and 

Chronotype Identification Questionnaire Horne-Ostberg. To evaluate the decision-making, 

was used the Iowa Gambling Task (IGT) and hypothetical scenarios created according to the 

Policy-Capturing Technique, which were translated into Portuguese and adapted according to 

the needs of our sample. For inclusion / exclusion criteria, the participants answered the 

Chalder Fatigue Scale, the Beck Anxiety Inventory (BAI), the Beck Depression Inventory 

(BDI) and the Inventory of Stress Symptoms for adults of Lipp (ISSL). Participants were 

divided into day shift (N = 6) and alternating shift (N = 20). The results showed a good sleep 

quality for physicians of the day shift and poor sleep quality for the alternating shift. A good 

quality sleep and less somnolence were correlated with better performance in decision-

making. An assessment was made in order to verify the relationship between the two 

decision-making protocols and the results showed a correlation between them, indicating 

worse decision-making evaluated by IGT related to losses in decision making evaluated by 

the scenarios. It was found impaired decision making when measured along the shift. It is 

concluded that the scheme of alternating shift work can be detrimental to the sleep quality of 

doctors and a good sleep quality can contribute to a better performance in decision-making. 

Keywords: shift work, sleep, decision making, physicians, prehospital care. 
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6. Introdução  

O trabalho em turnos e noturno, mesmo sendo uma prática antiga, começou a ser 

sistematizado no século XVIII, com o advento da Revolução Industrial e com ela, o 

surgimento de máquinas industriais e a necessidade do trabalho ininterrupto, a fim de 

sustentar a produção contínua e maiores lucros para as indústrias (Pati, Chandrawanshi, & 

Reinberg, 2001).   

Essas demandas, de ordens econômicas e sociais, têm como resposta vários modelos 

de turnos de trabalho, fazendo a sociedade tornar-se uma “sociedade 24h” (Moreno, Fischer, 

& Rotenberg, 2003; Rajaratnam & Arendt, 2001), que por um lado, ao aumentar o trabalho 

por turnos, aumenta a oportunidade de emprego e de bens e serviços durante o dia e a noite, 

mas por outro lado expõe os trabalhadores a fatores biopsicossociais do trabalho que 

interferem nos processos saúde-doença (Moreno et al., 2003). Os mesmos autores comentam 

que nas grandes metrópoles, a necessidade de se ter uma sociedade que funcione 24h em 

todos os seus aspectos, demandando serviços essenciais e supérfluos, é cada vez mais 

crescente e dependente de trabalhadores para dar conta das demandas de bens e serviços.  

A literatura indica várias alterações associadas ao trabalho em turnos, como fadiga 

excessiva, alterações do apetite e do peso (Costa, 2009), disfunções gastrointestinais 

(Knutsson, 2003), doenças cardiovasculares e digestivas, alterações relacionadas ao convívio 

social e familiar (Fischer, Moreno, & Rotenberg, 2004), alterações cognitivas e problemas 

relacionados com o sono, como privação de sono (Dickinson & Drummond, 2008), sono 

irregular e de má qualidade (Waage, Pallesen, Moen, & Bjorvatn, 2013).  

As alterações de sono causadas pelo trabalho em turno, como indica a literatura, 

podem gerar prejuízos no desempenho cognitivo dos trabalhadores, em funções mais básicas 
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como atenção e memória (Walker & Stickgold, 2004), e mesmo no funcionamento executivo, 

como julgamento e tomada de decisão (Dickinson & Drummond, 2008).  

A tomada de decisão é entendida como a capacidade de tomar decisões vantajosas em 

condições de incerteza e pode ter um impacto evidente no desempenho dos trabalhadores em 

turnos. Esse processo depende especialmente da ativação do córtex pré-frontal (Bechara, 

Damasio, Damasio, & Lee, 1999), e as alterações do sono, como o padrão irregular, a 

fragmentação do sono e a privação de sono, provocam decréscimos cognitivos nessa região e 

regiões adjacentes.   

Considerando os trabalhadores da saúde, sobretudo aqueles que trabalham em 

urgências e emergências, sua atividade é conhecida por estar inserida em um contexto onde se 

deparam constantemente com diversas situações imprevisíveis que dizem respeito aos 

pacientes, precisando tomar decisões em um curto período de tempo, para aumentar as 

chances de melhor prognóstico do paciente.   

Diante desse contexto de trabalho, esse estudo objetiva avaliar o padrão de sono e a 

tomada de decisão em médicos que trabalham em unidades móveis de atenção às urgências, 

submetidos a esquemas de turnos; e traduzir e adaptar para o português cenários hipotéticos 

para avaliação para avaliação de tomada de decisão que se acredita ser uma tarefa mais 

sensível para pesquisas cronobiológicas. Destaca-se a importância de se entender melhor 

como o padrão do sono de trabalhadores em turnos influencia na tomada de decisão desses 

profissionais, uma vez que se o padrão de sono é muito prejudicado, isso pode influenciar 

negativamente seus processos cognitivos e assim, favorecer erros médicos.  

Em um contexto de trabalho onde se lida com incertezas e em que vidas dependem de 

um atendimento eficiente e rápido, é importante que os profissionais estejam preparados não 
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só tecnicamente, mas que estejam em um nível de bem-estar para que possam aplicar suas 

técnicas de maneira eficaz.  

A revisão teórica do presente trabalho será composta por três capítulos. No capítulo I, 

será abordado o tema do sono e suas principais características. No capítulo II, será abordado o 

tema de tomada de decisão. No capítulo III, será abordado a influência do trabalho em turnos 

no ciclo sono-vigília e na tomada de decisão.  

 

1.1 Padrão do ciclo sono-vigília 

O sono é um estado comportamental que difere da vigília por apresentar uma 

capacidade reduzida de resposta a estímulos (Tobler, 2005), embora seja um processo ativo. 

Caracteriza-se por um estado de semi-imobilidade, devido a alguns movimentos limitados, 

involuntários e automáticos, onde o indivíduo mantém-se de olhos fechados, sem interação 

produtiva com o ambiente (Purves et al., 2010). O sono é uma manifestação fisiológica do 

organismo, e é caracterizado como um ritmo biológico (Menna-Barreto, 2004) que em 

condições naturais apresenta sincronização com fatores ambientais e mantém relação com 

outros ritmos, como secreção de cortisol e melatonina (Marques, Golombek, & Moreno, 

1999). É regulado homeostaticamente, fator que se observa em animais, que gastam mais 

tempo dormindo e de forma mais profunda, após um período de privação (Amlaner, Lesku, & 

Rattenborg, 2009).  

A geração e a regulação endógena do ciclo sono-vigília, assim como dos demais 

ritmos circadianos (ritmos que variam no decorrer de 24 horas), são realizadas sobretudo pelo 

núcleo supraquiasmático (NSQ), que está localizado na região pré-ótica ventrolateral do 
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hipotálamo anterior, e é primariamente influenciado pela luz e considerado o principal 

oscilador dos ritmos circadianos endógenos nos mamíferos (Marques et al., 1999).  

A regularidade do ciclo sono-vigília pode ser explicada por três mecanismos: 

homeostático, circadiano e ultradiano. O mecanismo homeostático se refere a um mecanismo 

de controle da quantidade de sono e de vigília (Archermann & Borbély, 2011), que mantém o 

equilíbrio interno de um organismo. Assim, esse mecanismo de regulação provoca uma maior 

indução ao sono em casos em que o indivíduo fica exposto a um período de vigília prolongada 

ou à privação de sono (Akerstedt & Gillberg, 1981) e da mesma forma, quando se dorme uma 

quantidade de horas necessárias por dia, não há necessidade de dormir horas a mais, uma vez 

que não houve privação.   

O mecanismo circadiano é acionado pelo relógio biológico no núcleo 

supraquiasmático, que ao longo das 24h, apresenta momentos máximos e mínimos de 

propensão ao sono que tem relação com alguns ritmos fisiológicos, como a temperatura 

corporal - os valores máximos de temperatura coincidem com os valores mínimos de 

propensão ao sono e os valores mínimos de temperatura coincidem com os valores máximos 

de propensão ao sono. Esse mecanismo, então, é responsável por controlar fisiologicamente o 

início e o término do sono (Van Dongen & Dingers, 2005). A temperatura corporal sofre 

interferência quando o ciclo sono vigília apresenta alterações de fase. 

O outro mecanismo é o ultradiano, que possui periodicidade em intervalos menores 

que 24 horas e se alterna em dois ciclos: o sono REM (movimento rápido dos olhos) e o sono 

NREM (movimento não rápido dos olhos). O sono NREM é composto por quatro etapas em 

crescente grau de profundidade, configurando os estágios I, II, III e IV, sendo os dois últimos 

estágios o sono profundo ou de ondas lentas (Amlaner et al., 2009; Fernandes, 2006). Essa 
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fase é caracterizada pela ausência de movimentos oculares rápidos, progressiva redução de 

movimentos corporais, relaxamento muscular com manutenção do tônus e respiração e 

eletrocardiograma regulares (Lent, 2010). O sono NREM é caracterizado por atividade 

encefalográfica de baixa frequência e alta voltagem (Amlaner et al., 2009).   

Já o sono REM pode ser também denominada de sono paradoxal (dissociativo) e 

dessincronizada, em virtude de sua atividade onírica intensa, rápidos movimentos dos olhos, 

tonicidade muscular intensificada (Lent, 2010), irregularidades do padrão respiratório, 

hipotonia ou atonia muscular e movimentos fásicos com emissão de sons (Fernandes, 2006), 

além da presença eventual de sonhos (Colten & Altevogt, 2006).  Ao longo de uma noite de 

sono, as fases NREM e REM são alteradas várias vezes, com cerca de 75% do tempo passado 

em sono NREM e 25% em sono REM (Brito, 2012).  Durante o sono REM, o EEG tem uma 

atividade semelhante a observada durante a vigília, demonstrando alta frequência e baixa 

voltagem (Amlaner et al., 2009).   

Durante essas fases do sono, o cérebro passa por alterações neuroquímicas. No sono 

NREM, os sistemas colinérgicos subcorticais no tronco cerebral e cérebro anterior tornam-se 

menos ativos, enquanto as taxas de disparo de neurônios serotonérgicos da rafe e neurônios 

noradrenérgicos do locus coeruleus são diminuídos em relação aos níveis da vigília (Aston-

Jones & Bloom, 1981). Já durante o sono REM, essas duas populações aminérgicas são 

fortemente inibidas, enquanto os sistemas colinérgicos tornam-se tão ativos quanto ou mais 

ativos em comparação com a vigília (Kametani & Kawamura, 1990; Marrosu et al., 1995).  

A necessidade diária de sono varia de acordo com a idade e com diferenças 

individuais. Com relação à idade, o neonato dorme cerca de 80% do período das 24 horas de 

um dia, intercalando a vigília em ciclos de 2 a 4 horas, de acordo com seu ciclo alimentar 
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(Salavessa & Vilariça, 2009). O lactente dorme de 13 a 15 horas diárias, com um gradativo 

aumento do período de vigília durante o dia. Já na idade escolar, a necessidade situa-se entre 

10 e 12 horas, no período noturno. Há um decréscimo dessa necessidade para as 9 horas 

diárias entre os 9 e os 12 anos (Touchette, Petit, Tremblay, & Montplaisir, 2009). Na 

adolescência, há um relativo aumento da necessidade de sono, que pode ser de 8h a 10h 

diárias, com início em horários mais tardes da noite e o despertar em horários mais tardes do 

dia. No adulto, a média é de 6 a 8 horas diárias de sono e nos idosos, geralmente a 

necessidade de sono diminui, mas há mais facilidade de despertares noturnos, devido à 

mudança da arquitetura do sono, e consequentemente, maior sonolência diurna (Menna-

Barreto & Wey, 2007).  

Considerando as diferenças individuais, os short-sleepers (pequenos dormidores), 

necessitam de 4 a 5 horas diárias de sono, e, apesar desse tempo curto, não apresentam 

comprometimento físico, mental ou intelectual. Há os long-sleepers (grandes dormidores), 

que necessitam de um período de sono mais longo, de 9 a 10 horas diárias, para se sentirem 

plenos no dia seguinte. Dentre estes, os intermediários necessitam de uma média diária de 7 a 

8 horas de sono (Rente & Pimentel, 2004). 

Existem ainda, em relação às diferenças individuais, três tipos básicos que constituem 

o cronotipo, que diz respeito à alocação dos períodos de sono e vigília nas 24 horas (Horne & 

Ostberg, 1976) e classifica as pessoas em matutinas, vespertinas e intermediárias. Os 

matutinos têm uma preferência natural por dormir mais cedo e despertar mais cedo, quando já 

se encontram em um bom nível de desempenho e alerta. Em geral, eles apresentam um 

adiantamento de fase na maior parte de seus ritmos (isto é, seus ritmos biológicos ocorrem 

horas antes) em comparação com a população geral (De Martino, 2009).  Os indivíduos 
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vespertinos normalmente têm uma preferência natural por dormir e acordar mais tarde, 

apresentando um atraso nos seus ritmos em relação à população geral, assim como maior 

estado de desempenho e alerta à tarde (De Martino, 2009). Por fim, há os intermediários, que 

não tem preferências de horários entre dormir e acordar e constituem a maioria da população 

(Horne & Ostberg, 1976). Eles conseguem se adaptar a horários matutinos e vespertinos sem 

prejuízos no desempenho.  

O sono mantém relação com outros ritmos biológicos, como temperatura corporal e 

secreção dos hormônios cortisol e melatonina, importantes marcadores biológicos dos seres 

humanos e altamente correlacionados com os períodos circadianos nos indivíduos. Essa 

relação é conhecida como Organização Temporal Interna, que sintetiza uma sequência de 

eventos orgânicos que fazem parte de um dia de um organismo (Menna-Barreto, 2004) e 

assegura que esses eventos ocorram de forma sincronizada.  

Ela pode ser percebida no desencadeamento de eventos desde o início do sono 

noturno, quando a melatonina é liberada em maior quantidade e há uma baixa de temperatura, 

preparando o corpo para o sono, até o seu término, pouco antes de acordar, perto do 

amanhecer, quando a temperatura corporal chega a seus valores mais baixos. Nas primeiras 

horas da manhã, começa uma maior concentração de cortisol e a temperatura começa a elevar, 

preparando o corpo para despertar (Louzada & Menna-Barreto, 2004; Menna-Barreto & Wey, 

2007).  

A Organização Temporal Interna ocorre paralelamente com o que se conhece como 

Organização Temporal Externa, que se caracteriza pelas relações temporais entre os eventos 

orgânicos (como temperatura corporal e sono), e os eventos ambientais como ciclo 

claro/escuro e atividades sociais, que sincronizam os nossos ritmos biológicos (Marques, 
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Golombek & Menna-Barreto, 1999). Assim, o sono também se relaciona com eventos 

ambientais, como horários de escola, de trabalho e de lazer (Fischer et al., 2004).  

Dessa forma, a Organização Temporal Interna e Externa permite ao indivíduo a 

manutenção de um sono sincronizado com o ambiente e a preservação da ritmicidade 

biológica (Almondes & Araújo, 2003), importantes para a manutenção da saúde.  

Alguns eventos ambientais, porém, como o trabalho em turnos e noturno, influenciam 

nesse processo, pois há alteração do horário de sono normal: estão acordados no período da 

noite, quando deveriam estar dormindo, comprometendo a qualidade de vida por alterações 

significativas do funcionamento físico, ocupacional, cognitivo e social (Müller & Guimarães, 

2007).  

1.2 Tomada de decisão  

A tomada de decisão se caracteriza pela capacidade de selecionar a opção mais 

vantajosa para o organismo dentro de um conjunto de alternativas disponíveis (Collette, 

Cajochen, & Peigneux, 2007). Pode-se dizer que um dos maiores desafios da vida diária é 

conseguir gerir a informação para tomar decisões, pois mesmo uma simples decisão pode ter 

um número desconcertante de opções e dimensões pertinentes que precisam ser avaliados para 

que se tome a melhor decisão (Hinson, Jameson, & Whitney, 2002).  

Uma tomada de decisão bem-sucedida requer um comportamento adaptativo que 

envolve identificar um conjunto de opções disponíveis, inibir estímulos para alvos imediatos, 

integrar as probabilidades e projetar as consequências de uma escolha para resultados futuros 

(Coutlee & Huettel, 2012; Fellows, 2006). Sendo assim, não necessariamente uma decisão 

precisa envolver riscos para já ser considerada difícil.  
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As pessoas normalmente se perguntam quantas alternativas é preciso considerar para 

se fazer uma escolha, quanto de informação é necessário saber para cada uma destas 

alternativas, e se deparam com problemas para decidir como decidir: entre escolher a melhor 

alternativa ou alguma que seja boa o suficiente (Fellows, 2006; Schwartz, 2004). Desta forma, 

a tomada de decisão perfeita parece ser uma impossibilidade na vida real, e alguns autores 

falam então de decisões com base em soluções ótimas restritas, com estratégias satisfatórias 

(Goldstein & Hogarth, 1997).  

A tomada de decisão está relacionada com comportamentos como processamento de 

recompensa - considerado um construto central, e construtos adicionais, como manipulação de 

informações na memória de trabalho, raciocínio indutivo e categorização de novos estímulos 

(Krawczyk, 2002). 

O processamento de recompensa, isto é, a busca de ganhos enquanto se evita perdas, 

tem mostrado ativação em algumas regiões cerebrais distintas, associadas ao córtex pré-

frontal, como o tálamo, corpo estriado, giro cingulado (porção subgenual) e hipocampo 

(Elliott, Dolan, & Frith, 2000; Zalla et al., 2000). Já as funções críticas adicionais, como 

manipulação de informações na memória de trabalho, raciocínio indutivo e categorização de 

novos estímulos mostram ativações na região dorsolateral do córtex pré-frontal. A 

manutenção e manipulação de informação na memória de trabalho permite a priorização dos 

objetivos concorrentes, avaliação de alternativas e integração de novas informações em 

modelos mentais existentes (Krawczyk, 2002). 

A tomada de decisão é um dos elementos das funções executivas e estas compreendem 

as capacidades mentais necessárias para a formulação de metas, para o planejamento de como 

alcançá-las e para a realização desses planos de forma eficaz. São conhecidas como um 
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sistema de “alto nível” (incluindo raciocínio, tomada de decisão, resolução de problemas, 

planejamento), que está no controle e regulação de funções cognitivas de “baixo nível” 

(Alvarez & Emory, 2006), que organiza todas as ações necessárias para atingir um objetivo, 

desde sua elaboração até sua execução, impedindo que o indivíduo se mantenha no foco e não 

aja por impulso (Diamond, 2013). Essas funções permitem ao indivíduo avaliar a eficiência e 

a adequação de seus comportamentos, abandonar estratégias ineficazes em prol de outras mais 

eficientes e, desse modo, resolver problemas imediatos, de médio e de longo prazo (Malloy-

Diniz, Fuentes, Sedó, & Leite, 2008). 

Com as funções executivas intactas, uma pessoa pode sofrer vários tipos de déficits a 

nível motor, sensorial e cognitivo e ainda manter o sentido de sua própria vida e ser produtivo 

(Lezak, 1982). O sistema operante das funções executivas é composto por vários processos 

cognitivos, tais como planejamento, controle inibitório, tomada de decisões, flexibilidade 

cognitiva, memória operacional, atenção, categorização e fluência (Arnsten & Li, 2005; 

Malloy-Diniz et al., 2008; Papazian, Alfonso, & Luzondo, 2006).  

O córtex pré-frontal (CPF), por ter um papel fundamental nesses processos cognitivos, 

na produção e no controle do comportamento, é considerado o substrato neurológico mais 

envolvido nessas funções, relação comprovada por diversos estudos de neuroimagem (Miller 

& Wallis, 2009; Roca et al., 2010). O lobo frontal é a região do cérebro associada ao controle 

e planejamento executivo, incluindo funções como a inibição da resposta, memória de 

trabalho, aspectos motivacionais do comportamento e controle motor de alta ordem (Alvarez 

& Emory, 2006; Ranta et al., 2014).  

As três maiores regiões do CPF associadas à tomada de decisão são o córtex 

orbitofrontal (COF) e seus caminhos límbicos, ligados para a recompensa e decisões baseadas 
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na emoção; o córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL), especializado na integração de 

múltiplas fontes de informação; e o córtex cingulado anterior (CCA), importante na triagem 

entre as várias opções, assim como no processamento de resultados (Krawczyk, 2002).  

A região frontal ventromedial também tem sido bastante explorada nos estudos sobre 

tomada de decisão (Fellows, 2006). Ela é considerada um centro de integração para conteúdos 

emocionais de outras áreas do sistema límbico (Krawczyk, 2002).  Os estudos mostram que 

danos nessa região afetam a forma como as decisões são feitas sob incerteza. Indivíduos com 

tais danos são inclinados a decisões impulsivas na vida real, considerando altos ganhos 

imediatos, mas são insensíveis às consequências futuras (Bechara, Tranel, & Damasio, 2000; 

Fellows & Farah, 2005).   

Por isso, a conceituação das funções executivas é melhor entendida como um macro 

constructo, em que vários circuitos subcorticais de funções trabalham em conjunto para a 

resolução de problemas complexos, uma vez que qualquer tarefa cognitiva de alto nível exige 

a participação não só do córtex pré-frontal, mas também precisa da interação com outras 

regiões cerebrais, como as regiões corticais e subcorticais, muitos dos quais tem caminhos 

neurais que levam aos lobos frontais (Alvarez & Emory, 2006; Diamond, 2013; Fuster, 2001). 

Dessa forma, entende-se a função das regiões pré-frontais como dependente tanto das próprias 

estruturas corticais, como também em vias de matéria branca e estruturas subcorticais, 

incluindo o tálamo, gânglios basais e cerebelo, com os quais o córtex órbito frontal é 

interligado (Rosenbloom, Schmahmann, & Price, 2012).  

Vários estudos, através de subdivisões do lobo frontal baseados em pontos de 

referência com a ajuda de ressonância magnética, conseguiram exemplificar as sub-regiões do 

lobo frontal. Eles encontraram déficits em vários aspectos cognitivos causadas por disfunções 
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nos circuitos fronto-estriatais-talâmicos-frontais (Kates et al., 2002; Ranta et al., 2009; Ranta 

et al., 2014).  

 Burton, Nakamura e Roesch (2014), em sua revisão de dados de laboratório, 

encontraram que a tomada de decisão também possui seus caminhos de circuitos fronto-

estriatais, sendo guiada por mecanismos de objetivos dirigidos, mais intimamente associado 

às regiões mediais do striatum, incluindo núcleo accumbens do núcleo estriado dorsal e 

medial, e mecanismos de estímulo-resposta, mais associados ao striatum dorsolateral.   

A atividade neural no núcleo accumbens parece estar fortemente correlacionada com o 

valor esperado de resultados críticos para motivar o comportamento na busca da recompensa. 

O striatum dorsal medial é necessário para o comportamento direcionado a um objetivo, 

enquanto o striatum dorsolateral é fundamental para a formação de hábitos e seus correlatos 

neurais surgem durante a aprendizagem e persistem por meio de aquisições. Em resumo, 

ambos guiam o comportamento durante a execução de tarefas ligadas com a recompensa. 

Enquanto o núcleo accumbens governa mais a tomada de decisão guiada para a recompensa 

sinalizando o valor motivacional dos objetivos esperados, o striatum dorsolateral aparenta 

melhor representar associações entre resultados, estímulos externos e ações (Burton et al., 

2014).  

A tomada de decisão tanto estaria associada a determinações racionais dos riscos e 

benefícios associados às opções, ao reconhecimento da relação risco/benefício, a capacidade 

de recuperá-los da memória, a habilidade de mantê-los em mente ao compará-los e contrastá-

los, assim como também envolve respostas emocionais, afetivas e viscerais. Cada uma dessas 

funções pode ter um valor adaptativo ou mal adaptativo, dependendo da situação (Séguin, 

Arseneault, & Tremblay, 2007). 
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Uma das teorias a respeito de tomada de decisão bastante reconhecida foi proposta por 

Damasio (1996), através de observações neurológicas com danos focais no lobo frontal de 

pacientes. Os pacientes com danos na região frontal, especialmente nos elementos ventrais e 

mediais dessa região, apresentavam severas deficiências pessoais e sociais na tomada de 

decisão, apesar de terem sua capacidade intelectual em grande parte reservada.  

Esses pacientes com lesões ventromediais eram insensíveis a futuras consequências de 

suas escolhas, aumentando a possibilidade de consequências adversas (Bechara et al., 2000b). 

Ele também observou que os pacientes com essas lesões também demonstravam habilidade 

comprometida para expressar emoção e experienciar sentimentos em situações em que a 

emoção era esperada e presumivelmente era presente antes da lesão. O que acontece é que 

esses pacientes são deficientes em tarefas que requerem empatia ou teoria da mente, falhando 

em processar e reconhecer as emoções dos outros, manifestando, assim, prejuízo no 

julgamento em contextos sociais (Rosenbloom, Schmahmann, & Price, 2012).  

Com base nesses resultados, o autor acredita que a região ventromedial do córtex pré-

frontal é uma importante zona de convergência, onde os estímulos ambientais estão ligados 

aos estados emocionais do corpo e que esses links estímulo-emoção tem o potencial para 

orientar ou influenciar a tomada de decisão por rapidamente sinalizar uma opção possível com 

um estado somático que alerta o tomador de decisão quanto à vantagem ou desvantagem de 

uma determinada decisão (Damasio, 1996). Dessa forma, os estados corporais evocados pela 

experiência de recompensa ou punição sinalizam uma potencial ocorrência de uma 

consequência, guiando o comportamento de forma que seja vantajoso para o organismo em 

longo prazo (Bechara et al., 2000b).  
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Essa teoria foi denominada de “hipótese do marcador somático” e é testada pelo Iowa 

Gambling Task (IGT) (Bechara, Damasio, Damasio, & Anderson, 1994), uma tarefa 

neuropsicológica utilizada para medir os efeitos de danos no córtex pré-frontal com 

simulações de tomada de decisões da vida real, em termos de incerteza de resultados, 

recompensa e punição, através de um jogo de cartas computadorizado. Até hoje é um dos 

testes mais utilizados no mundo para se medir tomada de decisão (Malloy-Diniz et al., 2008).  

Uma vez testada a importância do córtex pré-frontal, o estudo de Bechara et al. (1999) 

investigou a função da amigdala no processo de tomada de decisão, através do IGT, uma vez 

que estudos anteriores mostravam que a decisão favorável dependia tanto da ativação do 

córtex pré-frontal como da amigdala, mas seu papel ainda não havia sido testado.  Concluíram 

que a amigdala é uma estrutura crítica no sistema neural necessário para o estado de ativação 

somática e na execução de decisões vantajosas e que ela tem um papel diferente da região 

ventromedial.  

Wallis (2007) propôs um modelo para os papeis do Córtex Orbitofrontal (COF), córtex 

pré-frontal dorsolateral (CPFDL) e do córtex cingulado anterior (CCA) no processo de 

tomada de decisão. Esse modelo explica que o COF, em suas conexões com a amigdala e o 

sistema límbico, codifica o valor de um resultado compensatório relacionado a uma decisão 

particular. O CPFDL, por sua vez, processa e utiliza essa informação de forma top-down para 

a construção de um plano específico para esse resultado compensatório com base na avaliação 

do valor de recompensa do COF. Por fim, o CCA avalia a probabilidade de sucesso para esses 

planos gerados pelo CPFDL antes da execução de sua resposta comportamental.  

Pelos estudos já realizados, pode-se perceber que o processo de tomada de decisão tem 

vários componentes a ele relacionados em se tratando de comportamentos e de estruturas 
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neurais. Em geral, pode-se dizer que a atividade do córtex pré-frontal está associada a efeitos 

de longo prazo, enquanto a atividade subcortical está associada a resultados mais imediatos 

(Wallis, 2007). 

1.3 Influência do trabalho em turnos no ciclo sono-vigília e na tomada de decisão 

O trabalho em turnos pode ser definido como um arranjo de horas de trabalho que 

utiliza equipes de trabalhadores com o intuito de estender as horas de trabalho além dos 

horários convencionais (Pati et al., 2001), de forma que não haja quebra da continuidade de 

produção (OIT, 2009). Um horário normal de trabalho é aquele que acontece à luz do dia, 

geralmente com início às 6-8h da manhã e com término por volta de 16-18h da tarde 

(Rodrigues, 1998). Algumas profissões, como as da área da saúde, segurança e transporte 

requerem necessariamente turnos noturnos de trabalho, fazendo com que os trabalhadores 

comprometam seu sono noturno, podendo causar privação do sono (Alhola & Polo-Kantola, 

2007).    

Existe uma grande diversidade dos turnos de trabalho existentes entre as empresas. 

Algumas mantem esquemas de trabalho em turnos regulares, com horários fixos, sendo 

diurnos ou noturnos, e outras operam com turnos alternantes, onde as escalas de trabalho em 

determinados horários se mantem por dias, semanas, quinzenas ou meses e depois alternam 

para outro horário (Fischer, 2004). Existem também os turnos de fins de semana, com 

jornadas de duração variável, praticadas sábado e/ou domingo (OIT, 2009; Smith, Hammond, 

Macdonald, & Folkard,1998).  

Os esquemas de turnos alternantes obedecem também a velocidades e direções de 

rotação. A velocidade rápida é aquela em que os horários de trabalho se modificam de dois a 

quatro dias e a velocidade lenta é aquela em que os horários se modificam a cada semana, 
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quinzena ou mês. Já os esquemas de rodízio podem ser no sentido horário (com trabalho no 

turno matutino – vespertino - noturno – folga) ou anti-horário (com trabalho no turno 

matutino – noturno – vespertino – folga) (Fischer, 2004). 

Os esquemas de trabalho em turnos são piores do ponto de vista biológico, pois 

obrigam o organismo a antecipar os períodos de vigília e de sono, devido aos horários 

prolongados de trabalho (mais do que oito horas diárias) e ao deslocamento do horário que 

seria de repouso para a atividade (e vice-versa), e assim, acaba por provocar uma 

desorganização de ritmos biológicos (Fischer, 2004).   

Existe uma variabilidade das funções biológicas ao longo das 24 horas do dia, fazendo 

com que os trabalhadores respondam ou tendam uma propensão biológica a responder 

diferentemente a uma mesma situação, de acordo com o momento do dia em que ela ocorra, 

(Menna-Barreto, 2004). Marques e Menna-Barreto (2003) exemplificam essas variações: por 

volta das 4h30 da manhã, registra-se a menor temperatura corporal e pouco tempo depois 

disso, há diminuição da secreção de melatonina e aumento da secreção de cortisol. Às 7h, 

tem-se um maior aumento da temperatura sanguínea e às 10h, observa-se uma alta no estado 

de alerta. Por volta das 14h30 da tarde, há um melhor desempenho na coordenação e perto das 

15h30, o tempo de reação é mais rápido. A partir das 17h, observa-se maior eficiência 

cardiovascular e força muscular e às 18h30, há maior pressão sanguínea. Às 19h, tem-se a 

maior temperatura corporal e às 21h, começa a secreção de melatonina.  

A alta temperatura também coincide com o aumento do metabolismo cerebral e do 

estado de alerta, sendo possível entender a dificuldade dos trabalhadores em iniciar o sono 

durante o dia, quando a temperatura corporal está alta. Com isso, eles podem desenvolver 
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perturbações de seus ritmos biológicos endógenos em função do conflito temporal entre o 

relógio biológico e os esquemas sociais (Åkerstedt, 2003; De Martino & Cippola-Neto, 2009). 

Os trabalhadores que trabalham em turnos noturnos têm a necessidade de dormir no 

momento circadiano que é propício à vigília (isto é, durante o dia), causando, assim, 

dessincronização interna e externa (Almondes & Araújo, 2009), pois a sequência de eventos 

ambientais e biológicos que caracteriza a organização temporal está rompida (Menna-Barreto 

& Wey, 2007). A organização temporal interna e externa possibilitam ao indivíduo a 

manutenção de um sono sincronizado com o ambiente, através de uma fase estável entre os 

ritmos e entre estes e o ambiente (Rotenberg et al., 1999). Essas dessincronizações acontecem 

mesmo entre aqueles que trabalham em turnos durante o dia (que iniciam às 6h ou 7h), pela 

necessidade de despertar muito cedo, que coincide com os mínimos valores de temperatura 

interna, além da pouca luminosidade externa, dificultando o despertar precoce (Akerstedt, 

2003). 

É importante entender que as fases dos ritmos biológicos se sincronizam com os ciclos 

ambientais (Marques et al., 1999). Isso significa que se o ambiente oscila, os ritmos 

biológicos também precisam oscilar para que haja adaptação e assim, ocorre um ajustamento 

temporal e gradual, que consiste na harmonização entre a ritmicidade biológica e os ciclos 

ambientais (Menna-Barreto & Wey, 2007).    

  No trabalho em turnos, porém, as fases entre os ritmos sofrem constantes mudanças, 

os indivíduos deslocam a atividade para a noite e o repouso para o dia, causando 

dessincronização interna, uma vez que a fase de sono no período noturno estará 

dessincronizada com a expressão de fase de outros ritmos biológicos, como cortisol e 

temperatura (Marques et al., 1999).  O sono tem mais facilidade de se ajustar à mudança de 
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horário, porém os outros ritmos demoram mais a se ajustar, isto é, se é preciso dormir durante 

o dia, o organismo sentirá essa necessidade, mas as altas temperaturas continuarão ocorrendo 

durante o dia, assim como a secreção de cortisol.  

Já a dessincronização externa acontece pelo conflito entre os horários do sono e os 

sincronizadores ambientais, como por exemplo, a alternância claro-escuro, que é a principal 

oscilação ambiental percebida por nosso organismo, através de uma via retino-hipotalâmica 

ao NSQ (Markus, Barbosa Junior, & Ferreira, 2003). Além disso, existe a dificuldade em 

encontrar lugares adequados para dormir durante o dia, pela presença de quartos barulhentos, 

quentes, iluminados, com movimento de pessoas o tempo todo e por fim, as obrigações 

sociais, com família, amigos e resoluções do dia-a-dia, que necessitam também, em sua maior 

parte, ocorrer durante o dia (Fischer et al., 2004; Marques et al., 1999).  

Estudos apontam que o trabalho em turno noturno pode ter mais prejuízos para os 

trabalhadores em comparação com o turno diurno (Fischer et al., 2004). Estudos com EEG 

mostraram que a arquitetura do sono diurno é diferente da do sono noturno, há diminuição do 

sono REM e da fase de ondas lentas, provocando episódios de sono que acabam sendo mais 

curtos, fragmentados e não reparadores, resultando em privação de sono (Pati et al., 2001).  

Por outro lado, durante os turnos diurnos, pela necessidade do despertar muito cedo, 

que interrompe as últimas horas de sono, uma redução significativa do sono paradoxal (ou 

sono REM) pode ser observada, que é predominante durante a segunda parte do período do 

sono e é essencial para a manutenção do bem-estar psíquico (Costa, 1996).  

Destarte, quando trabalhadores são forçados a alterar abruptamente seus hábitos de 

sono e suas atividades para corresponder a um trabalho de turno, várias dificuldades podem 

surgir. Essas dificuldades incluem iniciar o sono, menor duração do sono e sensações 
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persistentes de cansaço. Outros processos também são afetados pelos problemas do sono, 

produzindo consequências neurofisiológicas, como a diminuição do estado de alerta, atenção 

e concentração; consequências de desempenho, pela lentidão dos processos motores e 

perceptuais (Bohle, Quinlan, Kennedy, & Williamson, 2004) e consequências psicológicas, 

com aumento de irritabiblidade, ansiedade e estresse (Fischer et al., 2004).  

A idade é considerada outro fator de risco adicional para o desenvolvimento de 

problemas de saúde, podendo causar envelhecimento funcional precoce, entendido como a 

perda da capacidade para o trabalho que atinge os trabalhadores ainda em idade produtiva 

(Bellusci & Fischer, 1999; Moreno et al., 2003). A idade é associada a mudanças na tolerância 

ao trabalho em turnos, maior ocorrência de distúrbios rítmicos e maiores problemas do sono 

(Rouch, Ansiau, Wild, & Marquié, 2005).  

O que ocorre é que, à medida que as pessoas envelhecem, modificam-se certas 

características dos ritmos biológicos, provocando uma menor flexibilidade em se adaptar às 

mudanças do ambiente e uma tendência de dormir mais cedo do que anteriormente o fariam. 

Essas características acabam dificultando a tolerância ao trabalho noturno, podendo causar 

mais interferência no desempenho e mais sintomas subjetivos ao trabalhar à noite.  Assim, 

quanto maior o tempo em trabalho em turnos, maior torna-se o número de queixas e o 

desenvolvimento de patologias associadas ao trabalho, produzindo uma cronificação dos 

sintomas (Moreno et al., 2003). 

É importante considerar, ademais, um fenômeno que alguns autores vêm denominando 

de “healthy worker effect”, ou “efeito do trabalhador saudável”, para se referir a um status 

favorável dos trabalhadores em comparação com a população em geral (McMichael, Spirats, 

& Kupper, 1986). Em outras palavras, esse fenômeno reflete que o indivíduo precisa estar 
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relativamente saudável para que seja empregável em uma força de trabalho, e assim se segue 

a tendência de estar em boa saúde para a manutenção do emprego. Dessa forma, os índices de 

morbidade e mortalidade entre a força de trabalho é geralmente bem menor quando 

comparada à população em geral (Li & Sung, 1999). Por outro lado, existe também a 

tendência para aqueles que desenvolvem doenças crônicas de deixar o emprego (Li & Sung, 

1999). Enquanto algumas pesquisas mostram que trabalhadores com mais experiência em 

trabalho em turnos podem ter uma melhor tolerância ao trabalho noturno e alternante (Costa, 

2005), outras indicam que para os trabalhadores mais velhos, esse efeito “saudável” acaba se 

desgastando com o tempo (Dahl, 1993), expondo estes trabalhadores a mais riscos 

ocupacionais e de saúde (Jones et al., 2013). Assim, os trabalhadores mais velhos seriam mais 

vulneráveis em relação aos turnos e especialmente, aos turnos noturnos.  

A questão de diferenças relacionadas ao gênero também é tratada em alguns estudos. 

O estudo de Pirrallo, Loomis, Levine e Woodson (2012) observou que os médicos de 

emergência do sexo masculino apresentaram mais propensão à problemas de respiração 

durante o sono, risco de apneia do sono e sonolência excessiva diurna, enquanto as mulheres 

eram mais propensas a desenvolverem insônia. 

Outro fator que influencia na tolerância ao trabalho em turnos é o cronotipo, ou seja, a 

preferência pelo horário de dormir. Pessoas com hábitos mais vespertinos preferem levantar-

se mais tarde de manhã do que as pessoas com hábitos matutinos, e sentem-se ativas à noite. 

Acredita-se, então, que esses indivíduos, com fortes tendências à vespertinidade, parecem 

tolerar melhor o trabalho noturno do que os matutinos (Moreno et al., 2003).  

Dessa forma, as alterações significativas na quantidade e na qualidade do sono são os 

principais fatores que influenciam o desempenho dos trabalhadores (Rollinson et al., 2003), 
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podem provocar muitas consequências negativas e refletir em seu desempenho dentro e fora 

da atividade laboral, em seu convívio social e em sua saúde, nos mais diferentes aspectos 

(Machi et al., 2012). Vários estudos, entre os trabalhadores em turnos, encontraram excessiva 

sonolência diurna (Drake, Roehrs, Richardson, Walsh, & Roth, 2004; Pirralo et al., 2012), 

fadiga excessiva, insônia (Eldevik, Flo, Moen, Pallesen, & Bjorvatn, 2013), menor 

produtividade em turnos da noite (Folkard & Tucker, 2003) e declínio na performance e 

função cognitiva, reduzindo a capacidade de concentração, memória, diminuição do tempo de 

reação, dentre outros (Caruso, 2014; Goel, Rao, Durmer, & Dingers, 2009). 

Os declínios de ordem cognitiva podem ser reflexo de alterações na atividade de 

regiões cerebrais relacionadas ao funcionamento cognitivo, como o córtex pré-frontal, região 

que está envolvida com várias atividades complexas (Orzeł-Gryglewska, 2010), como a 

tomada de decisão. Essas alterações, comumente encontradas nos trabalhadores em turno, 

sugerem que estes podem ter seu funcionamento cognitivo afetado, comprometendo seu 

desempenho. O desempenho abaixo do ideal em atividades funcionais pode gerar erros 

humanos relacionados a acidentes (Nielson, Deegan, Hung, & Nunes, 2010), e em 

profissionais de saúde isso é mais evidente, pois costumam estender suas horas de trabalho e 

comprometer seu sono (Balsamo & Felli, 2006).  

Killgore, Balkin e Wesensten (2006) estudaram voluntários submetidos à 49h de 

privação de sono, acreditando que os voluntários privados de sono iriam mostrar um déficit na 

tomada de decisões que imitaria o desempenho de pacientes com danos no córtex pré-frontal 

ventromedial. Os resultados foram consistentes com dados de neuroimagem que apontam 

reduções relativas na atividade metabólica do córtex pré-frontal durante a privação de sono e 

aumenta a possibilidade de que os tipos específicos de funções executivas que são mediadas 
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pelo córtex pré-frontal ventromedial, como a tomada de decisão, podem ser particularmente 

vulneráveis à perda de sono e/ou menos propícios a esforços compensatórios que as outras 

regiões mediadas pelo córtex pré-frontal.  

De acordo com Harrison e Horne (2000), as habilidades desenvolvidas na tomada de 

decisão que são afetadas pela privação do sono incluem vários aspectos, tais como a 

assimilação de mudança de informação (captação e obtenção de novas informações a fim de 

incorporá-las às suas ideias já existentes), atualização de estratégias com base em novas 

informações, pensamento lateral (adoção de perspectivas diferentes e inovadoras com base na 

resolução de problemas), avaliação de riscos, comportamento de humor apropriado, 

introspeção (autoexame de consciência) e comunicação e habilidades da memória temporal, 

pois há redução do metabolismo cerebral dentro do córtex pré-frontal, que, como já exposto, é 

a região do cérebro que rege os processos cognitivos de ordem superior, como julgamento e 

tomada de decisão (Killgore et al., 2006).  

A maioria dos estudos realizados com os trabalhadores em turnos privados de sono 

utiliza o IGT para avaliação de tomada de decisão. O estudo de Brito (2012), com 60 

enfermeiros privados de sono que trabalhavam em turno, analisou as diferenças de 

desempenho em provas de cunho executivo (memória de trabalho, controle atencional, 

planejamento, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão) após um período de descanso e 

após uma noite de trabalho noturno. Para avaliação de tomada de decisão, foi utilizado o IGT, 

cujos resultados não demonstraram diferenças estatisticamente significativas, mas com uma 

melhora no desempenho depois do turno noturno de trabalho.  

Esses achados vão de encontro com a maioria dos estudos, que indicam piora no 

desempenho após privação de sono. Dickinson e Drummond (2008) entendem que o 
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mecanismo pelo qual a privação de sono altera a tomada de decisão permanece incerto e 

acreditam que, embora a privação de sono tenha um impacto em diversos componentes 

cognitivos que são subjacentes à tomada de decisão, talvez o desempenho final nem sempre 

seja afetado, mostrando que mais pesquisas são necessárias para auxiliar a esclarecer melhor 

essa relação.  

Já o estudo de McClelland, Switzer e Pilcher (2013), da Universidade de Clemson, nos 

Estados Unidos, objetivou avaliar se existiriam mudanças na tomada de decisão de 

enfermeiros de um hospital que trabalhavam em plantão diurno de 12 horas (7h às 19h). Os 

resultados mostraram que os participantes mudaram significativamente suas políticas de 

tomada de decisão desde o início até o final do turno, indicando um certo comprometimento 

cognitivo.  

Os profissionais de saúde, em especial médicos e enfermeiros, vivem uma realidade de 

trabalho bastante cansativa e com presente desgaste devido à convivência com a dor e o 

sofrimento dos pacientes. Os indivíduos que não conseguem lidar bem com essas situações 

podem ser acometidos de um estado de ansiedade, que dependendo da intensidade, pode levar 

à diminuição da capacidade de tomar decisões, incidindo em erros adicionais, gerando assim 

um círculo vicioso, e a consequentes níveis progressivos de estresse (Pafaro, 2002). 

Considerando o trabalho em turnos e noturno, contextos nos quais muitos médicos 

trabalham, uma de suas características é a necessidade desses profissionais conciliarem todas 

as deficiências do sono para poder manter-se em alerta, pois o seu nível de atenção e 

vigilância precisa estar, em tempo integral, adequados para realizar suas atividades, como a de 

prestar assistência ao paciente (De Martino & Cipolla-Neto, 2009). Dalri, Robazzi e Silva 

(2010) estudaram enfermeiros de uma unidade de urgência e emergência, cujo trabalho exige 
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a manutenção de alerta constante, e encontrou várias alterações de saúde, inclusive no sono, 

que são decorrentes de sua exposição aos riscos no trabalho.  

Embora a maioria das decisões no contexto de trabalho possa ser previstas e 

resolvidas, com a equipe treinada e preparada para as eventualidades, na ausência de planos 

de ação preparados, o cenário pode levar a mais erros quando ao lidar com eventos 

imprevistos, incertos e de rápida mudança, que requerem rápidas decisões (Horne, 2012).  

Os desgastes e deficiências ocasionadas pelos problemas do sono se evidenciam tanto 

em processos de atenção e memória, nas habilidades para manutenção do foco nas questões-

chave, em se lembrar e manter eventos recentes, em identificar e ignorar informações 

irrelevantes e conflituosas, como na tomada de decisão, em prever e pesar resultados 

potenciais de uma variedade de possibilidades de decisões e em planejar respostas apropriadas 

(Harrison & Horne, 2000), atividades que são essenciais para um bom desempenho no 

trabalho.  

O trabalho em urgências e emergências tem ainda mais especificidades pela urgência, 

imprevisibilidade e a gravidade das intervenções que expõem os profissionais a um estresse 

constante e intenso (Laurent & Chahraoui, 2012).  Somado a isso, as confrontações constantes 

entre vida e morte e a demanda excessiva de trabalho (Cristina, 2006) também tem o potencial 

de provocar alterações de saúde nos trabalhadores, incluindo no sono e na tomada de decisão. 
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7. Justificativa 

A prestação dos cuidados em saúde nos serviços formais de saúde é, geralmente, 

concebida exclusivamente de acordo com as necessidades dos pacientes (Brito, 2012), 

deixando em segundo plano o cuidado aos profissionais. O trabalho em turnos e noturno, 

como discutido neste estudo, devido às suas características de jornada de trabalho prolongado, 

acaba por provocar alterações, como a privação de sono, que, por sua vez, pode prejudicar o 

funcionamento executivo como a tomada de decisão.  

As urgências em saúde estão inseridas dentro de um contexto de situações 

imprevisíveis constantes, e que envolvem desgaste físico e mental para os profissionais que 

exercem essa atividade, por se defrontarem constantemente com a dor e o sofrimento humano.  

Os médicos desse estudo trabalham em unidades móveis (viaturas) de atenção ás 

urgências e são os primeiros a se deparar com os eventos clínicos e traumáticos da população 

que necessita do serviço. Também exercem suas atividades na sala de Regulação Médica, 

onde recebem os chamados da população e designam a natureza do atendimento.  

Considerando que a maioria dos episódios de morte súbita ocorre em ambientes não 

hospitalares, necessitando de adequadas estratégias de intervenção em tempo hábil (Brasil, 

2006), eles devem demonstrar prontidão, raciocínio rápido e tomada de decisão assertiva 

(Cristina, 2006; Gaspar, Moreno, & Menna-Barreto, 1998), para evitar erros médicos e 

melhorar as possibilidades de um bom prognóstico dos pacientes.  

Destarte, faz-se necessário compreender melhor a relação entre trabalho em turno, sono e 

processo de tomada de decisão nesses profissionais da saúde, e especificamente na categoria 

de médicos, pela insuficiência de estudos relacionando essas variáveis com essa categoria e 
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pela preocupação e importância no que diz respeito à produção de saúde e de segurança tanto 

para si quanto para aqueles que estão sob sua responsabilidade (Alspach, 2008).   
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8. Objetivos 

 

3.1 Objetivos gerais. 

 

 Avaliar a relação entre sono e tomada de decisão em médicos de unidades móveis 

de atenção às urgências, submetidos a esquemas de turnos. 

 Traduzir e adaptar os cenários hipotéticos de tomada de decisão baseados na 

Policy-Capturing Technique.  

 

3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Avaliar o padrão de sono e vigília em médicos submetidos a turnos; 

 Avaliar a tomada de decisão em médicos submetidos a turnos; 

 Avaliar as diferenças entre turno, gênero, idade, tempo de trabalho em turnos e 

tempo de trabalho no SAMU em médicos submetidos a turnos; 

 Correlacionar as duas medidas de avaliação de tomada de decisão em médicos 

submetidos a turnos; 

 Traduzir e adaptar semanticamente para o português e para a amostra dessa 

pesquisa os cenários hipotéticos para avaliação de tomada de decisão.  
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9.  Hipóteses 

As hipóteses levantadas foram: 

 Os médicos de atendimento pré-hospitalar submetidos a esquema de turno 

alternante apresentarão alterações em seu padrão de sono, que geram impactos 

na tomada de decisão de forma mais evidente em comparação ao turno diurno. 

 Os cenários hipotéticos de tomada de decisão se mostrarão mais sensíveis a 

detectar oscilações na tomada de decisão ao longo do turno. 
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10. Aspectos metodológicos 

Essa pesquisa trata-se de um estudo de metodologia quantitativa, observacional, de 

natureza transversal, do tipo descritivo-correlacional, pois se propõe a registrar, analisar e 

correlacionar os fatores relacionados aos aspectos centrais de sua temática.  

 

5.1 Participantes. 

 

Os participantes da pesquisa foram os médicos de dois serviços móveis de atenção às 

urgências (SAMU) da cidade de Natal e do estado do Rio Grande do Norte. Os esquemas de 

turnos existentes nas instituições são de 24h (início às 6h30 de um dia e término às 6h30 do 

outro dia), seguidos de 72h de folga; de 12h noturno (19h às 7h), seguidos de 48h de folga e 

de 12h diurno (7h às 19h), seguidos de 24h de folga.  

Foram incluídos na amostra os médicos que estavam submetidos a esquemas de turnos 

de 12h, diurno ou alternante (diurno e noturno) e foram recrutados durante um plantão. Os 

médicos realizam duas atividades: atendimento às vítimas nas unidades móveis e o trabalho 

na regulação médica, com a função de receber as ligações dos pedidos de urgência, triá-los, 

classificá-los e dar os encaminhamentos necessários (orientação por telefone ou ativação das 

unidades móveis).  

Os critérios de exclusão da pesquisa foram: (a) os participantes que, independente do 

motivo, desistiram de participar em qualquer etapa da pesquisa; (b) aqueles que estiverem 

afastados por motivos envolvendo condições neurológicas, uso de medicamentos controlados, 

condições médicas graves; (c) aqueles que apresentaram fadiga e/ou níveis sintomatológicos 
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moderados ou graves de ansiedade, depressão ou de estresse, condições que afetam a 

qualidade do sono (Eldevik et al., 2013; Papp et al., 2004) e a tomada de decisão (Blanco, 

Otto, Maddox, Beevers, & Love, 2013; Murphy et al., 2001; Starcke, Polzer, Wolf, & Brand, 

2011) e poderiam, assim, se constituir em vieses na análise da relação do sono com a tomada 

de decisão. 

Foram recrutados inicialmente 28 médicos, porém houve 2 exclusões: 2 deles 

apresentaram fadiga, quadro sintomatológico de ansiedade grave e depressão moderada. 

Assim, participaram efetivamente da pesquisa 26 médicos, divididos entre dois grupos: os do 

turno diurno (N=6) e os do turno alternante (N=20).  

10.2 Procedimentos. 

5.2.1  Procedimentos éticos. 

O projeto obteve aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob o número CAEE 38701514.1.0000.5537 (Anexo I). Foi assegurado aos 

participantes da pesquisa o anonimato e a confidencialidade, com o direito de interromper a 

participação na pesquisa a qualquer momento. Participaram da pesquisa os profissionais que 

compreenderam a proposta da mesma e expressaram voluntariamente o desejo de participar 

do estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A).  

Os participantes responderam o questionário sócio demográfico, assim como os 

protocolos de fadiga, depressão, ansiedade e estresse e os protocolos para avaliação de sono. 

O IGT foi aplicado no meio do horário do turno, para avaliação de tomada de decisão.  

Paralelamente, ocorreu a aplicação dos cenários hipotéticos de tomada de decisão 

(Anexo XI) de acordo com a metodologia Policy-Capturing Technique, em estudo piloto, 
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durante o horário do turno de 12h dos profissionais, com um intervalo de 3h a cada aplicação, 

desde o início até o final do turno, totalizando 4 aplicações para cada médico (às 9h, 12h, 15h 

e 18h), de modo a acompanhar as variações do desempenho ao longo do plantão. 

Esse método envolve pedir aos participantes para tomar decisões (variável 

dependente) em resposta a uma série de cenários hipotéticos em que algumas variáveis de 

informações são manipuladas (variáveis independentes). As decisões são então regredidas nas 

variáveis independentes para derivar uma equação que representa o julgamento de cada 

sujeito.  

Para essa pesquisa, optou-se por utilizar os cenários feitos na pesquisa de McClelland, 

Switzer e Pilcher (2013) (Anexo IX), com enfermeiros hospitalares em 12h de plantão, sendo 

necessário traduzir e adaptar para a população desse estudo: médicos em atendimento pré-

hospitalar.  

5.2.2 Procedimentos relacionados à tradução e adaptação dos cenários. 

O processo de tradução e adaptação dos cenários hipotéticos seguiram os seguintes 

procedimentos:  

 Inicialmente, foi contatada a autora dos cenários desenvolvidos nos Estados Unidos, 

June Pilcher, com o objetivo de solicitar a autorização e permissão do uso dos cenários aqui 

no Brasil. Posteriormente, foram realizados os procedimentos de tradução para o português 

das instruções e cenários por profissionais especializados (Anexo VIII).  

A versão em português passou por uma adaptação realizada por um especialista da 

área médica, com grande experiência na prática e ensino da medicina, uma vez que os 

cenários originais foram produzidos para enfermeiros e os que foram utilizados na pesquisa 

foram com médicos. As variáveis dos cenários não sofreram modificação, entretanto alguns 
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elementos necessitavam de adaptação em relação à categoria profissional e ao contexto de 

trabalho – médicos em atendimento pré-hospitalar.  

Foi submetida a um juiz da área de Psicologia a versão original em inglês e a tradução 

para avaliação da equivalência da tradução. Essa versão em português também foi submetida 

a um profissional de língua portuguesa para avaliação e checagem da adaptação semântica, 

revisando possíveis imperfeições na apresentação e clareza dos itens.  

Após essas etapas, foi realizado o procedimento de back-translation por um docente 

universitário especializado e submetido a um juiz para a comparação das duas versões em 

inglês – a original e a do back-translation, a fim de assegurar a fidedignidade das duas 

versões e a impossibilidade de reconhecimento do material.  

O estudo piloto desse material não apresentou nenhuma falha ou algo que precisasse 

ser modificado, indicando que os cenários estavam de acordo com as práticas dos médicos e 

que proporcionaria situações semelhantes à sua prática profissional.  

10.3 Instrumentos. 

5.3.1 Questionário sóciodemográfico:  

Questionário estruturado acerca de informações sobre dados pessoais, características 

sociodemográficas (como sexo, idade, se possui filhos, etc.), dados acerca da rotina do 

trabalho, momentos de descanso, assim como hábitos do sono durante o período do plantão e 

fora dele (Apêndice B). 

Para avaliação do sono, foram utilizados os seguintes protocolos:  

5.3.2 Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP):  
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Avalia qualidade de sono integrado por sete componentes: qualidade subjetiva, 

latência, duração, eficiência, distúrbios de sono, uso de medicação para dormir e sonolência, 

que devem ser respondidas levando em consideração o mês anterior à aplicação do teste. A 

pontuação do IQSP varia de 0 a 20, em que pontuações de 0-4 indicam boa qualidade do sono, 

de 5-10 indicam qualidade ruim e acima de 10 indicam distúrbio do sono. As respostas devem 

indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na maioria das noites do mês anterior e 

se refere ao tempo levado para adormecer, horários de deitar e acordar, duração do sono, 

qualidade do sono, cochilos, problemas para adormecer, entre outros (Anexo II). 

5.3.3 Questionário de Hábitos de Sono:  

Baseado em protocolos utilizados por Andrade (1991), consiste em 32 questões que 

objetivam traçar um perfil do sujeito, coletando dados sobre condições de moradia, saúde, 

sono (horário de dormir e acordar, ocorrência de despertares à noite, presença de cochilos e 

distúrbios do sono nos indivíduos e nos membros da família), consumo de substâncias psico-

estimulantes e atividades extras (Anexo III).  

5.3.4 Escala de Sonolência de Epworth:  

Questionário auto-administrado referente à possibilidade de cochilar em oito situações 

cotidianas. Para graduar a probabilidade de cochilar, o indivíduo utiliza uma escala de 0 

(zero) a 3 (três), onde 0 corresponde a nenhuma e 3 a grande probabilidade de cochilar. 

Utilizando uma pontuação total > 10 como ponto de corte, é possível identificar indivíduos 

com grande possibilidade de sonolência diurna excessiva. As pontuações maiores de 16 

(dezesseis) são indicativas de sonolência grave, mais comumente encontrada nos pacientes 

com narcolepsia ou hipersonia idiopática. As baixas pontuações nos pacientes com insônia, 

tanto do tipo psicofisiológica quanto idiopática, são consistentes com evidências de que estes 



   46 
 
pacientes possuem baixa propensão para dormir, mesmo quando estão relaxados (Weaver, 

2001) (Anexo IV). 

5.3.5 Questionário de Identificação de Cronotipo de Horne-Ostberg:  

Adaptado para a população brasileira por Benedito-Silva, Menna-Barreto, Marques e 

Tenreiro (1990), pretende identificar o indivíduo quanto ao seu cronotipo. O cronotipo 

caracteriza os indivíduos em suas preferências pelo horário para dormir, entre matutino, 

vespertino ou indiferente. É constituído de questões a respeito de situações habituais da vida 

diária, e o indivíduo registra seus horários preferenciais em relação à sua vida cotidiana. O 

resultado é um valor numérico, que varia entre 16 a 86 pontos, classificando o indivíduo em 

cinco tipos diferentes: vespertino extremo (16 a 30 pontos), moderadamente vespertino (31 a 

41 pontos), indiferente (42 a 58 pontos), moderadamente matutino (59 a 69 pontos) e 

matutino extremo (70 a 86 pontos). (Anexo V).  

 

Para avaliação da tomada de decisão, foram utilizados: 

 

5.3.6 Iowa Gambling Task (IGT):  

É um teste amplamente utilizado no Brasil e no mundo (Rutz, Hamdan & Lamar, 

2013), que avalia a capacidade de modificar a estratégia de tomada de decisão com base na 

aprendizagem implícita de punição e recompensa de contingências, a partir de uma simulação 

de situações da vida real. Foi desenvolvido pelo psicólogo Antoine Bechara, e em linhas 

gerais, o IGT envolve uma simulação de um jogo de cartas envolvendo ganho e perda de 

dinheiro fictício, onde o individuo precisa tomar decisões que melhor apresente a relação 

custo benefício (Anexo VI).  
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5.3.7 Cenários hipotéticos de tomada de decisão:  

Baseados nos cenários utilizados na pesquisa de McClelland et al. (2013). Essa é uma 

metodologia de captura de decisão em que os participantes são convidados a tomar decisões 

em resposta a uma série de resolução de problemas apresentados em cenários pelo 

pesquisador (Aiman-Smith, Sculler & Barr, 2002). Os protocolos adaptados apresentavam 

vários sinais de um paciente de 60 anos, e em seguida a pergunta: “Qual a probabilidade de 

você enviar uma ambulância para atendimento a este paciente?”. A resposta variava de 1 a 7 

numa escala tipo Likert, onde 1 significava “De modo nenhum” e 7, “ Com certeza” (Anexo 

IX). 

Para avaliação das variáveis confusionais (critérios de inclusão/exclusão): 

 

5.3.8 Escala de Fadiga de Chalder:  

Avalia as dimensões física, cognitiva, comportamental e funcional da fadiga. Foi 

validada para o Brasil por Cho et al. (2007). São disponibilizadas quatro opções de resposta, 

variando do “menos do que de costume” até o “muito mais do que de costume”. Foi utilizado 

o sistema Likert variando de 0-3, com o escore total podendo variar de 0-33. Um maior escore 

indica maior fadiga (Chalder et al., 1993) (Anexo X).  

5.3.9 Inventário de Ansiedade de Beck (BAI):  

Para avaliação de sintomatologia de ansiedade. O BAI consiste em um questionário de 

auto-relato utilizado para medir a severidade da ansiedade de um indivíduo expressa em 

sintomas comuns de ansiedade. O instrumento é composto 21 questões de múltipla escolha 

cujo resultado máximo é de 63. As categorias são: 0-7: grau mínimo de ansiedade; 8-15: 
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ansiedade leve; 16-25 ansiedade moderada; 26-63: ansiedade severa (Beck, Steer, & Garbin, 

1988). 

5.3.10 Inventário de Depressão de Beck (BDI):  

Para avaliação de sintomatologia de depressão. O BDI é um questionário de auto-

avaliação padronizado que permite acessar a gravidade do transtorno depressivo, incluindo 

atitude e sintomas depressivos (Beck et al., 1961). Esse instrumento apresenta 21 itens, cuja 

intensidade é indicada por uma pontuação que varia de 0 a 3. São utilizados os seguintes 

pontos de corte: < 10: sem depressão ou depressão mínima; de 10 a 18: depressão leve a 

moderada; de 19 a 29: depressão moderada; de 30 a 63: depressão grave. 

5.3.11 Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL):  

Para avaliação de sintomatologia do estresse. No total, possui 37 itens de natureza 

somática e 19 psicológicas, distribuídos em três fases: Fase de alerta, considerada a fase 

positiva do estresse; Fase de resistência, as pessoas tentam lidar automaticamente com os 

estressores, quando o estresse persiste ocorre uma quebra dessa resistência, levando a quase-

exaustão, se por acaso não houver um alívio desse estresse surge a fase de exaustão, 

responsável pelo adoecimento (Lipp, 2000). 

 

5.4 Análise de dados. 

 

A análise dos dados foi feita através do programa IBM SPSS 20.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences), atribuindo-se o nível de significância de 5% para todos os testes 

estatísticos. Foram utilizadas estatísticas descritivas (frequência e mediana) e inferenciais para 
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avaliação dos dados, mas devido ao pequeno tamanho da amostra, optou-se por submeter os 

dados às análises estatísticas não paramétricas.  

Foram utilizados os testes Qui-quadrado para verificar associações entre os turnos em 

relação às variáveis sociodemográficas e hábitos de sono e o teste de Mann-Whitney para 

avaliar associações entre o IQSP, EPWORTH e Cronotipo nos dois turnos, diurno e 

alternante. Também foi utilizado a o teste de Wilcoxon para comparação das médias dos 

cenários entre os horários.   

Para a análise dos cenários, foi utilizado o teste Qui-quadrado de associação para 

verificar associações entre os cenários e as variáveis sociodemográficas e variáveis do sono.  

O teste de correlação de Spearman foi utilizado para verificar possíveis correlações 

entre os parâmetros de sono e tomada de decisão, dos dados sociodemográficos e sono, dos 

dados sociodemográficos e tomada de decisão e entre os dados de tomada de decisão dos dois 

protocolos utilizados.  
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6 Resultados 

 

6.1 Caracterização sociodemográfica da amostra. 

 

Conforme a tabela 1, na amostra geral, houve a predominância dos sujeitos do sexo 

masculino (65,4%), com média de idade de 35,2 anos, sem filhos (53,8%). Metade da amostra 

era casada e metade solteira. A maioria trabalha há no máximo 5 anos em esquemas de turnos 

(42,3%), assim como no SAMU (50%) e costuma dar plantões duplos (80,8%), isto é, um 

plantão após o outro. No momento de realização da pesquisa, 61,5% vieram de uma noite de 

sono/ momento de descanso, enquanto 38,5% vieram de outro plantão, na mesma ou em outra 

instituição. O teste Qui-quadrado de associação e o teste de Mann-Whitney foram utilizados 

para verificar possíveis associações e diferenças estatísticas entre os dados sociodemográficos 

e os turnos de trabalho diurno e alternante.  

Não foram encontradas diferenças significativas entre os turnos diurno e alternante 

com relação a sexo, estado civil, presença de filhos, tempo de trabalho em turnos, tempo de 

trabalho no SAMU e no costume de dar plantões consecutivos. Foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa com relação a idade e o turno (U= 23,5; p = 0,01), indicando que 

os médicos de mais idade estavam alocados no turno diurno.   

Tabela 1  

Dados sociodemográficos de médicos de atendimento pré-hospitalar submetidos a 

esquemas de turnos.  

Variáveis 
Amostra Geral 

(n = 26) 
Turno Diurno 

(n = 6) 
Turno Alternante 

(n = 20) 
 

χ2/p 

Sexo  N (%) N (%) N (%) 
 

0,816/ 0,36 
Feminino 9 (34,6) 3(50) 14 (70)  
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Masculino 17 (65,4) 3(50) 6 (30)  

Idade Média (DP) Média (DP) Média (DP) 
 

23,5/ 0,01* 

 35,2(7,6) 41,1 (8,7) 33,2 (6,5)  

 
Estado civil N (%) N (%) N (%) 

 
0,30/ 0,25 

Solteiro (a) 12(46,2) 1(16,7) 11 (55)  
Casado (a) 12 (46,2) 4 (66,7) 8 (40)  
União Estável  2 (7,7) 1 (16,7) 1  (5)  
     
Tem filhos? N (%) N (%) N (%) 1,32/0,25 
Sim 12 (46,2) 4 (66,7) 8 (40)  
Não 14 (53,8) 2 (33,3) 12 (60)  
     
Tempo trabalho em turnos N (%) N (%) N (%) 5,78/0,62 
1 – 5 anos  11(42,3) 0 11 (55)  
6 – 10 anos 8(30,8) 3 (50) 5 (25)  
Mais de 10 anos 7(26,9) 3 (50) 4 (20)  
     
Tempo trabalho SAMU N (%) N (%) N (%) 3,63/0,20 
1 – 5 anos 13(50) 1 (16,7) 12 (60)  
6 – 10 anos 7 (26,9) 3 (50) 4 (20)  
Mais de 10 anos 6 (23,1) 2 (33,3) 4 (20)  
     
Plantões duplos N (%) N (%) N (%) 0,03/0,85 
Sim 21 (80,8) 5 (83,3) 16 (80)  
Não 5 (19,2) 1 (16,7) 4 (20)  

*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

Para assegurar o cumprimento dos critérios de inclusão, foram aplicados o Inventário 

de Ansiedade de Beck - BAI, o Inventário de Depressão de Beck - BDI, o Inventário de 

Estresse para adultos de LIPP – ISSL e a Escala de fadiga de Chalder. Na tabela 2, pode-se ter 

acesso aos valores médios do desempenho de cada grupo em cada um desses instrumentos. 

Dois participantes foram excluídos por apresentarem nível de ansiedade moderada no BAI, 

fase de exaustão no LIPP e presença de fadiga e por isso, não fizeram parte de nenhuma 

análise.  

Assim, restaram 26 participantes que estavam dentro do estabelecido para serem 

inclusos na pesquisa: pontuação máxima de 19 no BAI (indicativo de ansiedade mínima ou 
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leve); pontuação máxima de 19 no BDI (indicativo de depressão mínima ou leve); pontuação 

abaixo de 8 na fase de exaustão do ISSL e pontuação inferior a 4 pontos na Escala de Fadiga 

de Chalder.  

Tabela 2  

Média e desvio padrão dos dados brutos do BAI, BDI, ISSL e CHALDER de médicos 

de atendimento pré-hospitalar submetidos a esquemas de turnos. 

 

Variáveis 
Amostra Geral 

Média (DP) 
Turno Diurno 
Média (DP) 

Turno Alternante 

Média (DP) 

BAI 4,04 (3,8) 3,17(3,9) 4,3(3,8) 

BDI 6,27(4,201) 2,5(1,76) 7,4(4,0) 

ISSL 
  

 

Fase 1 1,50 (1,4) 0,83(0,98) 1,7(1,4) 

Fase 2 2,62 (2,3) 1,8(1,5) 2,8(2,5) 

Fase 3 2,65 (2,6) 1,7(1,3) 3,1(2,6) 

CHALDER 1,96 (1,7) 1,5(1,6) 2,1(1,7) 

 

 

 

 

 

6.2 Análise das variáveis do sono. 

 

As análises seguintes dizem respeito às características dos médicos nos questionários 

de sono (Hábitos de Sono, IQSP, EPWORTH e Cronotipo) e as respectivas comparações 

entre os grupos de turno diurno e turno alternante. 

A tabela 3 a seguir mostra as frequências da amostra geral, do turno diurno e 

alternante de acordo com o Questionário de Hábitos de Sono. Os dados sugerem que os 

médicos, de ambos os turnos, possuem vários problemas associados ao sono, que 

possivelmente são potencializados pelos esquemas de turno em que estão inseridos, seja em 
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consequência de acordar cedo demais, trabalhar durante a noite e dormir durante o dia, ou 

mesmo não ter horários fixos para dormir. O hábito de cochilar todos os dias, relatado por 

todos os médicos, pode ser uma estratégia que abranda, mas não resolve os problemas.   

Dentre as comparações feitas entre os turnos, através do teste Qui-quadrado, foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas nas variáveis de consumo de 

refrigerante (χ2 = 10,0; p = 0,01), queixas de sono (χ2= 6,68; p = 0,01), e sono fragmentado (χ2 

= 4,36; p = 0,04), indicando que os médicos do turno alternante possuíam o hábito de tomar 

refrigerante com mais frequência, possuíam mais queixas de sono do que os médicos do turno 

diurno, além de maior presença de sono fragmentado. Outra diferença significativa foi 

encontrada entre o turno e a duração de sono (χ2 = 12,7; p = 0,002), indicando que o turno 

diurno tinha uma maior duração de sono em comparação ao turno alternante. Esses resultados 

mostram que existem diferenças importantes entre os turnos, pois os médicos do turno 

alternante, que trabalham tanto em turnos diurnos quanto noturnos, dormem menos e sofrem 

mais impactos no sono, possivelmente pelas dessincronizações entre os ritmos biológicos e 

ambientais. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os turnos para 

as variáveis barulho no quarto (χ2 = 2,1; p = 0,14), luz (χ2 = 0,006; p = 0,94), incômodo (χ2 = 

0,65; p = 0,42), consumo de café (χ2 = 6,68; p = 0,08), consumo de chá (χ2 = 3,84; p = 0,27), 

consumo de chocolate (χ2 = 1,71; p = 0,63), latência de sono (χ2 = 3,5; p = 0,17), sonolência 

(χ2 = 1,41; p = 0,49), presença de parassonias (χ2 = 0,86; p = 0,64), e horário de cochilo (χ2 = 

2,21; p = 0,63).  
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Tabela 3  

Dados de frequência do Questionário de Hábitos de Sono de médicos de atendimento pré-

hospitalar submetidos a esquemas de turnos. 

Variáveis 
Amostra geral 

N = 26 

Turno Diurno 

N = 6 

Turno Alternante 

N = 20 

χ2/ p 

HS – Barulho N % N % N % 2,1/0,14 

Pouco 11 42,3 1 16,7 10 50  
Nenhum 15 57,7 5 83,3 10 50  

HS – Luz       0,006/0,94 
Apagada/porta fechada 17 65,4 4 66,7 13 65  
Apagada/porta aberta 9 34,6 2 33,3 7 35  
HS – Incômodo       0,65/0,42 

Sim 24 92,3 0 0 2 10  
Não 2 7,7 6 100 18 90  

HS – Café       6,68/0,08 
Todo dia 14 53,8 1 16,7 13 65  
Às vezes 2 7,7 0 16,7 2 10  
Raramente 2 7,7 1 0,0 1 5  
Nunca 8 30,8 4 66,7 4 20  

HS – Chá       3,84/0,27 
Todo dia 4 15,4 0 0 4 20  
Às vezes 4 15,4 2 33,3 2 10  
Raramente 3 11,5 0 0 3 15  
Nunca 15 57,7 4 66,7 11 55  

HS – Refrigerante       10,0/0,01* 
Todo dia 1 3,8 1 16,7 0 0,0  
Às vezes 6 23,1 1 16,7 5 25  
Raramente 11 42,3 0 0 11 55  
Nunca 8 30,8 4 66,7 4 20  

HS – Chocolate        
Todo dia 5 19,2 2 33,3 3 15 1,71/0,63 
Às vezes 9 34,6 2 33,3 7 35  
Raramente 9 34,6 1 16,7 8 40  
Nunca 3 11,5 1 16,7 2 10  

HS – Queixa       6,68/0,01* 
Sim 12 46,2 0 0 12 60  
Não 14 53,8 6 100 8 40  

HS – Latência       3,5/0,17 
Nunca 13 50,0 5 83,3 8 40  
Às vezes 12 46,2 1 16,7 11 55  
Sempre 1 3,8 0 0 1 5  

HS – Sonolência       1,41/0,49 
Nunca 1 3,8 0 0 1 5  
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Às vezes 22 84,6 6 100 16 80  
Sempre 3 11,5 0 0 3 15  

HS - Sono fragmentado       4,36/0,04 
Nunca 12 46,2 5 83,3 7 35  
Às vezes 13 50,0 1 16,7 12 60  
Sempre 1 3,8 0 0 1 5  

HS – Parassonias       0,86/0,64 
Sim 13 50 2 33,3 11 55  
Não 13 50 4 66,7 9 45  

HS – Cochila?       - 
Sim 26 100 6 100 20 100  
Não 0 0 0 0 0 0  

HS – Horário cochilo       2,21/0,63 
Manhã 2 7,7 0 0 2 10  
Tarde 15 57,7 5 83,3 10 50  
Noite 9 34,6 1 16,7 8 40  

HS – Medicação       - 
Sim 0 0 0 0 0 0  
Não 26 100 6      100 20 100  

HS – Duração do sono       12,7/0,002* 
4h – 5h  2 7,7 0 0 2  10  
5h – 6h 6 23,1 0 0 6 30  
6h – 7h 13 50 2  33,3 11 55  
7h – 8h 3 11,5 2  33,3 1 5  
8h – 9h 2 7,7 2  33,3 0  0  

       
*diferença estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

 

6.2.1 Análise da qualidade de sono. 

 

A figura 1 indica os dados do IQSP da amostra geral dos médicos e dos turnos diurno 

e alternante. Para a amostra geral, a mediana encontrada foi de 6,0, indicando uma má 

qualidade de sono. Para o turno diurno, foi encontrada mediana de 2,5. Isso indica uma boa 

qualidade de sono avaliada pelo IQSP. Já para o turno alternante, foi encontrada uma mediana 

de 7,0, indicando uma má qualidade de sono avaliada pelo IQSP. O teste de Mann-Whitney 

foi utilizado para comparar os turnos e foi encontrada uma diferença estatisticamente 

significativa entre o turno diurno e alternante (U=20,5, p=0,01). Esse resultado sugere que os 



   56 
 
médicos do turno alternante possuem uma pior qualidade do sono em comparação com os 

médicos do turno diurno.  

 

 

 Figura 1. Dados dos escores brutos do IQSP de médicos de atendimento pré-

hospitalar da amostra geral (N=26), do turno diurno (N=6) e do turno alternante (N =20). O eixo das 

ordenadas corresponde às frequências das respostas e o eixo das abscissas representa os valores dos 

escores do IQSP.  

 

 

6.2.2 Análise da sonolência. 

 

A figura 2 indica os dados da Escala de Sonolência de Epworth na amostra geral dos 

médicos e do turno diurno e alternante. Na amostra geral, percebeu-se mediana de 8,0. No 
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turno diurno, a mediana encontrada foi de 9,5. Para o turno alternante, foi encontrada uma 

mediana de 8,0. Esses valores não indicam um estado de sonolência excessiva diurna, embora 

a presença de sonolência diurna excessiva esteja presente em 38,3% da amostra geral. A 

comparação entre os turnos, através do teste de Mann-Whitney, não mostrou diferenças 

estatisticamente significativas (U= 48,0, p=0,46). A ausência de sonolência excessiva diurna 

na maioria dos médicos de nossa amostra, embora os problemas de sono por eles relatados, 

talvez se explique pela presença de cochilos como parte da rotina dos médicos, que ajudaria a 

amenizar o problema da sonolência.  

 

 Figura 2. Dados dos escores brutos do EPWORTH de médicos de atendimento pré-

hospitalar da amostra geral (N=26), do turno diurno (N=6) e do turno alternante (N=20). O eixo das 

ordenadas corresponde às frequências das respostas e o eixo das abscissas representa os valores dos 

escores do EPWORTH. 
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6.2.3 Análise do Cronotipo.  

 

A figura 3 indica o cronotipo da amostra geral dos médicos, analisado através do 

Questionário de identificação de Cronotipo de Horne-Ostberg. A maioria (65,4%) foi 

classificada como intermediários, enquanto que 7,7% foi classificada como definitivamente 

matutino, 19,2% como moderadamente matutino e 7,7% como moderadamente vespertino. 

Não houve médicos classificados como definitivamente vespertinos.  

 

                                      
Figura 3. Histograma de distribuição dos valores do cronotipo da amostra geral de médicos 

de atendimento pré-hospitalar submetidos a turnos (N=26). O eixo das ordenadas corresponde 

às frequências dos tipos de cronotipo e o eixo das abscissas representa os valores dos escores 

do cronotipo.  
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Em relação ao turno diurno, percebeu-se que a maioria (50%) foi classificada como 

intermediário, seguido de definitivamente matutino (33,3%) e moderadamente matutino 

(16,7%) (Figura 4). Não houve médicos classificados como vespertinos no turno diurno. 

 

                    

Figura 4. Histograma de distribuição dos valores do cronotipo de médicos de 

atendimento pré-hospitalar do turno diurno (N=06). O eixo das ordenadas corresponde 

às frequências dos tipos de cronotipo e o eixo das abscissas representa os valores dos 

escores do cronotipo. 

 

Quanto ao turno alternante, 70% foi classificado como intermediários, 20% como 

moderadamente matutinos e 10% como moderadamente vespertinos (Figura 5).  
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Figura 5. Histograma de distribuição dos valores do cronotipo de médicos de 

atendimento pré-hospitalar do turno alternante (N=20). O eixo das ordenadas 

corresponde às frequências dos tipos de cronotipo e o eixo das abscissas representa os 

valores dos escores do cronotipo. 

 

6.3 Análise da tomada de decisão.  

 

As análises a seguir dizem respeito à avaliação da tomada de decisão, que foi feita 

através do teste computadorizado Iowa Gambling Task (IGT) e através dos cenários 

hipotéticos de tomada de decisão.  

Os dados apresentados a seguir (tabela 4) dizem respeito aos resultados em cada cinco 

blocos do IGT, assim como do escore final, para a amostra geral e para o turno diurno e 
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alternante. A pontuação pode variar de -60 a 60, com escores negativos e 0 considerados 

escolhas desvantajosas e escores positivos considerados como escolhas vantajosas. 

Foram relatadas as medianas tanto para a amostra geral quanto para o turno diurno e 

alternante, devido ao número reduzido de participantes em cada grupo. O turno diurno, nos 

blocos A, B, C, D e E apresentou medianas de 0, 1, 0, 0 e 2, respectivamente, tendo o escore 

final mediana de 1, indicando uma leve melhora do início ao fim do jogo e um resultado final 

positivo, indicando um maior quantitativo de escolhas vantajosas. No turno alternante, foram 

encontradas medianas de -2, -3, 0, 2 e 2, do bloco A ao bloco E, tendo o escore final uma 

mediana de 1. Isto é, também houve uma pequena melhora do início ao fim do jogo, 

indicando pontuações mais vantajosas do que desvantajosas em seu decorrer, embora a 

pontuação tenha sido muito baixa, próximo a zero, em ambos os turnos.  

As comparações estatísticas não demonstraram diferenças estatisticamente 

significativas entre os turnos para nenhum dos blocos, sendo os valores do bloco A ao bloco 

E: U=45,0, p=0,35; U=48,0, p=0,45; U=51,5, p=0,59; U=53,5, P=0,69; U=58,5, p=0,92, nem 

para o escore final (U=59,5, p=0,97). Esses dados sugerem que os médicos dos dois esquemas 

de turnos apresentam um desempenho semelhante no teste, caracterizado pela evitação de 

cartas mais arriscadas e escolhas de cartas mais vantajosas ao longo do teste.  

 

Tabela 4  

Dados do desempenho de médicos de atendimento pré-hospitalar na tomada de decisão 

segundo o IGT e diferenças entre os médicos por turno diurno e alternante. 

 

Variáveis Amostra Geral Turno Diurno Turno Alternante 
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 Mediana Mediana Mediana 

IGT Bloco A -2,0 0,0 -2,0 

IGT Bloco B -2,0 1,0 -3,0 

IGT Bloco C 0,0 0,0 0,0 

IGT Bloco D 1,0 0,0 2,0 

IGT Bloco E  2,0 2,0 2,0 

IGT Escore Final 2,0 1,0 1,0 

 

 

Os resultados a seguir dizem respeito aos dados dos cenários hipotéticos de tomada de 

decisão. Primeiramente, de acordo com o recomendado para a análise da técnica Policy-

Capturing, foi realizada regressão linear, considerando a análise das respostas dos médicos 

nas quatro medidas ao longo do plantão, assim como sua relação com as variáveis inseridas 

dentro dos cenários (saturação de oxigênio, pressão arterial/pulsação e nível da dor) com as 

variáveis sociodemográficas sexo, idade e tempo de trabalho em turnos; com as variáveis de 

sono (Hábitos, IQSP, EPWORTH e Cronotipo) e com o turno. Entretanto, nenhum resultado 

se mostrou significativo, possivelmente devido ao número reduzido da amostra, fator que 

influencia diretamente para o resultado de uma análise de regressão. 

Porém, outras análises puderam ser realizadas. Para verificar se houve diferenças entre 

as respostas dos médicos nos cenários do início ao fim do turno (horário I a horário IV), foi 

utilizado o teste de Wilcoxon pareado para comparação entre o horário I (9h) e o horário IV 

(18h) (início e fim do turno) e entre o horário II (12h) e horário III (15h) (meio do turno) 

(Tabela 5). Quanto maior a diferença, maior a inconsistência das respostas dos médicos. Uma 

vez que a escala Likert usada possuía respostas que variavam de 1 a 7, a maior inconsistência 
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possível de se observar seria com um escore de 6, enquanto uma resposta totalmente 

consistente apresentaria um valor igual a 0, isto é, não haveria mudanças nas respostas dos 

médicos do início ao fim do turno. É importante salientar que não foram analisadas se as 

respostas estavam “certas” ou “erradas”, apenas se o mesmo padrão de resposta permaneceu 

ao longo do turno. Assim, era esperado que uma resposta marcada como 7 na escala Likert no 

primeiro horário permanecesse assim até o último horário ou tivesse pouca variação.  

Foi encontrada uma diferença com significância estatística na comparação entre as 

respostas do início do turno e do fim do turno na amostra geral e no turno alternante (Z = -

2,145, p=0,032; Z = - 1,975, p = 0,048), sugerindo que os médicos apresentaram uma 

inconsistência em suas respostas do início ao fim do turno de 12h, uma vez que uma política 

de julgamento perfeitamente coerente seria igual a zero. Outra diferença estatisticamente 

significativa foi encontrada entre as respostas do meio do turno (horário II e III) para o turno 

diurno (Z = -2,041, p = 0,041). Pela tabela das medianas das respostas (tabela 6), como 

complemento dessa comparação, pode-se observar também que os médicos apresentaram uma 

maior probabilidade de enviar uma ambulância para o atendimento do paciente no fim do 

turno em comparação com o início do turno e que é pouco provável que tal diferença tenha 

ocorrido por erro amostral. Esse resultado indica uma tomada de decisão incoerente ao longo 

do turno, uma vez que os cenários eram similares e por isso, esperava-se respostas também 

similares entre os cenários, que não apresentassem grandes diferenças, para que fossem 

considerados julgamentos coerentes. Assim, esses dados sugerem prejuízos na tomada de 

decisão dos médicos dessa pesquisa.  
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Tabela 5 

Comparação das respostas dos médicos nos cenários por horário (H1= primeiro horário, 

9h; H2 = segundo horário, 12h; H3 = terceiro horário, 15h; H4= quarto horário, 18h).   

 Amostra Geral  Turno Diurno  Turno 

Alternante 

 

 Z P Z p Z p 

RESPOSTA H1-RESPOSTA 

H4 

-2,145 0,032* -1,069 0,285 -1,975 0,048* 

RESPOSTA H2-RESPOSTA 

H3 

- 1,176 0,240 -2,041 0,041* -0,202 0,840 

*associação estatisticamente significativa (p<0,05).  

 

Tabela 6 

Dados das respostas dos médicos nos cenários por horário (H1= primeiro horário, 9h; 

H2 = segundo horário, 12h; H3 = terceiro horário, 15h; H4= quarto horário, 18h).   

 Amostra Geral 

N= 26 

Turno Diurno 

N = 06 

Turno Alternante 

N = 20 

 Medianas Medianas Medianas 

RESPOSTA H1 6,0 6,5 6,5 

RESPOSTA H2 6,5 5,0 6,0 

RESPOSTA H3 6,5 7,0 6,0 

RESPOSTA H4 7,0 6,5 7,0 

 

Também foi realizada uma análise para verificar associação entre as variáveis que 

sofreram modificação nos cenários - a saturação de O2, que variava entre 88% e 93%; o nível 

de dor, variando entre baixo ou razoável; e a combinação de pressão arterial/pulsação, que 
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poderia estar diminuída ou aumentada, com as respostas dos médicos nos respectivos horários 

(Tabela 7). As respostas foram categorizadas entre baixa, média e alta probabilidade de envio 

de uma ambulância a um determinado paciente. Para essa análise, foi utilizado o teste Qui-

quadrado de associação. Observou-se uma associação estatisticamente significativa entre a 

saturação de O2 e os cenários do horário II (12h) (χ2= 7,299, p<0,05), indicando uma 

associação entre a variável saturação de O2 do paciente ser 88% e uma maior probabilidade de 

envio de uma viatura para atendimento. Esses dados sugerem que os médicos utilizam um 

conjunto de informações para a decisão a respeito do procedimento a ser adotado em resposta 

a uma demanda de urgência e emergência, que incluem especialmente as informações sobre 

as condições clínicas do paciente.  

 

 

Tabela 7 

Resultados de associação entre as variáveis dos cenários (Saturação de O2, Nível da 

dor e Pressão arterial/pulsação) e os quatro horários de aplicação (H1=9h, H2=12h, 

H3=15h, H4=18h) em médicos de atendimento pré-hospitalar submetidos a esquemas de 

turnos.  

Variáveis Cenário H1 Cenário H2 Cenário H3 Cenário H4 

 χ2 P χ2 P χ2 P χ2 P 

Saturação de O2 4,121 0,127 7,299 0,026* 2,412 0,299 0,795 0,672 

Nível da dor 1,418 0,492 1,597 0,450 0,966 0,617 - - 

Pressão 

arterial/pulsação 

0,595 0,743 3,193 0, 203 1,413 0,493 3,257 0,196 

*associações estatisticamente significativas (p<0,05).  
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6.4 Correlações  

 

6.4.1  Dados sociodemográficos e variáveis do sono. 

 

 A seguir, serão apresentados os dados de correlações entre as variáveis 

sociodemográficas idade, tempo de trabalho em turnos e tempo de trabalho no SAMU e as 

variáveis do sono medidas pelo questionário de Hábitos de sono, IQSP, Escala de sonolência 

de Epworth e Questionário de Identificação de Cronotipo, por meio do teste de correlação de 

Spearman. A tabela 8 a seguir se refere aos valores das correlações entre os dados 

sociodemográficos e as variáveis do sono para a amostra geral.  

O teste de correlação de Spearman verificou correlação positiva moderada 

estatisticamente significativa entre a duração do sono e a idade (  = 0,40, p < 0,05), indicando 

que quanto maior a idade, maior a duração do sono. Outras correlações positivas moderadas 

com significância estatística encontradas foram entre a idade e a latência de sono (  = 0,50; 

p< 0,01), indicando que também quanto maior a idade, mais a dificuldade em iniciar o sono e 

entre a idade e as queixas de sono (  = 0,516; p< 0,01), indicando que quanto maior idade, 

mais queixas de sono. Esses resultados sugerem que os médicos mais velhos da nossa amostra 

geral possuem maior dificuldade em iniciar o sono, além de possuírem mais queixas 

relacionadas ao sono, o que pode ser explicado pelas mudanças na arquitetura do sono à 

medida que se envelhece.  

Outra correlação positiva moderada também foi encontrada entre as queixas de sono e 

o tempo de trabalho em turnos (  = 0,406, p < 0,05), indicando que quanto maior o tempo em 

trabalho de turnos, mais queixas de sono os médicos apresentaram, sugerindo que o trabalho 

em turnos, ao longo do tempo, tende a potencializar os problemas de sono dos médicos, 
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provocando uma cronificação dos sintomas decorrentes de muito tempo sem um sono 

adequado. 

 

Tabela 8 

Correlações entre os dados sociodemográficos e variáveis do sono (Hábitos de sono, IQSP, 

Epworth e Cronotipo) na amostra geral de médicos de atendimento pré-hospitalar. 

 

*correlações estatisticamente significativas (p<0,05).  

 

 

Na tabela 9 a seguir, podemos ver os resultados das mesmas correlações por turno 

diurno e alternante. Nenhuma das comparações do turno diurno apresentou resultados 

Variáveis Amostra Geral - N = 26   

 Idade Tempo de 

trabalho em turno 

Tempo de 

trabalho SAMU 

  P  P  P 

Barulho no quarto 0,064 0,757 0,139 0,5 0,136 0,509 

Consumo de café 0,220 0,281 0,088 0,670 0,227 0,264 

Queixas de sono 0,516 0,007* 0,406 0,039* 0,280 0,166 

Duração do sono 0,40 0,04* 0,32 0,10 0,305 0,130 

Latência do sono 0,50     0,009*    -0,48    0,013 -0,331 0,099 

Sono fragmentado 

 

-0,28 0,17 -0,29 0,16 

 

-0,228 0,262 

Parassonias    0,131 0,522     0,011    0,958 -0,017 0,935 

IQSP        -0,38       0,05     -0,29    0,14 -0,143 0,485 

EPWORTH         -0,32       0,12     0,36    0,07 0,255 0,299 

CRONOTIPO        0,22       0,28     0,06    0,75 0,016 0,937 
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estatisticamente significativos. No turno alternante, encontramos correlação positiva 

moderada com significância estatística entre o escore final do EPWORTH e o tempo de 

trabalho em turnos (  = 0,465, p =0,039), indicando que quanto maior o tempo de trabalho em 

turnos, maiores pontuações no EPWORTH, isto é, maior sonolência diurna.  
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Tabela 9 

Correlações entre os dados sociodemográficos e variáveis do sono (Hábitos de sono, IQSP, Epworth e Cronotipo) no turno diurno e alternante 

em médicos de atendimento pré-hospitalar.  

  Turno Diurno N=06  Turno Alternante N=20 

Variáveis Idade Tempo 

trabalho em 

turnos 

Tempo 

trabalho 

SAMU 

Idade Tempo 

trabalho em 

turnos 

Tempo 

trabalho 

SAMU 

 /p /p /p /p /p /p 

Idade - 0,926/0,008* 0,617/0,192 - 0,712/0,01* 0,732/0,01* 

Tempo trabalho 

em turnos 

0,926/0,008* - 0,316/0,541 0,712/0,01 - 0,943/0,01* 

Barulho no 

quarto 

-0,14/0,78 -0,447/0,374 -0,566/0,242 -0,03/0,881 0,077/0,747 0,158/0,506 

Consumo de café 0,65/0,15 -0,115/0,828 0,730/0,099 -0,08/ 0,721 -0,096/0,687 -0,036/0,879 
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*correlações estatisticamente significativas (p<0,05).

Queixas de sono - - - 0,427/0,060 0,255/0,277 0,161/0,497 

Duração do sono 0,71/0,11 0,445/0,128 0,904/0,013* 0,107/0,655 0,097/0,683 0,053/0,823 

Latência do sono -0,424/ 0,402 -0,447/0,374 -0,141/0,789 -0,408/0,074 -0,367/0,111 -0,269/0,251 

Sono 

fragmentado 

-0,424/0,402 -0,447/0,374 -0,141/0,789 -0,082/0,732 -0,084/0,724 -0,127/0,593 

Parassonias -0,11/0,83 0,0/1,0 -0,335/0,516 0,090/0,707 -0,077/0,746 0,0/1,0 

IQSP 0,188/0,722 -0,396/0,437 -0,172/0,744 -0,252/0,284 -0,075/0,754 -0,003/0,988 

EPWORTH  0,185/0,725 -0,293/0,573 -0,093/0,862 0,350/0,130 0,465/0,039* 0,331/0,154 

CRONOTIPO 0,679/0,138 0,098/0,854 0,216/0,681 0,066/0,781 -0,057/0,811 -0,096/0,686 
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6.4.2  Dados sociodemográficos e variáveis de tomada de decisão. 

 

A tabela 10 a seguir mostra a correlação dos dados do IGT (por bloco e escore final) e 

dos cenários com os dados sociodemográficos idade, tempo de trabalho em turnos e tempo de 

trabalho no SAMU na amostra geral. A idade foi correlacionada positivamente aos blocos A 

(  = 0,55; p< 0,05) e C (  = 0,38; p< 0,05), indicando um melhor desempenho nestes blocos 

relacionado com uma maior idade.  

 

Tabela 10 

Correlações de dados sociodemográficos e desempenho no IGT e Cenários na amostra geral 

de médicos de atendimento pré-hospitalar.  

 Amostra Geral  

N = 26 

  

Variáveis Idade Tempo trabalho em 

turnos 

Tempo de trabalho 

SAMU 

  P  P  P 

IGT A 0,55 0,002* 0,27 0,09 0,421 0,032* 

IGT B 0,15 0,24 0,001 0,50 0,017 0,934 

IGT C 0,38 0,027* 0,15 0,235 0,292 0,148 

IGT D 0,074 0,36 0,10 0,31 0,066 0,749 

IGT E -0,17 0,20 -0,047 0,41 0,007 0,975 

IGT FINAL 0,202 0,16 0,041 0,42 0,176 0,390 

Cenários -0,216 0,289 0,040 0,846 -0,121 0,556 

*correlações estatisticamente significativas (p<0,05).  
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A tabela 11 mostra as mesmas correlações para o turno diurno e alternante. No turno 

diurno, foi encontrada correlação negativa forte entre o bloco B do IGT e o tempo de trabalho 

em turnos (  = -0,949; p=0,004), indicando uma pior pontuação nesse bloco quanto maior o 

tempo de trabalho em turnos. No turno alternante, foi encontrada uma correlação positiva 

moderada com significância estatística entre a idade e o bloco A do IGT (  = 0,624; p=0,003), 

indicando um melhor desempenho neste bloco relacionado a maior idade. 

 

Tabela 11 

Correlações de dados sócio demográficos e desempenho no IGT e nos cenários por turno 

diurno e alternante de médicos em atendimento pré-hospitalar. 

 

  Turno Diurno 

N = 6 

 Turno Alternante 

N = 20 

 

 Idade Tempo 

trabalho em 

turnos 

Tempo 

trabalho 

SAMU 

Idade Tempo trabalho 

em turnos 

Tempo 

trabalho 

SAMU 

  p  P  p  P  P  p 

IGT A 0,292 0,574 -0,69 0,127 0,274 0,599 0,624 0,003

* 

0,380 0,098 0,366 0,112 

IGT B 0,033 0,950 -0,949 0,004 -0,30 0,563 0,075 0,754 -0,03 0,897 -0,045 0,849 

IGT C 0,636 0,175 -0,30 0,561 0,334 0,518 0,350 0,130 0,159 0,502 0,248 0,292 

IGT D 0,219 0,676 0,792 0,060 0,204 0,699 -0,091 0,701 0,093 0,698 0,093 0,697 

IGT E -0,183 0,728 -0,738 0,094 -0,433 0,391 -0,171 0,471 0,034 0,888 0,076 0,950 

IGT 

FINAL 

0,492 0,322 -0,72 0,102 0,164 0,756 0,202 0,392 0,113 0,635 0,145 0,543 



   73 
 

*correlações estatisticamente significativas 

 

6.4.3 Correlações das variáveis do sono. 

 

Na tabela 12 a seguir, podemos ver as correlações de algumas variáveis do sono, como 

barulho no quarto, consumo de café, queixas de sono, duração do sono, latência do sono, sono 

fragmentado, parassonias, dados globais do IQSP, de EPWORTH e do Cronotipo na amostra 

geral dos médicos dessa pesquisa. Foram encontrados resultados estatisticamente 

significativos nas correlações entre duração do sono e consumo de café (  =0,408; p<0,05), 

indicando que quanto maior o consumo de café, maior a duração do sono dos médicos da 

amostra geral. A duração do sono também foi correlacionada aos dados globais do IQSP de 

forma negativa (  = -0,615; p< 0,01), indicando menor duração do sono em médicos que 

pontuaram mais no IQSP, isto é, que apresentaram pior qualidade do sono. Isso indica que a 

quantidade de sono não necessariamente está diretamente relacionada a qualidade do sono, 

sendo esta dependente de vários outros fatores. 

O IQSP também apresentou correlações significativas positivas com a variável 

latência do sono (  = 0,734; p< 0,01) e sono fragmentado (  = 0,445; p< 0,05), indicando que 

quanto pior a qualidade do sono, maior a latência do sono e do sono fragmentado nos médicos 

dessa pesquisa. Também foi encontrada correlação negativa com significância estatística entre 

a duração de sono e o escore do EPWORTH (  = -0,615; p<0,01), indicando que quanto 

menor a duração do sono, mais sonolência apresentada. Esses dados sugerem que a qualidade 

de sono dos médicos da amostra geral dessa pesquisa está relacionada à dificuldade de iniciar 

o sono e a presença de sono fragmentado, características que podem ser explicadas pelo 

Cenár. -0,426 0,399 -0,104 0,845 -0,82 0,046

* 

-0,04 0,854 0,113 0,636 0,078 0,742 
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ambiente muitas vezes inapropriado que eles dormem no trabalho, com um pouco de barulho, 

luminosidade e movimento de outras pessoas. E aqueles que conseguem dormir mais acabam 

sofrendo menos os efeitos de sonolência diurna.   

 

Tabela 12 

Correlações entre as variáveis de sono na amostra geral de médicos de atendimento pré-

hospitalar. 

  Amostra Geral 

N = 26 

  

Variáveis Duração do sono IQSP EPWORTH CRONOTIPO 

  p  P  P  P 

Barulho no 

quarto 

0,179 0,382 0,089 0,665 -0,449 0,022* 0,13 0,526 

Consumo de 

café 

0,408 0,039* -0,151 0,461 0,085 0,679 0,14 0,495 

Queixas de 

sono 

0,538 0,005* -0,65 0,001* 0,083 0,688 0,289 0,152 

Duração do 

sono 

- - -0,615 0,001* -0,615 0,001* 0,143 0,486 

Latência do 

sono 

-0,310 0,124 0,734 0,001* -0,270 0,183 -0,270 0,183 

Sono 

fragmentado 

-0.122 0,551 0,445 0,023* -0,160 0,435 -0,254 0,211 

Parassonias 0,298 0,139 0,352 0,077 0,253 0,213 0,098 0,635 

IQSP -0,615 0,001* - - -0,070 0,732 -0,271 0,180 

EPWORTH  0,298 0,140 -0,070 0,732 - - -0,242 0,234 
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*correlações estatisticamente significativas (p<0,05).  

 

As mesmas variáveis foram correlacionadas considerando o turno diurno e alternante. 

Não foram encontradas correlações estatisticamente significantes entre as variáveis 

considerando o turno diurno (Tabela 13). 

 

Tabela 13 

Correlações entre as variáveis do sono de médicos em atendimento pré-hospitalar no turno 

diurno.  

  Turno Diurno 

N = 6 

  

Variáveis Duração do sono IQSP EPWORTH CRONOTIPO 

  P  P  P  p 

Barulho no quarto -0,548 0,130 0,531 0,278 -0,393 0,441 0,393 0,441 

Consumo de café 0,495 0,159 -0,309 0,552 0,034 0,949 0,541 0,268 

Duração do sono - - 0,121 0,409 0,120 0,411 - - 

Latência do sono 0,0 0,50 0,664 0,150 0,131 0,805 0,120 0,822 

Sono 

fragmentado 

0,0 0,50 0,664 0,150 0,131 0,805 -0,655 0,158 

Parassonias -0,433 0,196 -0,630 0,180 0,414 0,414 -0,655 0,158 

IQSP 0,121 0,409 - - 0,232 0,658 0,0 0,10 

EPWORTH  0,120 0,411 0,232 0,658 - - -0,029 0,957 

CRONOTIPO 0,120 0,822 -0,029 0,957 -0,371 0,468 -0,371 0,468 

 

CRONOTIPO 0,143 0,486 -0,271 -0,180 -0,242 0,180 - - 
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No turno alternante (Tabela 14), encontramos correlação moderada negativa com 

significância estatística entre duração de sono e barulho no quarto (  = -0,463; p<0,05), 

indicando maior duração de sono entre os que possuíam barulho no quarto com menos 

frequência. A duração do sono também foi correlacionada negativamente com o IQSP, 

indicando menor duração do sono entre os que possuíam maior qualidade do sono. O IQSP, 

porém, também foi negativamente correlacionado com barulho no quarto (  = -0,65, p<0,05), 

queixas de sono (  = -0,610, p<0,05) e latência do sono (  = -0,65, p<0,05), indicando uma 

maior qualidade do sono avaliada pelo IQSP relacionada a menos barulho no quarto, a menos 

queixas de sono e a uma menor latência do sono.  

Uma correlação negativa moderada também foi encontrada entre barulho no quarto e o 

EPWORTH (  = -0,567, p <0,05), indicando que quanto menos barulho no quarto, maiores 

escores no EPWORTH, isto é, maior sonolência diurna.  

 

Tabela 14 

Correlações das variáveis do sono de médicos em atendimento pré-hospitalar no turno 

alternante.  

  Turno Alternante 

N = 20 

  

Variáveis Duração do sono IQSP EPWORTH CRONOTIPO 

  p  P  P  p 

Barulho no quarto -0,463 0,040* -0,65 0,002* -0,567 0,009* -0,026 0,913 

Consumo de café 0,10 0,676 0,162 0,494 0,70 0,769 -0,056 0,814 

Queixas de sono 0,384 0,095 -0,610 0,004* 0,027 0,911 0,267 0,255 
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Duração do sono - - -0,656 0,002* 0,289 0,216 0,058 0,809 

Latência do sono -0,184 0,438 -0,65 0,002* -0,343 0,138 -0,109 0,646 

Sono fragmentado 0,135 0,569 0,190 0,422 -0,203 0,391 -0,061 0,797 

Parassonias 0,398 0,083 -0,203 0,391 0,158 0,506 0,026 0,912 

IQSP -0,656 0,002* - - 0,098 0,681 -0,121 0,613 

EPWORTH  0,289 0,216 0,098 0,681 - - -0,205 0,386 

CRONOTIPO 0,058 0,809 -0,121 0,613 -0,205 0,386 - - 

*correlações estatisticamente significativas (p<0,05).  

 

6.4.4 Correlações das variáveis de tomada de decisão. 

 

Foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Spearman para verificar a existência de 

correlação entre as duas medidas de tomada de decisão, o teste IGT e os Cenários (Tabela 15). 

Foi utilizado o escore final do IGT e a diferença entre as respostas dos médicos do início ao 

fim do turno (uma vez que essa medida mostrou diferença estatisticamente significativa, 

conforme análise anterior). O resultado mostrou uma correlação moderada negativa com 

significância estatística ( = -0,456; p=0,019), indicando que quanto maior a diferença entre as 

respostas dos médicos nos cenários ao longo do plantão, menor a pontuação no IGT, isto é, 

pior tomada de decisão. Esses resultados sugerem que existe uma associação entre esses dois 

protocolos de avaliação de tomada de decisão, pois os dois se mostraram coerentes na 

avaliação desse constructo. Uma pior tomada de decisão avaliada pelo IGT está relacionada a 

inconsistências na tomada de decisão avaliadas pelos cenários.  
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Tabela 15 

Correlação entre IGT e a diferença das respostas dos médicos nos cenários 

hipotéticos de tomada de decisão do início ao fim do turno (H1=primeiro horário, 9h; 

H4=quarto horário, 18h).  

 Diferença das respostas dos 

cenários H1-H4 

  P 

IGT - 0,456 0,019* 

*correlação estatisticamente significativa (p<0,05).  

 

 

 

6.4.5 Correlações entre sono e tomada de decisão. 

 

Na tabela 16 a seguir, podemos ver as correlações entre as variáveis de sono e a 

tomada de decisão medida pelo IGT na amostra geral. Foi encontrada uma correlação positiva 

moderada com significância estatística entre o sono fragmentado e o bloco B ( = 0,413, p 

<0,05), sugerindo que uma maior frequência de sono fragmentado estaria relacionada a 

maiores escores nesse bloco. Uma correlação negativa foi encontrada entre o escore final do 

IGT e a sonolência ( = - 0,381, p <0,05), indicando que menores níveis de sonolência 

estariam associados a melhores pontuações no instrumento.  
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Tabela 16 

Correlações entre as variáveis de sono e de tomada de decisão medida pelo IGT na amostra geral de médicos de atendimento pré-hospitalar.  

   Amostra Geral 

N= 26 

   

Variáveis IGT A IGT B IGT C IGT D IGT E IGT FINAL 

  p  p  p  P  p  p 

HS – Barulho 0,201 0,324 0,305 0,129 0,101 0,625 -0,25 0,217 0,005 0,98 -0,073 0,723 

HS – Luz 0,072 0,728 -0,224 0,271 -0,182 0,375 -0,32 0,112 -0,076 0,711 -0,168 0,412 

HS – Incômodo -0,108 0,599 0,098 0,635 0,206 0,312 0,329 0,101 0,146 0,477 0,193 0,344 

HS – Café 0,299 0,138 -0,072 0,726 -0,162 0,43 -0,159 0,439 -0,063 0,758 0,175 0,392 

HS – Chá -0,11 0,592 0,124 0,545 -0,153 0,455 0,018 0,931 0,062 0,764 -0,139 0,498 

HS – Refrigerante 0,181 0,375 -0,095 0,644 0,135 0,512 0,149 0,469 0,213 0,295 0,139 0,498 

HS – Chocolate -0,141 0,493 -0,022 0,916 0,001 0,996 -0,071 0,729 0,033 0,873 -0,005 0,98 
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HS – Queixa de 

sono 

0,331 0,099 0,099 0,63 0,121 0,557 -0,072 0,725 0,104 0,614 -0,15 0,465 

HS – Latência do 

sono 

-0,1 0,627 0,043 0,835 -0,183 0,371 -0,218 0,285 -0,078 0,703 -0,28 0,166 

HS – Sonolência -0,294 0,146 -0,116 0,574 -0,208 0,309 -0,115 0,577 -0,085 0,68 -0,381 0,05* 

HS – Sono 

fragmentado 

-0,093 0,652 0,413 0,03* -0,298 0,14 -0,222 0,276 -0,170 0,406 -0,316 0,116 

HS – Parassonias -0,236 0,246 -0,281 0,165 0,178 0,384 0,196 0,338 -0,016 0,94 0,113 0,581 

HS- Horário 

cochilo 

0,276 0,172 -0,169 0,408 0,054 0,792 -0,28 0,165 0,041 0,842 0,022 0,915 

Duração do sono 0,166 0,418 -0,024 0,909 0,158 0,442 0,283 0,161 0,133 0,518 0,246 0,225 

IQSP -0,056 0,784 0,042 0,84 -0,149 0,467 -0,225 0,268 -0,102 0,619 -0,255 0,209 

EPWORTH 0,076 0,712 -0,246 0,226 -0,194 0,342 0,086 0,674 0,095 0,645 0,022 0,916 

CRONOTIPO 0,061 0,767 0,206 0,312 0,275 0,173 0,093 0,651 0,05 0,81 0,278 0,169 

*correlações estatisticamente significativas (p<0,05).  
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A tabela 17 a seguir mostra as correlações feitas entre as variáveis do sono e o IGT no 

turno diurno. Não foram encontradas correlações com significância estatística.  

 

Tabela 17 

Correlações entre as variáveis de sono e de tomada de decisão medida pelo IGT de médicos 

em atendimento pré-hospitalar no turno diurno.  

   TURNO DIURNO 

N =6 

   

Variáveis IGT A IGT B IGT C IGT D IGT E IGT FINAL 

       

  p  P  p  P  P  P 

HS – Barulho 0,465 0,353 0,424 0,402 0,539 0,269 0,0 0,10 0,141 0,789 0,417 0,410 

HS – Luz 0,490 0,324 0,783 0,066 0,320 0,537 -0,315 0,543 0,335 0,516 0,660 0,154 

HS – Café 0,500 0,312 0,201 0,703 0,487 0,327 0,069 0,897 -0,237 0,651 0,539 0,270 

HS – Chá 0,367 0,474 0,112 0,833 0,426 0,699 0,210 0,690 -0,33 0,516 0,440 0,383 

HS – 

Refrigerante 

0,220 0,675 0,201 0,703 0,487 0,327 0,0 0,10 0,219 0,677 0,287 0,581 

HS – Chocolate 0,00 0,10 0,0 0,10 0,455 0,365 0,299 0,565 -0,11 0,834 0,313 0,456 

HS – Latência do 

sono 

0,310 0,550 0,283 0,587 0,0 0,10 -0,664 0,150 0,566 0,242 0,139 0,793 

HS – Sono 

fragmentado 

0,310 0,550 0,283 0,587 0,0 0,10 -0,664 0,50 0,546 0,242 0,139 0,793 

HS – Parassonias -0,490 0,324 0,112 0,833 -0,533 0,276 0,0 1,0 0,112 0,833 -0,22 0,675 

HS- Horário 0,310 0,550 0,283 0,587 0,0 0,10 0,664 0,150 0,566 0,242 0,139 0,793 
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cochilo 

Duração do sono 0,141 0,789 -0,323 0,533 0,308 0,553 0,121 0,819 -0,258 0,621 0,127 0,811 

IQSP 0,463 0,355 0,454 0,366 0,508 0,304 -0,471 0,346 0,564 0,244 0,524 0,286 

EPWORTH -0,135 0,798 0,463 0,355 -0,265 0,612 -0,696 0,125 0,772 0,072 0,213 0,686 

CRONOTIPO 0,372 0,468 0,062 0,908 0,736 0,096 0,551 0,257 -0,463 0,355 0,455 0,364 

 

A tabela 18 mostra as correlações entre as variáveis de sono e tomada de decisão medida 

pelo IGT no turno alternante. Semelhantemente à amostra geral, foi encontrada uma 

correlação positiva moderada com significância estatística entre o sono fragmentado e o bloco 

B ( = 0,582, p <0,05), sugerindo que uma maior frequência de sono fragmentado estaria 

relacionada a maiores escores nesse bloco. Outra correlação com significância estatística foi 

encontrada entre a duração do sono e o bloco D do IGT ( = 0,472, p <0,05), indicando 

melhores pontuações nesse bloco relacionada a uma maior duração de sono. O escore final do 

IGT foi correlacionado negativamente com o IQSP ( = - 0,436, p <0,05), indicando melhores 

pontuações no instrumento entre aqueles com melhor qualidade de sono avaliada pelo IQSP, 

sugerindo que os médicos do turno alternante que possuem uma melhor qualidade do sono 

possuem também um melhor desempenho na tomada de decisão.  

 

Tabela 18 

Correlações entre as variáveis de sono e de tomada de decisão medida pelo IGT de médicos 

em atendimento pré-hospitalar no turno alternante.  
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   Turno Alternante 

N= 20 

   

Variáveis IGT A IGT B IGT C IGT D IGT E IGT FINAL 

  p  P  P  p  P  P 

HS – Barulho 0,124 0,604 0,238 0,311 -0,01 0,971 -0,287 0,219 0,009 0,971 -0,148 0,534 

HS – Luz -0,019 0,938 -0,306 0,190 -0,305 0,190 -0,338 0,145 -0,193 0,416 -0,310 0,183 

HS – Incômodo -0,059 0,805 -0,147 0,536 0,250 0,287 0,348 0,133 0,146 0,540 0,232 0,325 

HS – Café 0,122 0,609 0,216 0,359 -0,415 0,069 -0,183 0,440 -0,052 0,828 -0,341 0,142 

HS – Chá -0,291 0,214 -0,1009 0,648 -0,293 0,210 -0,024 0,921 0,154 0,517 -0,215 0,363 

HS – 

Refrigerante 

-0,304 0,192 -0,210 0,373 -0,014 0,952 0,231 0,328 0,277 0,237 0,160 0,502 

HS – Chocolate -0,23 0,310 -0,022 0,926 -0,160 0,500 -0,178 0,453 0,080 0,736 -0,114 0,632 

HS – Queixa de 

sono 

0,288 0,218 -0,009 0,970 0,090 0,706 -0,062 0,795 0,152 0,523 0,187 0,431 

HS – Latência do 

sono 

-0,122 0,607 0,118 0,621 0,180 0,448 -0,220 0,351 -0,210 0,373 -0,373 0,106 

HS – Sonolência -0,26 0,263 -0,061 0,798 -0,20 0,382 -0,123 0,604 -0,076 0,749 -0,379 0,099 

HS – Sono 

fragmentado 

-0,10 0,672 0,582 0,007* -0,327 0,159 -0,248 0,292 -0, 340 0,143 -0,404 0,078 

HS – Parassonias -0,222 -0,347 -0,408 0,074 0,311 0,183 0,297 0,203 -0,088 0,712 0,175 0,461 

HS – Horário 

cochilo 

0,339 0,144 -0,161 0,499 0,071 0,765 -0,264 0,261 -0,038 0,874 0,005 0,983 

Duração do sono 0,009 0,972 -0,214 0,364 0,089 0,710 0,472 0,035* 0,255 0,277 0,349 0,132 

IQSP -0,05 0,824 0,150 0,529 -0,22 0,352 -0,260 0,269 -0,290 0,215 -0,436 0,05* 

EPWORTH 0,184 0,437 -0,346 0,135 -0,146 0,540 0,280 0,232 -0,059 0,804 0,051 0,831 

CRONOTIPO -0,056 0,814 0,162 0,495 0,154 0,516 0,007 0,977 0,201 0,395 0,254 0,280 

*correlações estatisticamente significativas (p<0,05).  
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A tabela 19 a seguir mostra as correlações das diferenças de pontuação nos cenários e as 

variáveis de sono. Foi encontrada uma associação negativa forte com significância estatística 

para o turno diurno entre a duração do sono e os cenários (( = - 0,889, p <0,05), indicando 

que quanto menor a duração do sono, maior a inconsistência entre as respostas do início para 

o fim do plantão para o turno diurno. No turno alternante, foi encontrada uma associação 

moderada significativa entre o consumo de café e os cenários (( = 0,677, p <0,01), indicando 

que quanto maior o consumo de café, maior a inconsistência entre as respostas do início para 

o fim do plantão para o turno alternante. 

Esses dados sugerem que os médicos do turno alternante que dormem mais possuem uma 

tomada de decisão mais coerente ao longo do plantão, assim como aqueles que consomem 

café com mais frequência. O café geralmente é ingerido com o objetivo de melhorar o alerta, 

o que ajudaria indiretamente numa melhor tomada de decisão, mas dependendo do horário em 

que é ingerido, pode atrapalhar o início do sono e provocar também prejuízos.  

 

Tabela 19 

Correlações entre as variáveis de sono e de tomada de decisão medida pelos cenários 

hipotéticos de tomada de decisão de médicos em atendimento pré-hospitalar na amostra 

geral, no turno diurno e no turno alternante.  

 Amostra Geral Turno Diurno Turno Alternante 

  Cenários  

  P  P  P 

HS – Barulho 0,206 0,312 0,417 0,410 0,162 0,494 

HS – Luz 0,226 0,268 0,440 0,383 0,142 0,551 

HS – Incômodo -0,302 0,134 - - -0,361 0,118 
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HS – Café 0,351 0,079 -0,359 0,484 0,677 0,001* 

HS – Chá -0,219 0,282 -0,220 0,675 -0,225 0,340 

HS – Refrigerante -0,001 0,996 0,108 0,839 -0,013 0,955 

HS – Chocolate -0,250 0,218 -0,063 0,903 -0,319 0,170 

HS – Queixa de sono -0,108 0,601 - - -0,147 0,535 

HS – Latência do sono 0,092 0,654 -0,417 0,410 0,215 0,362 

HS – Sonolência 0,205 0,314 - - 0,243 0,303 

HS – Sono fragmentado -0,032 0,875 -0,417 0,410 0,050 0,834 

HS – Parassonias 0,027 0,896 0,660 0,154 -0,254 0,280 

HS -Duração do sono -,0266 0,189 -0,889 0,018* -0,189 0,426 

IQSP 0,196 0,338 -0,308 0,553 0,426 0,061 

EPWORTH 0,121 0,555 -0,091 0,864 0,155 0,514 

CRONOTIPO 0,112 0,587 0,152 0,774 0,009 0,968 

*correlações estatisticamente significativas (p<0,05).  
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7. Discussão 

 

A proposta dessa pesquisa foi avaliar o padrão de sono e a sua relação com a tomada 

de decisão em médicos em atendimento pré-hospitalar, submetidos a esquema de turnos de 

12h, e divididos em um grupo que trabalhava apenas em turnos diurnos e outro grupo que 

trabalhava em turnos alternantes. Dessa forma, foram realizadas análises das variáveis 

considerando o turno em que o médico está inserido.  

Embora tenha havido mais homens do que mulheres nessa pesquisa, essa diferença 

não é uma característica da profissão médica, que tem vivido um aumento significativo do 

número de mulheres nas últimas décadas (Scheffer, 2013), ou mesmo do trabalho em turnos, 

uma vez que as mulheres são tão prováveis a trabalhar em turnos quanto os homens (Burgess 

et al., 2002), mas sim uma característica das instituições onde foram realizadas a pesquisa.  

Percebeu-se que a amostra apresentou uma variabilidade na idade entre os turnos, pois 

os médicos mais velhos estão alocados no turno fixo diurno. O estudo de Ohayon, Lemoine, 

Arnaud-Briant e Dreyfus (2002), com médicos e outros profissionais da saúde também 

encontrou uma média de idade menor entre os trabalhadores alternantes em comparação com 

os trabalhadores em turno diurno fixo. Isso pode ser explicado pelas mudanças nos ritmos 

biológicos que ocorrem à medida que as pessoas envelhecem, aumentando a tendência a 

dormir e acordar mais cedo (Moreno et al., 2003). Assim, é provável que muitos médicos 

mais velhos optem por trabalhar apenas durante o dia (Jones et al., 2013) em respeito ao 

relógio biológico.  

Em vários estudos, o aumento da idade tem sido apontado como um fator importante 

para o aumento da frequência e agravamento de distúrbios de sono (Pires et al., 2009) e a 

diminuição da capacidade de realizar ajustes circadianos (para dormir durante o dia e 
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trabalhar a noite, por exemplo) (Costa, 2005). Assim, as pessoas mais velhas precisam 

modificar mais seus ritmos circadianos para poder se adaptar, e a combinação destas 

dificuldades explicam o porquê de os trabalhadores em turnos acharem o trabalho noturno 

cada vez mais difícil à medida que envelhecem (Burgess et al., 2002; Dijk et al., 1999; 

Kawada, 2002).  

Essa pesquisa encontrou boa qualidade de sono para os médicos do turno diurno e má 

qualidade de sono para os médicos do turno alternante. Os médicos do turno alternante 

também apresentaram queixas de sono, dificuldade para iniciar o sono, sono fragmentado, 

presença de parassonais (como mexer-se muito, chutar as pernas, falar dormindo e ranger os 

dentes) e sonolência durante o período em que está acordado. Esses resultados respaldam 

outros estudos presentes na literatura, que indicam que quem trabalha em turnos diurnos fixos 

relatam menos problemas relacionados ao sono em comparação com aqueles que trabalham 

em turnos alternantes (Millia, Waage, Pallesen, & Bjorvatn, 2013; Ohayon et al., 2002).  

O estudo de Machi et al. (2012), também com médicos de emergência de turnos 

noturnos, encontrou média no IQSP próxima a uma pontuação que indica má qualidade de 

sono, sendo, porém, consideravelmente maior do que a média de uma amostra normativa de 

grupos saudáveis. A pesquisa de Brito (2012), com enfermeiros hospitalares a trabalhar em 

turnos alternantes, verificou, também através do IQSP, que os enfermeiros avaliaram a 

qualidade geral do sono como sendo de má qualidade, além de que a grande maioria dos 

participantes apresentavam fragmentação do sono ou grande dificuldade para iniciar o sono, 

além de outros distúrbios. O estudo de Patterson et al. (2010) também encontrou má qualidade 

do sono em profissionais de saúde de atendimento pré-hospitalar, fortemente relacionada à 

fadiga física e mental.  
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O trabalho em turnos é associado a vários efeitos negativos, incluindo sono agitado e 

de menor duração, sintomas de mal-estar, fadiga, déficits cognitivos, dentre outros que são 

ameaças à saúde e segurança tanto dos trabalhadores como da população em geral (Burgess et 

al., 2002). Em relação ao turno noturno, a necessidade de o trabalhador começar o seu sono 

em um momento do dia em que seu corpo está fisiologicamente propício à vigília - 

apresentando menor pressão homeostática para dormir, diminuição da concentração de 

melatonina e aumento da temperatura - associado a um conjunto de fatores típicos dessa fase 

do dia, como barulho e luminosidade, é o que provoca, assim, dessincronizações internas e 

externas e resulta em um sono de menor quantidade e qualidade (Fischer et al., 2004; Marques 

et al., 1999; Menna-Barreto & Wey, 2007).  

Dessa forma, os resultados dessa pesquisa corroboram com os dados da literatura, uma 

vez que foi encontrada má qualidade do sono nos médicos, e que esta foi correlacionada a 

queixas de sono fragmentado e a uma maior dificuldade para iniciar o sono, características 

que dificulta em um sono reparador (Patterson et al., 2012).  

A presença de sonolência entre os trabalhadores em turnos também é destaque na 

literatura, bastante presente entre os médicos de emergência. Embora na presente pesquisa os 

médicos de ambos os turnos tenham apresentado níveis de pontuação média que indicassem 

sonolência moderada, 38,5% apresentaram sonolência excessiva diurna, além de que uma 

menor duração de sono foi correlacionada a maiores níveis de sonolência. Esses resultados 

foram encontrados considerando ambos os turnos e os médicos do turno diurno apresentaram 

níveis maiores de sonolência do que os médicos do turno rotativo. Esse último resultado pode 

parecer contraditório, mas é importante observar que o turno diurno consiste de 12h de 

trabalho ininterrupto, isto é, são horas extensivas de trabalho, e pesquisas já encontraram que 
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turnos diurnos de 12h podem provocar sonolência e outros problemas do sono mais do que o 

turno noturno, tanto pelas horas extensivas de trabalho quanto pela dinâmica durante o dia que 

geralmente é mais agitada do que a da noite, implicando em menos tempo de descanso 

durante o trabalho para os profissionais (Oliveira, 2011).   

O estudo de Pirrallo et al. (2012) encontrou sonolência excessiva diurna em 36% em 

médicos de emergência, usando também a escala de sonolência de Epworth, enquanto 6% 

pontuaram acima de 16, indicando distúrbio do sono. O estudo de Belayachi et al. (2013) 

também encontrou sonolência excessiva em 39,5% de sua amostra de médicos. A sonolência é 

considerada uma consequência direta do trabalho em turnos, ocasionada também por fadiga e 

privação de sono (Veasey et al., 2002) e geralmente associada a modificação do ritmo 

circadiano e aos ajustes de perda de sono e tempo de vigília devido a horas de trabalho 

prolongado e turnos rotativos (Farbos et al., 2000).  

Apesar desses problemas do sono relatados, todos os médicos dessa pesquisa 

relataram ter o hábito de cochilar todos os dias, seja em casa ou no ambiente de trabalho, 

possivelmente como uma forma de atenuar a sonolência diurna. O cochilo tem sido 

investigado como uma estratégia para atenuar déficits no desempenho dos indivíduos durante 

longos períodos de trabalho ou de privação de sono.  Assim, muitos trabalhadores costumam 

tirar um cochilo para reduzir a sonolência do trabalho em turnos, especialmente aqueles que 

também trabalham em turnos noturnos (Ficca et al., 2010; Rosa, 1993). 

Embora os cochilos não possam ser considerados como um substituto suficiente para 

obter a quantidade de sono necessária, mesmo os cochilos mais curtos, de cerca de 10 

minutos, podem oferecer algum benefício recuperativo (Van Dongen & Dingers, 2005). 

Vários estudos mostraram os benefícios do cochilo no trabalho para o alerta e o desempenho, 
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além da redução da sonolência e da fadiga em enfermeiros e médicos em turnos extensivos de 

trabalho, de mais de 8h (Arora et al., 2006; Lockley et al., 2004; Smith-Coggins et al., 2006; 

Takahashi, Arito, & Fukuda, 1999).  

Os cochilos se tornam mais importantes ainda considerando os participantes dessa 

pesquisa, que relataram o costume de dar plantões duplos de trabalho, seja na mesma 

instituição ou em outra. Embora haja a garantia de repouso para os médicos durante o turno, 

no serviço pré-hospitalar de urgência, o tempo para o repouso depende diretamente das 

ocorrências do dia, que podem resultar em algumas horas ou apenas alguns minutos de 

repouso (Pirrallo et al., 2012). E mesmo o repouso dos médicos é também prejudicado por 

uma expectativa de ser chamado para alguma ocorrência, o que os impede muitas vezes de 

descansar tranquilamente.  

Outra característica encontrada entre a maioria dos médicos dessa pesquisa é o 

costume habitual de beber café, sendo, porém, um pouco mais frequente entre os do turno 

alternante. O café é uma bebida estimulante do Sistema Nervoso Central (SNC) e seu 

consumo excessivo ou próximo à hora de dormir pode causar inibição do sono, atrasar o 

início do sono, ou reduzir o sono de ondas lentas, pois a cafeína promove um estado de 

excitação (Carrier et al., 2009; Sharwood et al., 2013). Pesquisas mostram que seu consumo é 

comum entre os trabalhadores em turnos, uma vez que melhora o alerta (Ker et al., 2010) e 

promove um melhor desempenho em algumas tarefas, especialmente em situações de baixo 

alerta (Brice & Smith, 2001). Dessa forma, embora os problemas do sono não tenham sido 

estatisticamente associados ao consumo de café, é possível que esses hábitos possam 

contribuir para uma melhora de alerta durante o trabalho ou dependendo da hora em que for 

ingerido, também colaborar para os problemas do sono, como o aumento da latência de sono.  
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A avaliação do cronotipo mostrou que a maioria da amostra geral foi classificada 

como intermediária, seguido por matutinos moderados, e em menor e igual número, 

definitivamente matutinos e moderadamente vespertinos. A tendência de maioria 

intermediária seguiu em ambos os turnos, mas para os médicos do turno diurno, a segunda 

maior parcela foi de matutinos definitivos, seguidos de matutinos moderados. Já os do turno 

alternante obtiveram a segunda maior parcela de moderadamente matutinos, seguido de 

moderadamente vespertinos. Esses resultados são semelhantes aos encontrados na pesquisa de 

Fernandes et al. (2013) com condutores de trens, onde a maioria era intermediária, seguido de 

matutinos e a minoria, de cronotipo vespertino. As pesquisas de Campos (2004) e Martino, 

Silva e Minez (2005), com enfermeiros e trabalhadores de uma indústria química, 

respectivamente, identificaram maioria de matutinos moderados, seguidos de indiferentes, 

vespertinos moderados e em minoria, matutinos extremos e vespertinos extremos.  

Várias pesquisas demonstraram que o cronotipo é um dos fatores que podem 

influenciar na adaptação ao trabalho em turnos (Burgess, Sharkey, & Eastman, 2002). Os 

trabalhadores com características mais matutinas, pela preferência por dormir e acordar mais 

cedo, se adaptariam melhor ao turno diurno e da mesma forma, os trabalhadores com 

característica mais vespertinas, pela preferência por dormir e acordar mais tarde, se 

adaptariam melhor ao turno noturno (Fischer et al., 2014; Kantermann, Juda, Vetter, & 

Roenneberg, 2010).  Na presente pesquisa, os dados sugerem que a indicação de cronotipo 

para o trabalho em turnos parece ter efeito positivo. Como foram encontrados, no turno 

diurno, médicos com cronotipo intermediários e matutinos, essa é uma característica que 

ajuda na adaptação ao trabalho durante o dia, uma vez que não há grandes alterações 

circadianas a serem feitas para a adaptação ao trabalho em turno. A qualidade de sono para 

esses médicos foi considerada boa. Para o turno alternante, porém, que teve uma avaliação de 
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má qualidade de sono, foram encontrados alguns médicos classificados como matutinos, o 

que pode prejudicar a adaptação ao trabalho e potencializar problemas do sono, 

principalmente quando há necessidade de se trabalhar à noite.  

Os dados da presente pesquisa não demonstraram correlação do cronotipo com outras 

variáveis do sono ou de tomada de decisão, talvez pelo pequeno número da amostra que 

impediu análises mais robustas. 

As correlações das variáveis do sono na amostra geral mostraram que os médicos de 

mais idade possuem uma maior latência do sono e mais queixas de sono. Esses dados 

corroboram com a literatura, que indica modificações na estrutura de sono à medida que os 

indivíduos envelhecem, resultando assim em fragmentação de sono e aumento da latência do 

sono (Ansiau, 2008). Estudos também mostram maior prevalência de problemas do sono em 

trabalhadores em turnos mais velhos em comparação com os mais novos, pois estes têm uma 

maior capacidade fisiológica para melhor se adaptar e mesmo permanecer acordado por mais 

tempo (Kawada, 2002).  Entretanto, na presente pesquisa, a idade mais avançada também foi 

correlacionada a uma maior duração do sono nos médicos. Esse é um resultado que confronta 

com os dados da literatura, uma vez que os estudos constatam que os episódios de sono são 

mais curtos nos trabalhadores mais velhos (Dijk et al., 1999; Kawada, 2002), especialmente 

devido às mudanças na ritmicidade circadiana, uma vez que no envelhecimento há diminuição 

de muitos ritmos circadianos e aumento da tendência a dessincronização interna (Härmä, 

Hakola, Akerstedt, & Laitinen, 1994), ocasionando mais problemas do sono, como 

despertares noturnos, que  consequentemente, influencia na duração do sono.  

O maior tempo de trabalho em turnos foi correlacionado a mais queixas de sono e a 

maiores índices de sonolência no turno alternante. Pesquisas relatam que os trabalhadores do 
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turno alternante têm mais probabilidade de apresentar sonolência no trabalho em comparação 

aos trabalhadores do turno diurno fixo (Ohayon et al., 2002), assim como uma maior 

propensão a deterioração da qualidade do sono (Rouch et al., 2005). Isso ocorre pela 

cronificação dos problemas do sono decorrentes dos prejuízos de vários anos sem dormir 

adequadamente (Fischer et al., 2004), o que contribui também para uma maior probabilidade 

de acidentes de trabalho (Hart et al., 2006), possivelmente devido a um desempenho 

prejudicado. Essa deterioração também ocorre pela perda da plasticidade e a consequente 

dificuldade em se adaptar aos efeitos fisiológicos tanto da falta de um sono adequado quanto 

das constantes mudanças no horário de dormir que são características dos trabalhadores em 

turnos alternantes (Waage et al., 2013).  

Com relação à avaliação de tomada de decisão, os médicos de ambos os turnos 

apresentaram um resultado positivo no IGT, indicando decisões mais vantajosas segundo as 

medidas avaliadas, embora esse resultado tenha sido muito próximo a zero, escore que 

indicaria escolhas desvantajosas. Houve um padrão caracterizado pela escolha de cartas mais 

arriscadas nos dois primeiros blocos, que começou a apresentar uma leve mudança para as 

boas cartas a partir do terceiro bloco. Não houve diferenças entre os turnos, que obtiveram um 

resultado bastante semelhante, começando com pontuação negativa e melhorando ao longo do 

jogo.  Na literatura, encontram-se alguns estudos que indicam comprometimento nos 

processos cognitivos e na tomada de decisão em médicos que trabalham em turnos, embora 

outros estudos não consigam detectar esses déficits.  

Esses resultados encontrados podem ser comparados ao estudo de Grugle (2005), que 

avaliou tomada de decisão através do IGT em 48 sujeitos em 22 horas de privação de sono, 

mas ao contrário da presente pesquisa, estes exibiram um desempenho diminuído ao longo do 
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IGT. Tiveram um padrão caracterizado pela escolha de boas cartas nos primeiros blocos, 

seguidos de uma mudança para as cartas mais arriscadas nos últimos blocos, resultando, 

assim, em escores menos positivos nos últimos blocos. Os resultados dessa pesquisa 

mostraram diferenças estatisticamente significativas nos escores dos últimos blocos entre os 

participantes privados de sono e os não privados. Os autores acreditam que esse fator pode ser 

devido à fadiga em tarefas longas que interage com a privação de sono para desmascarar 

efeitos cognitivos. Assim, longas tarefas seriam mais sensíveis a detectar os efeitos da 

privação de sono (como é o caso do IGT) do que tarefas de curta duração, mostrando que os 

sujeitos privados de sono podem começar bem uma tarefa, mas não são capazes de sustentar o 

desempenho ideal depois de alguns minutos.  

Na presente pesquisa, os médicos não estavam em privação de sono como na pesquisa 

acima apresentada, pois conseguiam dormir e cochilar quando necessário. Assim, pode-se 

dizer que eles conseguiram aprender um pouco com a tarefa e melhorar o desempenho, mas 

não o suficiente para ter bons escores finais. Uma explicação pode ser sobre o horário de 

aplicação ter sido no meio do turno, ou mesmo ter sofrido alguma influência da fadiga, que 

não foi controlada ao longo do turno. Semelhantemente a esta pesquisa, o estudo de Brito 

(2012), ao avaliar tomada de decisão pelo IGT em enfermeiros em turnos rotativos de 

trabalho, também encontrou resultados positivos no IGT, em avaliações feitas depois de uma 

noite de descanso e após uma noite de trabalho, sem diferenças no desempenho entre esses 

dois momentos.  

Alguns estudos na literatura têm mostrado relativo aumento da atividade de várias 

regiões cerebrais após privação de sono, como no cingulado anterior, córtex pré-frontal direito 

e lobos parietais após privação de sono, em uma tarefa de atenção dividida, em comparação a 
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uma noite de sono, fazendo os autores acreditarem que o aumento da ativação de regiões 

cerebrais associadas com a atenção indicou recursos adicionais para compensar a privação do 

sono e permitir aos participantes manter o desempenho na tarefa (Drummond, Gillin, & 

Brown, 2001). Outro estudo encontrou tanto pior desempenho após privação de sono em 

tarefa de aprendizagem verbal, quanto desempenho semelhante aos não privados de sono em 

tarefa de recordação livre, com ativação de lobos temporais, lóbulos parietais bilaterais e 

lóbulos frontais (Drummond et al., 2000).  

Dessa forma, conclui-se que algumas tarefas cognitivas podem ativar a intensidade da 

atividade cerebral compensatória, uma vez que esta depende das demandas específicas de 

cada tarefa, de maneira que uma tarefa complexa resulta em uma maior ativação 

compensatória do que tarefas mais simples (Drummond et al., 2000), como as tarefas de 

atenção. Sendo o IGT uma tarefa mais complexa, que avalia uma atividade complexa como a 

tomada de decisão (embora também meça indiretamente processos atencionais), ela teria a 

propensão a ativar atividades compensatórias cerebrais que mascarariam os efeitos cognitivos 

dos problemas do sono. 

Esses resultados também fazem surgir uma discussão que existe na literatura a respeito 

da utilização do uso de baterias de testes. Existem as vantagens por serem fáceis de 

administrar, fornecerem medição direta da capacidade subcomponente, serem previamente 

avaliados para a validade da construção e serem sensíveis às diferenças individuais (Hutz, 

Hamdan, & Leman, 2013). Entretanto, embora o IGT seja um instrumento concebido para 

avaliar a tomada de decisão de uma maneira semelhante às circunstâncias da vida real, de 

fato, existe um grande questionamento em relação à discrepância entre o que é o desempenho 

dos sujeitos em contexto artificial e o desempenho em contexto ecológico, como no caso da 
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presente pesquisa, num serviço de atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, com 

várias situações imprevisíveis a se lidar durante o dia e a noite. Além disso, muitos testes não 

podem ser repetidos com uma mesma amostra sem um tempo delimitado entre as avaliações, 

por causarem o efeito da aprendizagem, o que limitaria uma avaliação com vistas a detectar 

efeitos das variações circadianas durante o dia.   

Assim, pensando em complementar essa avaliação, foram utilizados os cenários, que, 

embora com situações hipotéticas, apresentam algo bem mais próximo a um contexto 

ecológico, pois, embora ainda seja limitante, as situações apresentadas são semelhantes às que 

os médicos vivenciam diariamente em seu contexto de trabalho.  Acredita-se, então, que eles 

possam ter sido mais sensíveis a detectar comprometimentos na tomada de decisão dos 

médicos, além de serem passíveis de aplicação várias vezes ao dia, com o intuito de verificar 

também possíveis oscilações nos ritmos biológicos, a depender do horário em que o médico 

respondeu ao cenário.  

Os resultados dessa pesquisa mostraram uma diferença significativa entre as respostas 

dos médicos do início ao fim do turno, sugerindo, assim, uma inconstância entre as respostas 

de tomada de decisão. Também foi observado a direção dessa diferença: os médicos no fim do 

turno demonstraram uma maior probabilidade de envio de uma ambulância ao paciente. 

Resultados semelhantes a estes foram encontrados na pesquisa de McClelland et al. 

(2012), com enfermeiros, que também mudaram significativamente suas políticas de tomada 

de decisão do início ao fim do plantão de 12h, indicando também essa inconsistência e 

similarmente a presente pesquisa, os enfermeiros estavam mais propensos a chamar um 

médico no fim do turno em comparação com o início do turno. É possível que esses 

resultados reflitam os impactos do sono e cansaço de um turno de trabalho, mas também 



   97 
 
tenham sido influenciados pelo momento do dia -  a primeira avaliação ocorrendo pela manhã, 

quando se tem um aumento da temperatura e maior alerta, e a última ocorrendo no início da 

noite, quando se observa um declínio do alerta (Marques & Menna-Barreto, 2003). A 

diferença das respostas encontradas no meio do turno para o turno diurno também pode ter 

sofrido influência das oscilações biológicas, uma vez que os cenários do meio do turno foram 

aplicados num período em que se observa maior sonolência.  

As associações feitas entre os cenários e dados sociodemográficos e de sono não 

detectaram significância estatística, provavelmente devido ao número limitado de 

participantes. Apenas a associação entre uma variável do cenário – saturação de O2 a 88%, se 

mostrou relacionada a uma maior probabilidade de envio de uma ambulância para 

atendimento ao paciente. Os médicos de atendimento pré-hospitalar precisam considerar 

muitas variáveis para suas decisões no trabalho, tanto pelo seguimento aos protocolos e 

características clínicas específicas dos usuários do serviço, quanto pelos seus próprios 

julgamentos de acordo com as necessidades de cada situação que se apresenta durante um 

turno de trabalho (Brasil, 2006; Kalra, Kalra, & Baniak, 2013).  

Ressalta-se que esses resultados referentes aos cenários hipotéticos são parciais, uma 

vez que foram realizadas apenas as etapas concernentes à tradução e adaptação da tarefa, e 

ainda não passou pelas etapas de validação.  

Uma característica importante encontrada nesta pesquisa foi o costume relatado pelos 

médicos de dar plantões consecutivos, isto é, um plantão após o outro sem um momento de 

descanso entre eles. Isso foi relatado por quase 90% dos médicos, característica que pode 

afetar diretamente a qualidade do sono e o desempenho cognitivo dos mesmos. O estudo de 

Dula e al. (2001), com médicos de emergência hospitalar, comparando aqueles que não 
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davam plantão consecutivo e aqueles com cinco noites de plantões consecutivos, observou um 

declínio substancial no desempenho cognitivo nos médicos que trabalharam as cinco noites 

consecutivas. Rollinson et al. (2003) também encontrou uma redução significativa na 

capacidade de memória visual nos médicos a trabalhar em turnos noturnos consecutivos, que 

foram avaliados enquanto trabalhavam.  

Dula et al. (2001) acreditam que o turno da noite é ainda mais prejudicial, em que os 

médicos ainda podem ser eficazes ao executar os procedimentos associados à emergência 

médica, mas podem ter mais dificuldade com os aspectos cognitivos mais complexos da 

medicina de emergência. Uma tomada de decisão de alto nível requer não só habilidades 

convergentes, e raciocínio lógico, crítico e dedutivo, mas também pode envolver 

circunstâncias únicas e não-familiares, necessitando, assim, de habilidades diversas não 

previstas (Harrison & Horne, 2000).  

As correlações entre sono e tomada de decisão na presente pesquisa indicaram que um 

nível menor de sonolência, maior duração do sono e melhor qualidade do sono estariam 

associados a melhores escores no IGT, resultado que corrobora com pesquisas que mostram 

que o sono de qualidade está relacionado com a melhora de desempenho cognitivo (Dickinson 

& Drummond, 2008; Harrison & Horne, 2000). A região cortical que mais trabalha durante a 

vigília é o córtex pré-frontal, e estudos com EEG mostram que durante o sono (mais 

especialmente no sono de ondas lentas), ocorre a recuperação dessa região de forma intensa 

(Harrison & Horne, 2000), ressaltando o entendimento de que o sono tem uma função 

restaurativa.   

A correlações entre a tomada de decisão medida pelo IGT e dados sociodemográficos 

de idade e trabalho em turnos mostraram melhores escores na tarefa relacionada a uma maior 
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idade e maior tempo de trabalho em turno em alguns blocos. Esses resultados são divergentes 

a outros estudos encontrados na literatura, como o estudo de Killgore et al. (2006), com 

voluntários em 49 horas de privação de sono, que encontrou maior efeito adverso da privação 

de sono na tomada de decisão nos voluntários mais velhos. Isto é, os mais velhos 

selecionaram cartas arriscadas no IGT mais frequentemente do que os mais jovens. 

Semelhantemente, o estudo de Reid e Dawson (2001) estudou performance em trabalhadores 

em turnos rotativos de trabalho, e também encontrou desempenho diminuído ao longo de um 

turno de 12h entre os trabalhadores mais velhos, em contrapartida aos mais jovens que 

conseguiram manter seu desempenho ao longo do turno. Esses estudos sugerem que a idade é 

um fator importante no desempenho dos trabalhadores em turnos, possivelmente pela 

característica dos mais velhos de serem mais sensíveis a influência do sistema circadiano do 

que os mais jovens e assim, apresentarem também mais prejuízos cognitivos.  

Entretanto, essa questão parece ser controversa na literatura, pois o estudo de Rouch et 

al. (2005), que estudou habilidades cognitivas em trabalhadores em turnos, não encontrou 

correlações significativas entre a idade e o trabalho em turnos, indicando que o trabalho em 

turnos teve o mesmo efeito de eficiência cognitiva em todas as idades. É importante salientar 

que na presente pesquisa, os médicos mais velhos estavam alocados no turno diurno, que por 

sua vez, teve uma avaliação de boa qualidade do sono, o que pode explicar a relação entre 

melhores escores no IGT relacionados a uma maior idade. É provável que os médicos mais 

velhos escolham trabalhar só durante o dia para se manterem saudáveis ao evitar a exposição 

a mais riscos ocupacionais e de saúde (Jones et al., 2013) causados pelo trabalho em turnos.  
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8. Limitações 

Os dados dessa pesquisa foram limitados a um número pequeno de participantes, devido a 

uma grande dificuldade em acessar a equipe médica para a realização da pesquisa. Essa 

amostra pequena limitou as comparações e demais análises, que por sua vez, limita a 

generalização para essa população estudada.  

O número reduzido da amostra provavelmente foi a causa de não termos conseguido 

detectar resultados significativos nos cenários de tomada de decisão através da análise de 

regressão, cujos resultados se tornam mais fidedignos quanto maior for o número amostral.  

Outra limitação foi não termos recebido os diários de sono dos médicos, que contribuiria 

substancialmente para a avaliação do padrão do sono. Isso ocorreu devido à uma rotina árdua 

em que a maioria dos médicos estão submetidos, o que os impedia de preencherem os diários 

adequadamente. Não foi possível também a aplicação do IGT ao longo do turno, pelo efeito 

da aprendizagem, o que enriqueceria bastante a análise contínua da tomada de decisão, assim 

como não foram controlados os níveis de fadiga dos médicos ao longo do turno, de forma que 

esta variável também pode ter influenciado os resultados.  
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9. Conclusões 

 Nessa pesquisa, os médicos do turno diurno apresentaram boa qualidade de 

sono e os médicos do turno alternante apresentaram má qualidade de sono. 

Entende-se, assim, que o turno alternante é prejudicial à uma boa qualidade do 

sono e que o turno diurno fixo ajuda a minimizar os efeitos de possíveis 

dessincronizações relacionadas aos esquemas de turnos.  

 A avaliação de tomada de decisão medida pelo IGT mostrou um padrão de 

respostas considerado bom para ambos os turnos, isto é, não foram 

encontrados déficits na tomada de decisão dos médicos dessa pesquisa medida 

pelo IGT. Entretanto, as respostas dos médicos nos cenários hipotéticos de 

tomada de decisão, também para ambos os turnos, não foram consistentes do 

início ao fim do plantão, isto é, sofreram uma variabilidade significativa nas 

respostas, sugerindo, assim, prejuízos na tomada de decisão. Essa tarefa de 

avaliação de tomada de decisão, embora parciais, parece se mostrar mais 

interessante para pesquisas cronobiológicas.  

 Boa qualidade do sono foi correlacionada com melhores desempenhos na 

tomada de decisão, sugerindo que esse indicador de sono influencia no melhor 

desempenho da tomada de decisão.  
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10. Apêndices 

 

APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: PADRÃO DE SONO E 

TOMADA DE DECISÃO EM MÉDICOS DE UMA UNIDADE MÓVEL DE 

ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS SUBMETIDOS A TURNOS, que tem como pesquisador 

responsável a mestranda Eleni de Araújo Sales e a professora Katie Moraes de Almondes 

como orientadora, ambas do Departamento de Psicologia e da Pós-Graduação em Psicologia 

da UFRN.  

Esta pesquisa pretende avaliar as relações entre o padrão de sono e o processo de 

tomada de decisão em médicos submetidos ao trabalho em turno.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o pela importância de se entender se o 

padrão de sono de médicos que trabalham em turnos e que atuam em contexto de urgências e 

emergências em saúde influencia em seu processo de tomada de decisão, uma vez que nesse 

contexto de trabalho, é necessário tomar decisões assertivas em um curto período de tempo, 

visando um melhor prognóstico dos usuários do serviço.  

Caso você decida participar, você passará primeiro por uma etapa na qual será 

aplicado um questionário, nos dando informações acerca de seu trabalho e da sua saúde. 

Posteriormente, você passará por uma avaliação de seu estado emocional (através dos 

instrumentos Inventário de Ansiedade de Beck, Inventário de Depressão de Beck, Inventário 

de Sintomas de Estresse de LIPP e Escala de Fadiga de Chalder) e de seu sono, através dos 

seguintes protocolos: Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, que avalia a qualidade do 

sono; Diário do Sono, para obter um relato diário sobre seu sono; Questionário de Hábitos de 

Sono, que visa traçar um perfil sobre seus hábitos relacionados ao sono; Escala de Sonolência 

de Epworth, referente à possibilidade de cochilar durante algumas situações cotidianas; 

Questionário de Identificação de Cronotipo de Horne-Ostberg, que pretende identificar o 
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indivíduo quanto à sua preferência de horário para dormir. O tempo médio de aplicação 

desses protocolos é de 1 hora.  

Após essa etapa, será aplicado um instrumento para avaliação de tomada de decisão 

(Iowa Gambling Task), que deve ser aplicado em algum momento durante o seu turno de 

trabalho (o tempo de aplicação médio é 15 minutos), além de cenários hipotéticos nos quais 

você será convidado a tomar decisões em resposta a uma série de resolução de problemas 

apresentados, referente ao seu contexto de trabalho.  

A previsão de riscos em participar dessa pesquisa é mínima, no entanto, caso haja 

algum problema decorrente das avaliações que você irá participar, o mesmo será sanado com 

encaminhamento para o Ambulatório de Sono da UFRN e para o Serviço de Psicologia 

Aplicada da UFRN, onde os devidos acompanhamentos serão realizados.  

Se acontecer algum desconforto e se você se sentir cansado durante as sessões de 

intervenção, esse desconforto será imediatamente minimizado, parando as sessões nesse 

momento. Além disso, você terá como benefício a participação no acréscimo de 

conhecimento gerado pela pesquisa. 

No caso de algum problema que você possa vir a ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora responsável: Eleni de 

Araújo Sales. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Eleni 

de Araújo Sales, nos telefones: (84) 99141-8146/ (84) 98793-5133 

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.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 
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Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

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, no telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Eleni de Araújo Sales. 

 

 

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: Padrão de sono e tomada de decisão em médicos de uma unidade móvel de 

atenção às urgências submetidos a turnos, e 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 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão datiloscópica 
do participante 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________ Sexo: __Feminino __Masculino 

Data de nascimento: _____/______/_______ 

Estado Civil: __________________ Número de filhos: ______ 

Profissão que exerce no SAMU RN: _______________________________________ 

Grau de escolaridade: ___________________________________________________ 

Cidade onde mora: _____________________________________________________ 

Há quanto tempo trabalha no SAMU RN: __________________________________ 

Quais os esquemas de turno em que você está inserido atualmente no SAMU RN? 

__ Plantão de 24h 

__ Plantão de 12h (Diurno) 

__ Plantão de 12h (Noturno) 

Há quanto tempo trabalha nesse esquema de turno? _________________________ 

Você já trabalhou em algum esquema de turno anteriormente ao atual? 

__ Sim 

__ Não 

Se sim, como era esse esquema? ___________________________________________ 

Exerce outra(s) atividade(s) remunerada(s) além do SAMU RN?  __Sim     __Não 

Em caso afirmativo, citar tipo de atividade e horário: 

______________________________________________________________________ 

Você costuma dobrar plantão? (Trabalhar dois plantões consecutivos?) 

__ Sim __Não 
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Se sim, com que frequência isso acontece? 

__ Toda semana 

__ Cerca de uma vez por mês 

__ Cerca de duas vezes por mês 

__ Cerca de três vezes por mês 

Você tem dificuldades para dormir? 

__Sim     __Não 

Faz uso de medicação e/ou outra substância para indução do sono? 

__Sim     __Não 

Se sim, qual? _______________________________________________________________ 

Durante o seu plantão, você tem tempo para dormir? 

__ Sim  __Não 

Se sim, essas dormidas ocorrem mais em que horário? 

__ Manhã __ Tarde  __ Noite __ Madrugada 

Quanto tempo, em média, você consegue dormir durante o plantão? 

_____________________________________________________________________ 

Você considera esse tempo suficiente?  

_____________________________________________________________________ 

24 – Faz ingestão de bebida alcoólica e/ou uso de outras substâncias entorpecentes? 

__ Sim __ Não 

Se sim, quais? __________________________________________________________ 
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ANEXO I 

CARTA DE ACEITE DO CEP 
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ANEXO II 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH  

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Coleta:___/____/_______ Idade:_____________    Sexo:____    

Instruções: As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos usuais de sono durante o 

último mês somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos 

dias e noites no último mês. Por favor, responda a todas as perguntas.   

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

Hora usual de deitar________________  

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

maioria das vezes?  

Número de minutos ________________. 

3. Durante o mês passado, a que horas você geralmente levantou de manhã.  

Hora usual de levantadas_________________. 

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 ________________. 

 

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

correta. Por favor, responda todas as questões.   

5. Durante o mês passado, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque você... 

a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos  

(   ) Nenhuma no último mês 

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

b) Acordou no meio da noite ou muito cedo pela manhã  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  
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(   ) 3 ou mais vezes por semana   

c) Precisou levantar para ir ao banheiro  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

d) Teve dificuldade para respirar  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

e) Tossiu ou roncou alto  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

f) Sentiu muito frio  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

g) Sentiu muito calor  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

h) Teve sonhos ruins ou pesadelos  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

i) Sentiu dores  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana    
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j) Outra(s)  razão(ões), por favor 

descreva:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Com que frequência você teve dificuldade para dormir devido a esta razão:  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

6. Durante o mês passado como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira 

geral? (   ) Muito boa (   ) Boa (   ) Ruim (   ) Muito ruim   

7. Durante o mês passado com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou “por 

conta própria”) para lhe ajudar a dormir?  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

8.  Durante o mês passado, com que frequência você teve problemas para ficar acordado 

enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos, 

trabalho ou estudo)  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de ânimo para realizar suas 

atividades diárias?  

(   ) Nenhuma indisposição nem falta de ânimo  

(   ) Pequena indisposição e falta de ânimo  

(   ) Moderada indisposição e falta de ânimo  

(   ) Muita indisposição e falta de ânimo  

10. Você tem um(a)  parceiro(a) ou colega de quarto?  

(   ) Não                     

(   ) Parceiro ou colega, mas em outro quarto  

(   ) Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama  

(   ) Parceiro na mesma cama   

Se você tem um(a)  parceiro(a) ou colega de quarto, pergunte a ele(a) com que frequência no 

último mês você teve...  
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a) Ronco alto:  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

b) Longas paradas na respiração enquanto dormia:  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

c) Contrações ou puxões nas pernas enquanto você dormia:  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana    

d) Episódios de desorientação ou de confusão durante o sono:  

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana   

e) Outras alterações (inquietações) enquanto você dorme; por favor, descreva: 

______________________________________________________________________ 

(   ) Nenhuma no último mês  

(   ) Menos de 1 vez por semana  

(   ) 1 ou 2 vezes por semana  

(   ) 3 ou mais vezes por semana 
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ANEXO III 

 

QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS DE SONO  

 

 

Nome:__________________________________________________________ 

Data em que respondeu:____/____/___ 

SUA CASA E SUA FAMÍLIA: 

1. Quantas pessoas moram na sua casa?__________________________________ 

2. Quantas pessoas dormem no seu quarto?_______________________________ 

3. O quarto que você dorme, durante a noite tem 

(   )muito barulho  (   )pouco barulho  (   )nenhum barulho 

4. Você dorme com: 

(   ) a luz apagada e a porta fechada 

(   ) a luz apagada e a porta aberta 

(   ) a luz acesa e a porta aberta 

(   ) a luz acesa e a porta fechada 

5. Existe alguma coisa no seu quarto que lhe incomoda quando você está dormindo? 

(   )Não  (   )Sim 

Qual? _______________________________________________________________ 

6. Você mudou de casa ou de quarto de dormir recentemente? 

(   ) Não 

(   ) Sim      Há quanto tempo?___________________________________________ 

7. Houve alguma mudança no número de pessoas que moram na sua casa recentemente? 
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(   ) Não 

(   ) Sim       Há quanto tempo?___________________________________________ 

 

EM RELAÇÃO A SUA SAÚDE: 

8. Você fuma? 

(   ) Não 

(   ) Sim          Quantos cigarros por dia?_____________________________________ 

9. Você costuma tomar bebidas alcoólicas? 

(   ) Não 

(   ) Sim             Qual?___________________________________ 

                          Há quanto tempo?_________________________________ 

10. Você costuma beber café, chá (mate ou preto) ou refrigerante? Se beber, responda abaixo 

o quanto você bebe: 

a) café                   todo dia (   )         às vezes (  )        raramente (  )    nunca (  ) 

b) chá                    todo dia (   )         às vezes (  )        raramente (  )    nunca (  ) 

c) refrigerante       todo dia (   )         às vezes (  )        raramente (  )     nunca (  ) 

11. Você costuma comer chocolate? Se você comer, responda abaixo o quanto come? 

(  ) todos os dias         (   ) de vez em quando     (   ) raramente      

(  ) nunca come chocolate 

 

QUANTO AO SEU SONO: 

12. Você acha que tem algum problema de sono? 

(   ) Não 

(   ) Sim         Qual?______________________________________________ 
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13. Você sente dificuldade para conseguir pegar no sono? 

(   )Nunca  (   )Às vezes  (   ) Sempre     Há quanto tempo?__________ 

14. Você sente muito sono durante o dia ou à noite (dependendo do horário em que você está 

muito tempo acordado)? 

(   )Nunca  (   )Às vezes  (   ) Sempre 

15. Você acorda no meio do seu sono e tem dificuldade para voltar a dormir? 

(   )Nunca  (   )Às vezes  (   ) Sempre 

16. Você costuma ter pesadelo durante o sono? 

(   )Nunca  (   )Às vezes  (   ) Sempre 

17 .Você costuma acordar com a sensação de estar sufocado? 

(   )Nunca  (   )Às vezes  (   ) Sempre 

18. Marque com um x se você costuma fazer alguma dessas coisas durante o sono: 

ranger os dentes (   ) 

mexer-se muito  (   ) 

falar dormindo  (   ) 

roncar  (   ) 

andar dormindo  (   ) 

bater a cabeça  (   ) 

chutar as pernas  (   ) 

gritar dormindo  (   ) 

19. A que horas você vai dormir normalmente nos dias de 

semana?_________________________ 

20. A que horas você acorda normalmente nos dias de 

semana?___________________________ 

22. De que forma você acorda nos dias de semana? 
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(   ) com despertador      (   ) alguém lhe chama    (   ) você acorda sozinho 

23. É difícil para você acordar nos dias de semana? 

(  ) muito difícil                    Por que?__________________________________ 

(  ) um pouco difícil 

(  ) fácil 

24. A que horas você vai dormir normalmente nos fins de semana?_____________________ 

25. A que horas você acorda normalmente nos fins de semana?_______________________ 

26. De que forma você acorda nos fins de semana? 

(   ) com despertador       (   ) alguém lhe chama       (    ) você acorda sozinho 

27. É difícil para você acordar nos fins de semana? 

(  ) muito difícil                    Por que?__________________________________ 

(  ) um pouco difícil 

(  ) fácil 

28. Você costuma dormir ou cochilar? 

(   ) Nunca   (   )de vez em quando  (   )Todos os dias        

29. Quando você costuma cochilar? 

(   ) durante o dia 

(   ) durante a noite 

30. Onde você costuma cochilar?______________________________________ 

31. A que horas você costuma cochilar? ________________________ 

 

QUANTO AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS: 

32. Que meio de transporte você usa para ir para seu trabalho?___________________ 

33. Quanto tempo você leva para ir de sua casa até seu trabalho?__________________ 
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34. A que horas você acorda para ir trabalhar?________________________________ 

35. Você faz atividades físicas habitualmente: 

(   ) Não 

(   ) Sim    Qual?____________________________________ 

                 Há quanto tempo?__________________________ 
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ANEXO IV 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 
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ANEXO V 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE CRONOTIPO 

 

Instruções: 

 

1. Leia com atenção cada questão antes de responder 

2. Responda todas as questões. 

3. Responda as questões na ordem numérica 

4. Cada questão deve ser respondida independentemente das outras, não volte atrás e 

nem corrija suas respostas anteriores.  

5. Para cada questão coloque apenas uma resposta (uma cruz no local correspondente); 

algumas questões tem uma escala, nestes casos coloque a cruz no ponto apropriado da 

escala.  

6. Responda a cada questão com toda honestidade possível. Suas respostas e os 

resultados são confidenciais.  

7. Se você quiser escrever algum comentário, faça-o em página separada. 

8. Não esqueça de preencher os dados pessoais (última folha). 

 

1) Considerando apenas o seu bem estar pessoal e com total liberdade de planejar o seu 

dia, a que horas você levantaria? 

05_/_06_/_07_/_08_/_09_/_10_/_11_/_12_/_ 

2) Considerando apenas o seu bem estar pessoal e com total liberdade de planejar o seu 

dia, a que horas você se deitaria? 

05_/_06_/_07_/_08_/_09_/_10_/_11_/_12_/_ 

3) Até que ponto você depende do despertador para acordar de manhã? 

a) ( ) nada dependente  b) ( ) não muito dependente 

c ( ) razoavelmente dependente  d) ( ) muito dependente 

4) Você acha fácil acordar de manhã? 

a) ( ) nada fácil    b) ( ) não muito fácil 

b) ( ) razoavelmente fácil  d) ( ) muito fácil 
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5) Você se sente alerta depois da primeira meia hora depois de acordar? 

a) ( ) nada alerta    b) ( ) não muito alerta 

C ( ) razoavelmente alerta d) ( ) muito alerta 

6) Como é o seu apetite depois da primeira meia hora depois de acordar? 

a) ( ) muito ruim b) ( ) não muito ruim  

c) ( ) razoavelmente bom d) ( ) muito bom 

7) Durante a primeira meia hora depois de acordar você se sente cansado? 

a) ( ) muito cansado    b) ( ) não muito cansado 

C ( ) razoavelmente em forma  d) ( ) em plena forma 

8) Se você não tem compromisso no dia seguinte e comparando com a hora habitual, a 

que horas você gostaria de ir deitar? 

a) ( ) nunca mais tarde b) ( ) menos de uma hora mais tarde 

( ) entre uma e duas horas mais tarde       d) ( ) mais do que duas horas mais tarde 

9) Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 7:00 as 8:00 

horas da manhã, duas vezes por semana; considerando apenas o seu bem-estar pessoal, 

o que você acha de fazer exercícios nesse horário?  

a) ( ) estaria em boa forma b) ( ) estaria razoavelmente em forma 

( ) acharia isso difícil       d) ( ) acharia isso muito difícil        

10)  A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir? 

20_/_21_/_22_/_23_/_24_/_01_/_02_/_03_/_ 

11) Você quer estar no máximo de sua forma física para fazer um teste que dura duas 

horas e que você sabe que é mentalmente cansativo. Considerando apenas seu bem- 

estar pessoal, qual desses horários você escolheria para fazer esse teste? 

a) ( ) Das 8h as 10h b) ( ) das 11h as 13h 

b) ( ) das 15h as 17h d) ( ) das 19h as 21h 

12) Se você fosse se deitar as 23h, em que nível de cansaço você se sentiria?  

a) ( )nada cansado b) ( ) um pouco cansado 

b) ( ) razoavelmente cansado d) ( ) muito cansado 

 

13) Por alguma razão você foi dormir várias horas mais tarde do que o seu costume. Se no 

dia seguinte, você não tiver hora certa pra acordar, o que aconteceria com você?  

a) Acordaria na hora normal, sem sono 

b) Acordaria na hora normal, com sono 
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c) Acordaria na hora normal, e dormiria novamente 

d) Acordaria mais tarde do que de costume 

14) Se você tiver que ficar acordado das 4:00 as 6:00 horas para realizar uma tarefa e não 

tiver compromissos no dia seguinte, o que você faria? 

a) Só dormiria depois de fazer a tarefa 

b) Tiraria uma soneca antes da tarefa e dormiria depois 

c) Dormiria bastante antes e tiraria uma soneca depois 

d) Só dormiria antes de fazer a tarefa 

15) Se você tiver que fazer duas horas de exercício físico pesado e considerando apenas 

seu bem estar pessoal, qual desses horários você escolheria? 

a) ( ) Das 8h as 10h b) ( ) das 11h as 13h c) ( ) das 15h as 17h d) ( ) das 19h as 21h 

16) Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 22:00 as 23:00 

horas da noite, duas vezes por semana; considerando apenas o seu bem-estar pessoal, o 

que você acha de fazer exercícios nesse horário?  

a) ( ) estaria em boa forma 

b) ( ) estaria razoavelmente em forma 

c) ( ) acharia isso difícil 

d) ( ) acharia isso muito difícil 

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 você escolheria? 

00_/_01_/_02_/_03_/_04_/_05_/_06_/_07_/_08_/_09_/_11_/_12_/_13_/_14_/_15_/_1

6  _/_17_/_18_/_19_/_20_/_21_/_22_/_23_/_24_/_ 

18) A que horas você atinge seu melhor momento de bem estar? 

00_/_01_/_02_/_03_/_04_/_05_/_06_/_07_/_08_/_09_/_11_/_12_/_13_/_14_/_15_/_1

6  _/_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 e as segundas gostam de acordar tarde e dormir tarde). Com qual tipo 

você se identifica? 

a) ( ) tipo matutino 

b) ( ) mais matutino que vespertino 

c) ( ) mais vespertino que matutino 

d) ( ) tipo vespertino 
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ANEXO VI 

IOWA GAMBLING TASK (IGT) 
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 ANEXO VII 

CENÁRIOS HIPOTÉTICOS DE TOMADA DE DECISÃO  

 

Decision-Making Questionnaire 

The following is a description of the status for 60-year old man whose normal blood pressure 

is 120/80, normal pulse is 92 bpm, normal temperature is 98.4°, normal O2 saturations is 93%, 

and normal respirations are 15.  He is awake and post-op from an uncomplicated colon 

resection.  He has normal color, is not clammy, and is not in a state of agitation.  The changes 

in the vital signs are during a ½ hour period of time ranging from the recovery room to his 

first check on the floor.  The pain ratings provided in each scenario are based on the numeric 

pain scale which ranges from 0 (no pain) to 10 (worst possible pain).   

 

This is not a test.  There are no correct answers.  While there may be other influencing factors, 

please use the information provided to indicate how likely you would be to call a physician 

during your current shift.  Please, treat each scenario individually.  

 

--- 

 

This man’s blood pressure decreased from 120/72 to 90/46 and he has a temperature of 

97.2°. His pulse has increased from 94 bpm to 110 bpm, his respirations are at 14, and his 

O2
 saturations is 88%.  The patient has described the pain as intermittent and acute and rated 

it on the numerical pain scale as a 7. 

 

How likely are you to call a physician? 

1 2 3 4 5 6 7  

Not at all     Absolutely 
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ANEXO VIII 

CENÁRIOS HIPOTÉTICOS DE TOMADA DE DECISÃO  

TRADUZIDO PARA O PORTUGUÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, tem-se a descrição da situação de um homem de 60 anos de idade, cuja 

pressão arterial normal é 120/80, seu pulso normal é 92 bpm, sua temperatura normal é 

36.9º, sua saturação de O2 normal é 93% e sua respiração normal é de 15 p/m. Ele teve 

um pós-cirúrgico descomplicado de ressecção de cólon e está em recuperação em sua 

casa. Sua cor está normal, não está sudoreico e não está em um estado de agitação. Os 

escores de dor provenientes de cada cenário foram baseados na escala numérica de dor 

que varia de 0 (sem dor) a 10 (pior dor possível). 

 

Isso não é um teste. Não há respostas corretas. Enquanto possa haver outros fatores que 

possam influenciar sua decisão, por favor, use as informações dadas para indicar o 

quanto você enviaria uma viatura para atendimento a esse paciente. Por favor, trate 

cada cenário individualmente. 

A pressão arterial desse homem diminuiu de 120/72 para 90/46, e ele está com uma 

temperatura de 36,2º. Sua pulsação cresceu de 94 bpm para 110 bpm, sua respiração 

está em 14 e sua saturação de O2 é 88%. O paciente descreveu a dor como intermitente 

e aguda e a classificou na escala numérica como um 7. 

 

Qual a probabilidade de você enviar uma ambulância para atendimento? 

1 2 3 4 5 6 7 

De modo nenhum     Absolutamente 
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ANEXO IX 

CENÁRIOS HIPOTÉTICOS DE TOMADA DE DECISÃO  

VERSÃO FINAL UTILIZADA NA PESQUISA 

 

                                

 A seguir, tem-se a descrição da situação de um homem de 60 anos de idade, cuja 

pressão arterial normal é 120/80, seu pulso normal é 92 bpm, sua temperatura normal é 

36.9º, sua saturação de O2 normal é 93% e sua respiração normal é de 15 p/m. Ele teve 

um pós-cirúrgico descomplicado de ressecção de cólon e está em recuperação em sua 

casa. Sua cor está normal, não está sudoreico e não está em um estado de agitação. Sua 

esposa o acompanha e eles não possuem transporte próprio. Os escores de dor 

provenientes de cada cenário foram baseados na escala numérica de dor que varia de 0 

(sem dor) a 10 (pior dor possível). 

 

Isso não é um teste, pois não há respostas corretas. Enquanto possa haver outros fatores 

a influenciar, por favor, use as informações dadas para indicar o quanto você enviaria 

uma viatura para atendimento a esse paciente. Por favor, trate cada cenário 

individualmente. 

 

A pressão arterial desse homem diminuiu de 120/72 para 90/46, e ele está com uma 

temperatura de 36,2º. Sua pulsação aumentou de 94 bpm para 110 bpm, sua respiração 

está em 14 e sua saturação de O2 é 88%. O paciente descreveu a dor como intermitente 

e aguda e a classificou na escala numérica de dor como um 7. 

 

Qual a probabilidade de você enviar uma ambulância para atendimento? 

1 2 3 4 5 6 7 

De modo nenhum     Com certeza 
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ANEXO X 

ESCALA DE FADIGA DE CHALDER 

 

 Menos que 
de costume 

Como de 
costume 

Mais do que 
de costume 

Muito mais 
que de 

costume 

Você tem problema de 
cansaço ou fraqueza? 

    

Você precisa descansar mais?     

Você se sente sonolento?     

Você tem dificuldades para 
começar suas atividades?  

    

Você sente falta de energia?     

Você está com pouca força 
muscular?  

    

Você se sente fraco?     

Você tem dificuldade para se 
concentrar? 

    

Você troca as palavras em 
querer quando está falando? 

    

Você acha difícil encontrar as 
palavras certas? 

    

Como está sua memória?     

 

 

 


