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 “Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da 

gente”  

Chico Xavier 



RESUMO 

Os adolescentes apresentam um atraso nos horários de dormir e acordar, decorrente 
de mudanças biológicas e sociais vivenciadas nesta fase. Em contrapartida, a maioria 
das escolas iniciam as aulas pela manhã o que se torna um desafio temporal para o 
estudante, acarretando privação e má qualidade de sono, e sonolência diurna. 
Somado a isso, a adolescência é uma fase de descobertas, da busca de autonomia 
sobre decisões, emoções e ações, o que pode acarretar sintomas de ansiedade e 
depressão. Neste contexto, a satisfação com o suporte social pode contribuir para o 
enfrentamento destes problemas da adolescência, visto que o suporte recebido pelos 
amigos, familiares, vizinhos e grupos sociais pode construir e fortalecer a satisfação 
do indivíduo e impactar positivamente na saúde. Portanto, considerando que os 
adolescentes apresentam problemas de sono, sintomas de ansiedade e depressão, e 
que o suporte social está relacionado com a saúde, o objetivo deste trabalho foi 
analisar a relação entre a percepção da satisfação com o suporte social, com a 
qualidade e duração do sono, sonolência diurna, ansiedade e depressão em 
adolescentes de uma instituição federal de ensino. A amostra foi de 385 estudantes 
do ensino médio de cursos técnicos, que preencheram a Escala de Satisfação com o 
Suporte Social, o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, a Escala Pediátrica de 
Sonolência Diurna, a Escala de ansiedade e depressão e a Ficha de Identificação de 
problemas de saúde. A idade média dos participantes foi de 16,3 ± 1,0 anos, de ambos 
os sexos (♂ = 43,1%, ♀ = 56,9%) que estudam nos turnos matutino (55,3%) e 
vespertino (44,7%). Os adolescentes avaliaram o suporte social geral como médio 
(47,6 ± 12,1), sendo a satisfação com os amigos a mais favorecida (17,30 ± 4,74) e a 
satisfação com as atividades sociais a mais prejudicada (7,59 ± 2,98). A má qualidade 
do sono foi observada em 71,2% dos adolescentes, com escore médio de 7,17 ± 2,72. 
A média observada de sonolência diurna foi de 18,31 ± 4,90. Com relação aos horários 
de sono, os adolescentes apresentaram tempo na cama médio de 6:42 ± 1:18 h, hora 
de levantar e deitar de 6:25 ± 1:28 h e 23:06 ± 1:25 h, respectivamente. A partir da 
regressão linear múltipla hierárquica, foi possível observar que o suporte social baixo 
está associado a má qualidade do sono, a maiores escores de sonolência diurna e a 
maior probabilidade dos adolescentes apresentarem sintomas de ansiedade e 
depressão. A partir destes resultados, vale ressaltar a importância de desenvolver 
estratégias de saúde integral para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação 
das políticas públicas voltadas ao reconhecimento do adolescente como ativo e 
participativo e que possam contribuir com a melhoria do suporte social, diminuir os 
problemas de sono e de saúde mental em adolescentes, visando uma melhor 
qualidade de vida.   

Palavras-chave: Adolescência; apoio social; ciclo sono/vigília; sonolência excessiva; 

saúde mental. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Adolescents present a delay in sleeping and waking hours, due to biological and social 
changes experienced at this stage. In contrast, most schools begin classes in the 
morning which becomes a temporary challenge for the student, leading to deprivation 
and poor sleep quality, and daytime sleepiness. Added to this, adolescence is a phase 
of discoveries, the search for autonomy over decisions, emotions and actions, which 
can lead to symptoms of anxiety and depression. In this context, satisfaction with social 
support can contribute to coping with these problems of adolescence, since the support 
received by friends, relatives, neighbors and social groups can build and strengthen 
the satisfaction of the individual and positively impact on health. Therefore, considering 
that adolescents present sleep problems, anxiety and depression symptoms, and that 
social support is related to health, the objective of this study was to analyze the 
relationship between the perception of satisfaction with social support, quality and 
sleep duration, daytime sleepiness, anxiety and depression in adolescents of a federal 
educational institution. The sample consisted of 385 high school students in technical 
courses, who completed the Social Support Satisfaction Scale, the Pittsburgh Sleep 
Quality Index, the Pediatric Drowsiness Scale, the Anxiety and Depression Scale, and 
the Identification of health problems. The mean age of the participants was 16.3 ± 1.0 
years, of both sexes (♂ = 43.1%, ♀ = 56.9%) who study in the morning (55.3%) and 
afternoon shifts (44, 7%). Adolescents evaluated general social support as a mean 
(47.6 ± 12.1), satisfaction with friends being the most favored (17.30 ± 4.74) and 
satisfaction with social activities most affected (7, 59 ± 2.98). Poor sleep quality was 
observed in 71.2% of adolescents, with a mean score of 7.17 ± 2.72. The observed 
mean daytime sleepiness was 18.31 ± 4.90. With regard to sleep times, the 
adolescents presented time in the average bed of 6:42 ± 1:18 h, time of getting up and 
lying down of 6:25 ± 1:28 h and 23:06 ± 1:25 h, respectively. From the hierarchical 
multiple linear regression, it was possible to observe that low social support is 
associated with poor sleep quality, higher daytime drowsiness scores and the greater 
probability of adolescents presenting symptoms of anxiety and depression. Based on 
these results, it is worth emphasizing the importance of developing integral health 
strategies for the development of citizenship and the qualification of public policies 
aimed at the recognition of the adolescent as active and participatory and that can 
contribute to the improvement of social support, reduce the problems of sleep and 
mental health in adolescents, aiming at a better quality of life. 

Keywords: Adolescence; social support; sleep / wake cycle; excessive drowsiness; 
mental health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a adolescência como uma fase 

de descobertas e busca de autonomia sobre decisões, emoções e ações. O Estatuto 

da Criança e do adolescente (ECA) (Brasil, 1990), considera adolescência como a 

faixa etária de 12 a 18 anos de idade.  

Esta fase é definida por apresentar acentuadas mudanças biológicas e 

psicológicas (AZÊDO, 2010). Dentre as inúmeras mudanças biológicas observadas 

na adolescência, o ciclo sono e vigília (CSV) é marcado por um atraso de fase, que 

acarreta horários mais tardios de dormir e acordar (CARSKADON, VIEIRA, ACEBO, 

1993; MENNA-BARRETO, 2007). Este atraso de fase é decorrente de mudanças no 

funcionamento dos processos de regulação do CSV, que são os componentes 

circadiano e homeostático. 

De forma sucinta, em humanos o componente circadiano atua gerando e 

regulando o CSV de forma a alocar a vigília na fase de claro do dia e o sono na fase 

de escuro. Somado a esta regulação, existe o componente homeostático do CSV, 

que tem relação com a duração de sono e vigília, ou seja, quanto maior o tempo em 

vigília maior a propensão ao sono, e a medida que o indivíduo aumenta as horas 

dormindo menor será a propensão ao sono.  Vale ressaltar que estes componentes 

atuam de forma integrada contribuindo para que as fases de sono e vigília ocorram 

no melhor momento ao longo do dia (BORBÉLY, 1982; BORBÉLY, et al. 2016). 

Os horários tardios de dormir e acordar em adolescentes somados aos 

horários escolares muito cedo pela manhã acarretam privação de sono e 

irregularidade no CSV (CARSKADON, VIEIRA e ACEBO, 1993) e na quantidade de 

sono dos adolescentes em diversas culturas (LOPES, ECKELI e HASAN, 2019). Além 

disso, o uso de recursos tecnológicos à noite é um fator que influencia o CSV de 

adolescentes (LOUZADA e MENNA BARRETO, 2004; CARSKADON, 2011), o que 

somado ao aumento de engajamento social à noite, seja pessoalmente ou por mídias 

sociais, pode exacerbar ainda mais o atraso de sono característico desta fase da vida, 

levando a maior privação de sono e aumentando a sonolência diurna (ALMONDES e 

ARAÚJO, 2003; CARSKADON, ACEBO e JENNI, 2004; OWENS, BELON e MOSS, 

2010; DEL CIAMPO, 2012; SILVA, 2005; SCHWEIZER et al., 2016). Estas 

características podem ser observadas principalmente em adolescentes de área 
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urbana em relação aos que moram em ambientes rurais (LOUZADA e MENNA 

BARRETO, 2003).  

Alguns estudos observaram uma relação entre as variáveis de sono e a 

satisfação com o suporte social e/ou apoio social, tais como: a duração e qualidade 

do sono em adolescentes de escolas holandesas (FRANK et al, 2015); adultos 

portugueses com diagnóstico de diabetes (COSTA, 2012), em empregados públicos 

Iranianos (MASOUDNIA, 2015), em idosos brasileiros (COSTA, CEOLIM e NERI, 

2011), em adultos e idosos americanos (KENT et al, 2016) e a sonolência diurna em 

adolescentes americanos (MAUME, 2013).  

Dentre os vários distúrbios de sono, a sonolência diurna excessiva (SDE) pode 

estar associada à diminuição do rendimento no trabalho e na escola, afetando 

negativamente a aprendizagem (PEREIRA, TEIXEIRA e LOUZADA, 2010; SOUSA e 

FERREIRA, 2011; SILVA, 2015; LOPES, ECKELI e HASAN, 2019). Dentre os 

distúrbios de sono, a sonolência diurna e a qualidade do sono tem sido associadas 

ao surgimento da sintomatologia de transtornos de humor. Essa associação tem sido 

observada em alguns estudos, abordando sono e depressão (SERRÃO, KLEIN e 

GONÇALVES, 2007; COELHO et al., 2010), qualidade de sono e sua associação com 

sintomas psicológicos (estresse, ansiedade e depressão) por GOMES et al., (2017); 

GALVÃO et al, (2017), qualidade do sono e efeitos no estado de alerta, depressão e 

desempenho acadêmico (SHORT et al., 2013), sono e associação com o 

desempenho acadêmico (GOMES, TAVARES e AZEVEDO, 2005).  

Atualmente, os distúrbios do sono e de saúde mental na adolescência são 

considerados um grave problema de saúde pública (BERNARDO et al., 2009), e 

mundial (MARQUES, 2014; MELO, SIEBRA e MOREIRA, 2017). Segundo a OMS, a 

prevalência de depressão e ansiedade em pessoas residentes no Brasil no ano de 

2017 foi de 5,8% e 9,3%, respectivamente. A perspectiva para 2020 é que a 

depressão será a segunda moléstia que mais afetará os países desenvolvidos e a 

primeira em países em desenvolvimento. 

Problemas de saúde mental na adolescência podem influenciar o bem-estar 

psicológico e emocional, e comprometer o físico, o humor, o pensamento, a atenção 

e a concentração (CERTO, 2016). Além disso, a adolescência pode ser vista como 

uma fase associada a uma alta reatividade emocional, de modo que alguns 

transtornos podem se manifestar, o que torna as pesquisas em saúde mental nos 

adolescentes bastante relevante (KIELING e BELFER, 2012; GROLLI, WAGNER e 



12 
 

DALBOSCO, 2017);  

Para enfatizar, a ansiedade e a depressão são consideradas sinais e sintomas 

que interferem e dificultam a vida dos adolescentes relacionados ao humor e ao afeto, 

e provoca um sofrimento que interfere na diminuição das relações sociais dos 

adolescentes de qualquer nível socioeconômico, intelectual e cultural (FERNANDE E 

SOUZA, 2009). A depressão em adolescentes tem um significativo impacto no 

desempenho escolar, além de prejudicar a autoestima e causar sintomas de 

instabilidade emocional (ARGIMOM et al., 2013). Nesse sentido, a escola é um 

ambiente bastante propício a promoção à saúde, para melhorar os problemas de 

sono e saúde mental dos adolescentes (CERQUEIRA, 2007; GROLLI, WAGNER e 

DALBOSCO, 2017).  

Devido a essas modificações vivenciadas na adolescência, o suporte social 

oferecido nesta fase pode ser um meio para promover e proteger à saúde do 

adolescente, auxiliando no enfrentamento das transformações associadas a esta fase 

(ARRIAGA, CLAUDINO e CORDEIRO, 2006; WANG et al., 2017). Somado a isso, o 

suporte social pode colaborar no processo de desenvolvimento psicossocial do 

adolescente, tais como, os processos de autoestima e identidade (ANTUNES e 

FONTAINE, 2005) e em diversas áreas sociais da vida do indivíduo (SILVA, MELO e 

MOTA, 2016). Além disto, o suporte social também apresenta relação com a saúde, 

bem-estar e qualidade de vida das pessoas e pode contribuir na diminuição dos 

efeitos deletérios das patologias de saúde mental (KESSLER, et al., 1985 apud 

RIBEIRO, 2011). 

Dentre as definições de suporte social, uma das mais antigas é a de COOB 

(1976) o qual afirma que suporte social é entendido como o conjunto de informações 

que levam um indivíduo a acreditar que é estimado, amado, cuidado e pertencente 

de grupos sociais (COOB, 1976 apud ORNELAS, 1994). Outra definição aborda o 

suporte social desde aspectos de ordem social como a quantidade de amigos, 

frequência e intensidade de contatos estabelecidas até aspectos de ordem cognitiva, 

como a percepção das pessoas em se sentirem apoiadas e satisfeitas com este apoio 

(MARÔCO et al., 2014).  

Outra importância do suporte social é a de transmitir às pessoas um 

sentimento de pertença, valorização, fazendo com que se sintam amadas e parte de 

uma rede social de obrigações comunicacionais e mútuas, ou seja, como o indivíduo 

se sente desejado e respeitado (SERRA, 2016).  
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Nesse contexto, como contribuição para averiguar o suporte social recebido 

pelos indivíduos, RIBEIRO (1999) desenvolveu uma escala de satisfação com o 

suporte social (ESSS) que tem como objetivo avaliar o suporte percebido com relação 

aos amigos, intimidade, família e atividades sociais. A dimensão de amigos é avaliada 

quanto ao o tipo e quantidade de amigos, pelo tempo gasto com as amizades e o 

quanto é procurado pelos amigos. No que se refere a intimidade, o suporte social é 

avaliado pela percepção de quanto o indivíduo se sente apoiado por alguém em 

momentos de solidão e poder contar com amigos para desabafar. A dimensão família 

avalia a relação entre o indivíduo e a própria família, quantidade de tempo de 

interação com a família e o que fazem juntos. Por fim, a dimensão de atividades 

sociais, tem relação com a satisfação da quantidade de vezes com que sai com 

amigos e com as opções de atividades sociais para participar. 

Esta escala vem sendo utilizada para avaliar o suporte social por adultos com 

diagnóstico de doença oncológica (SANTOS, RIBEIRO e LOPES, 2003), em crianças 

e adolescentes (GASPAR et al., 2008; CORDEIRO, CLAUDINO, e ARRIAGA, 2006), 

em gestantes (BAPTISTA, BAPTISTA e TORRES, 2006), em idosos (SATUF e 

BERNARDO, 2015) e em pessoas com diagnóstico de esquizofrenia (PINHO et al., 

2017). Todavia, no Brasil não foi encontrado na literatura até o momento, estudos que 

abordem a satisfação com o suporte social e sua relação com a qualidade e duração 

do sono, sonolência diurna e saúde mental em adolescentes.  

Enfim, a satisfação com o suporte social pode ser um fator que contribui na 

melhoria da qualidade e duração do sono, assim como na diminuição dos sintomas de 

ansiedade e depressão. Sintomas estes que acarretam em sofrimentos que interferem 

significativamente na diminuição da qualidade de vida produtiva e social do indivíduo, 

podendo atingir pessoas em qualquer fase da vida e de qualquer nível 

socioeconômico, intelectual e cultural (COUTINHO et al., 2003).  

 Diante do exposto, e considerando que o suporte social é de grande 

importância para o bem-estar social e pode contribuir para diminuição de problemas 

de sono e saúde mental, surgiu a necessidade de estudar a relação entre a percepção 

da satisfação com o suporte social com a qualidade e duração do sono, sonolência 

diurna, ansiedade e depressão em adolescentes de uma Instituição Federal de 

Ensino.  
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a relação entre a percepção da satisfação com o suporte social com a 

qualidade e duração do sono, sonolência diurna, ansiedade e depressão em 

adolescentes de uma Instituição Federal de Ensino.  

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Caracterizar a percepção da satisfação com o suporte social, a qualidade e 

duração do sono, a sonolência diurna, a ansiedade e depressão de adolescentes de 

uma Instituição Federal de Ensino. 

Comparar a percepção dos adolescentes sobre a satisfação com o suporte 

social, a qualidade e duração do sono, sonolência diurna, ansiedade e depressão de 

acordo com o sexo, campus e turno de estudo. 

Identificar se o suporte social, sexo, turno e ansiedade e depressão de estudo 

são preditores da qualidade e duração do sono, e da sonolência diurna em 

adolescentes de uma Instituição Federal.  
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3 HIPÓTESES 

 

H 1: Os adolescentes apresentarão baixo suporte social, má qualidade de 

sono, alta sonolência diurna e sintomas de ansiedade e depressão. 

H2: A satisfação com o suporte social, a qualidade e duração do sono, a 

sonolência diurna, e os índices de ansiedade e depressão serão diferentes de acordo 

com o sexo, turno de estudo e campus dos adolescentes. 

H3: O suporte social, o sexo e o turno de estudo e ansiedade e depressão 

serão preditores da qualidade e duração do sono, e sonolência diurna dos 

adolescentes.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização do Estudo 

Este estudo trata-se de pesquisa de caráter observacional, descritivo e 

correlacional, do tipo transversal e de natureza quantitativa. Um estudo descritivo 

descreve a identificação, o registro e análise das características, fatores ou variáveis 

que se relacionam com o fenômeno ou processo (PEROVANO, 2014) e analítico 

estuda as relações entre o estado de saúde com as variáveis. O processo 

quantitativo prevê a mensuração de variáveis para verificar sua influência sobre 

outra variável, mediante a análise da frequência de incidências e correlações 

estatísticas (DYNIEWICZ, 2009).   

 

4.2 Cenário da pesquisa 

O estudo foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN nos Campi das cidades de São Gonçalo 

do Amarante e Santa Cruz/RN. São Gonçalo do Amarante é um município brasileiro, 

localizado na Região Metropolitana de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, na 

Região Nordeste do país. Situa-se na mesorregião do Leste Potiguar e microrregião 

de Macaíba. Possui uma área territorial de aproximadamente 249,124 km², com uma 

população estimada de 101.102 mil habitantes em 2018. É o quarto município mais 

populoso do estado, após os municípios de Natal, Mossoró e Parnamirim, 

respectivamente. Santa Cruz é um município brasileiro do estado do Rio Grande do 

Norte que se localiza a 122 km da capital do estado Natal. Possui uma área de 

624,356 km², com população estimada em 39.355 habitantes em 2018, conforme 

estimativas do IBGE. 

 

4.3 População e amostra 

A amostra foi do tipo não probabilístico, por conveniência, sendo constituída 

pela população de alunos matriculados na modalidade integrado dos IFRNs São 

Gonçalo do Amarante (SGA) e Santa Cruz (SC) no Rio Grande do Norte que se 

encontrava acessível e aceitou participar no estudo. A modalidade integrada é 
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composta pelo ensino médio com cursos técnicos, com duração de 4 anos, para 

alunos que concluíram o ensino fundamental. 

De acordo com levantamento das Secretarias Escolares do IFRN, a população 

total do estudo foi composta por 772 alunos com idades entre 14 e 18 anos. Os 

estudantes de SG (357) são pertencentes a 11 turmas dos 1º, 2º e 3º anos dos cursos 

técnicos de edificações, logística, informática. Enquanto em SC existiam 415 alunos 

matriculados em 12 turmas dos 1º, 2º e 3º anos dos cursos de mecânica, refrigeração 

e informática.  

O tamanho da amostra (338) foi calculado através do dispositivo online 

http://www.solvis.com.br/calculos-de-amostragem, a partir da fórmula  que se baseia 

no número da população geral (772), uma heterogeneidade de 50%, considerando 

uma margem de erro de 4% e nível de confiança de 96%. Os alunos foram recrutados 

após sorteio das turmas, de modo que o convite para participar da pesquisa foi 

realizado de maneira aleatória até atingir a amostra necessária neste estudo.  

Aceitaram participar do estudo 642 adolescentes de ambos os sexos, dos 

quais foram excluídos 151 por não terem devolvido os termos de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE) assinado pelos pais ou responsáveis e 106 estudantes por não 

atenderem aos critérios de inclusão. Portanto, a amostra foi de 385 estudantes do 

ensino médio de cursos técnicos de Instituição Federal de Ensino no Rio Grande do 

Norte dos quais 200 são estudantes do IFRN campus SGA e 185 do campus SC.  

Foram excluídos da análise dos dados os alunos que relatarem possuir na 

ficha de identificação: 1) diagnóstico de distúrbio do sono (apneia obstrutiva de sono, 

insônia e sonambulismo); 2) diagnóstico de distúrbios neurológicos (epilepsia, 

acidente vascular encefálico e convulsão) atuais ou no passado; 3) diagnóstico de 

doenças psiquiátricas (transtorno do humor bipolar, transtorno psicótico); 4) fazer uso 

de psicóticos; 5) estudantes com filhos menores que três anos; e 6) estudantes que 

trabalhem ou estejam em estágio. Vale ressaltar que não foi recusado a participação 

de nenhum aluno que desejou participar da pesquisa. No entanto, os dados dos 

participantes que declararam pelo menos um dos critérios de exclusão na ficha de 

identificação foram descartados da análise dos dados. Esta estratégia foi adotada 

para evitar qualquer tipo de desconforto ou constrangimento para o aluno. 

 

 

http://www.solvis.com.br/calculos-de-amostragem
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4.4 Coleta de dados  

A carta de anuência (Anexo A) foi obtida junto a direção da escola, após 

explicação dos objetivos e metodologia da pesquisa. A coleta de dados aconteceu 

no período de outubro a dezembro de 2017 e de fevereiro a maio de 2018, após 

liberação do parecer do comitê de ética em pesquisa da UFRN/FACISA (CAAE: 

72210017.0.0000.5568) em respeito a normatização da Resolução Nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, referente aos aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos. Para dar início a coleta de dados foi realizado um 

encontro com a equipe pedagógica e direção da escola para agendar as datas de 

recrutamento dos participantes e de aplicação dos questionários, que ocorreram em 

dias e horários que acarretou o mínimo de prejuízo ao aluno e ao processo 

educacional, ocorridas em duas etapas descritas abaixo.  

1) Foi realizado o recrutamento dos alunos, o qual ocorreu em sala de aula, 

com duração média de 15 minutos. Neste momento, foram apresentados os objetivos 

e a metodologia da pesquisa e foi entregue para os alunos levarem para casa os 

seguintes documentos: 1) termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE – Anexo 

B), para ser assinado pelos responsáveis legais dos menores; 2) termo de 

assentimento (TALE – Anexo C), assinado pelo aluno que desejou participar da 

pesquisa e obteve a assinatura do TCLE pelos responsáveis legais e 3) ficha de 

identificação (Anexo D). Todas as instruções para cumprir com esta etapa foram 

realizadas neste primeiro encontro. 

2) Ocorreu a aplicação dos questionários da pesquisa para os alunos que 

devolveram os termos assinados e a ficha de identificação preenchida. Esta etapa 

durou cerca de 50 minutos.  

 

4.5 Instrumentos 

Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: 1- Escala 

de Satisfação com o Suporte Social (ESSS); 2- Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (IQSP); 3- Escala de sonolência em crianças (PDSS); 4- Escala de 

Avaliação do nível de Ansiedade e Depressão (HAD) e 5- Ficha de identificação.  

1- O questionário IQSP desenvolvido em Pittsburgh – EUA por BUYSSE et al. 

(1989) foi traduzido, validado e adaptado em português do Brasil, por BERTOLAZI et 
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al (2008) e validado no Brasil para população adolescente por PASSOS et al (2017). 

É um instrumento utilizado para avaliar a qualidade e perturbações do sono, referente 

aos últimos 30 dias. O IQSP é constituído por 19 questões em auto relato, simples e 

fácil de ser respondido, e pode discriminar os indivíduos entre “bons dormidores” e 

“maus dormidores”. As questões do IQSP estão dispostas em sete componentes, que 

são os seguintes: 1) Qualidade subjetiva do sono: percepção individual a respeito da 

qualidade do sono, ou seja, a percepção individual a respeito da qualidade do sono; 

2) Latência do sono: tempo necessário para induzir o sono; 3) Duração do sono: 

quanto tempo permanece dormindo; 4) Eficiência habitual do sono: relação entre o 

número de horas dormidas e o número de horas de permanência no leito; 5) Distúrbios 

do sono: presença de situações que comprometem a hora do sono; 6) Uso de 

medicação para dormir e 7) Sonolência diurna e os distúrbios durante o dia, como 

disposição e entusiasmo para a execução das atividades rotineiras. São atribuídas 

pontuações de 0 a 3 pontos, e a somatória total pode atingir 21 pontos, sendo que os 

escores superiores a 5 pontos indicam má qualidade de sono, enquanto, inferiores ou 

igual a 5 indicam boa qualidade de sono. 

2- A escala PDSS desenvolvida em Detroit – EUA por DRAKE et al., (2003) e 

traduzida e validada para o português do Brasil por FELDEN et al., (2016) se constitui 

em importante instrumento para avaliação da sonolência diurna excessiva (SDE) em 

crianças e adolescentes. É composta por oito questões de múltipla escolha abordando 

situações do cotidiano em relação as chances de cochilar. A escala possui perguntas 

sobre suas experiências de sonolência nas últimas duas semanas, como a sensação 

da sonolência em sala de aula e durante as tarefas escolares, questões sobre a 

irritabilidade diária, a dificuldade de levantar da cama, a necessidade de dormir por 

mais tempo e o uso de despertador ou auxílio para acordar. Cada questão tem cinco 

opções de resposta, comum a escala Likert: 0 = nunca; 1 = quase nunca; 2 = às vezes; 

3 = frequentemente e 4 = sempre. As questões com exceção da terceira, que tem a 

pontuação reversa, apresentam sentido direto, ou seja, pontuações mais altas indicam 

mais sonolência diurna. A pontuação final é dada pelo somatório dos escores das 

questões e pode variar de 0 a 32 pontos. Por não conter ponto de corte como preditor 

à sonolência diurna excessiva, quanto maior for a pontuação, maior será o indicativo 

de sonolência diurna.  

3- A ESSS foi desenvolvida em Lisboa – Portugal por Ribeiro (1999/2011) e 

atualizada para o Brasil por MARÔCO et al., (2014). Essa escala tem como objetivo 
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avaliar o grau de satisfação do indivíduo com o suporte social recebido, incluindo 

quatro dimensões acerca de: satisfação com amigos, com a família, relações de 

intimidade e atividades sociais. O indivíduo avalia a partir de 15 itens de 

autopreenchimento como se sente em relação ao apoio social que pensa ter 

disponível.   

Estes 15 itens distribuem-se por quatro fatores gerados empiricamente para 

medir os seguintes aspectos do suporte social: 1º) fator satisfação com a amizade, 

inclui cinco itens (3, 12, 13, 14 e 15) que têm relação com a frequência e quantidade 

amizades/amigos que o adolescente possui; 2º) fator intimidade, o qual inclui quatro 

itens (1, 4, 5 e 6) que medem o apoio recebido por alguém e se possui amigos para 

desabafar; 3º) fator satisfação com a família, que inclui três itens (9, 10 e 11) que 

medem a quantidade e qualidade de tempo de estar em família e o 4º) fator atividades 

sociais, que inclui três itens (2, 7 e 8) que medem a participação do adolescente em 

atividades sociais.  

Os itens devem ser respondidos numa escala tipo Likert com cinco posições, 

que variam entre “concordo totalmente” até “discordo totalmente”. Os itens são 

cotados, atribuindo o valor de 1 a 5 de acordo com o item assinalado, sendo a menor 

pontuação para “discordo totalmente” e a maior para “concordo totalmente”. 

Entretanto, alguns dos itens possuem pontuação invertida (4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

e 15). A avaliação de cada dimensão resulta da soma das pontuações dos itens 

referentes a cada dimensão específica. A nota final da escala resulta da soma da 

totalidade dos itens. A nota para a escala total pode variar entre 15 e 75 e quanto 

maior o valor alcançado, maior o suporte social percebido. Para a classificação do 

suporte social, foram adotadas pontes de corte a partir dos intervalos interquartis (25% 

e 75%). Portanto, o escore total obtido na ESSS entre 0 e 39 foi considerado como 

baixo suporte social; valores entre 40 e 57 foi considerado como médio suporte social, 

enquanto valores acima de 58 refletia alto suporte social.  

4- A escala HAD desenvolvida na Inglaterra – Reino Unido por ZIGMOND e 

SNAITH (1983), traduzida e validada em português por BOTEGA et al (1995) é um 

instrumento de avaliação da ansiedade e depressão composta por 14 itens, dos quais 

sete são referentes à ansiedade e sete referentes à depressão. Cada item pode ser 

pontuado de zero a três, compondo uma pontuação máxima de 21 pontos para cada 

escala. Como forma de avaliação da frequência da ansiedade e da depressão foram 

obtidas as respostas aos itens da HADS, onde foram adotados os pontos de cortes 
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apontados por ZIGMOND E SNAITH (1983), recomendados para ambas as 

subescalas: HAD-ansiedade: sem ansiedade de 0 a 8, com ansiedade ≥ 9; HAD-

depressão: sem depressão de 0 a 8, com depressão ≥ 9.  

5- Ficha de identificação é simples e foi composta por 07 itens, voltadas para 

avaliar relatos de diagnóstico clínico de distúrbio de sono, neurológico e doenças 

psiquiátricas, onde o indivíduo ou responsável, caso seja menor de idade, irá assinalar 

“sim” ou “não”.   

 

4.6 Análise dos dados 

Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados e submetidos 

a análises dos dados por meio do software SPSS versão 22.0 para Windows, o nível 

de significância estatística adotado para todos os testes foi de 5%.   

Inicialmente foi realizada análise descritiva da amostra (frequências, médias e 

desvios padrões). O teste Qui-quadrado de aderência (X2) foi utilizado para comparar 

a proporção de indivíduos entre as frequências observadas e esperadas para as 

variáveis sexo, turno, campus e série. Verificou-se a distribuição normal dos dados 

por meio do teste Kolmogorov Smirnov. O teste t de Student para amostras 

independentes foi usado para comparar as médias das horas de sono, da qualidade 

do sono e sonolência diurna de acordo com o sexo, campus e turno de estudo do 

estudante.  

Para verificar a possível relação entre a qualidade e duração do sono e 

sonolência diurna (variáveis dependentes) e a satisfação com o suporte social e os 

níveis de ansiedade e depressão, sexo e turno de estudo (variáveis independentes) 

utilizou-se a análise da Regressão Linear Múltipla Hierárquica (RLMH). Foram 

adotados dois modelos para análise, no primeiro modelo foi considerado apenas o 

suporte social como preditor das variáveis de sono. Baseado em pesquisas anteriores, 

o segundo modelo adotado considerou potenciais preditores (sexo, turno, ansiedade 

e depressão) na análise de associação entre suporte social e as variáveis de sono 

(qualidade e duração do sono, e sonolência diurna).  
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5 RESULTADOS  

5.1 Caracterização da amostra total 

 

A porcentagem de estudantes por sexo (X²= 0,760; p= 0,383) e série (X²= 4,28; 

p= 0,117) de estudo não diferiu quando comparados na amostra total, e de acordo 

com os campi SC e SGA. Todavia, com relação ao turno, foi observado que a maioria 

dos alunos do campus SGA estudam no turno matutino, enquanto em SC são do 

vespertino (X²= 14,17; p= 0,001), de acordo com a tabela 01. 

 

Tabela 01- Descrição da distribuição de estudantes de acordo com sexo, turno e série 
de ensino nos campis São Gonçalo do Amarante (SGA) e Santa Cruz (SC), e na 
amostra total. 

  N=200 N=185 N=385 

  IFRN_SGA 
% 

p 
IFRN_SC 

% 
p 

IFRN_TOTAL 
% 

p 
SEXO 

Masculino 49,4 n.s 50,6 n.s 43,1 n.s 

Feminino 53,9 n.s 46,1 n.s 56,9 n.s 

TURNO             

Matutino 60,6 * 39,4 * 55,3 n.s 

Vespertino 41,3 * 58,7 * 44,7 n.s 

SÉRIE             

1ª série 56,5 n.s 43,5 n.s 38,2 n.s 

2ª série 53,1 n.s 46,9 n.s 38,2 n.s 

3ª série 42,9 n.s 57,1 n.s 23,6 n.s 

* p ≤ 0,05 e n.s não significativo. 
         

 

O tempo na cama foi em média de 6:42 ± 1:18h, a hora de levantar 6:25 ± 1:28h 

e de deitar 23:06 ± 1:25h. A má qualidade do sono foi observada em 71,2% (X2= 5,75; 

p= 0,016) dos adolescentes da amostra total, com média de 7,17 ± 2,72. A média dos 

escores de sonolência diurna foi de 18,31 ± 4,90. Com relação a duração do sono, 

76,6% dos estudantes relataram dormir menos que 8h por noite, enquanto 23,4% 

relataram mais de 8h de sono.   

 Com relação a avaliação do suporte social total, que foi obtido pela somatória 

das pontuações das quatro dimensões estudadas, os estudantes avaliaram suporte 

social como médio, com valor de 47,6 ± 12,1. Entretanto, 25,7% avaliaram possuir 

baixo suporte social e 24,2% alto suporte social. Considerando as dimensões do 
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suporte social, pode-se constatar que a dimensão com valor mais elevado foi a 

satisfação com os amigos, enquanto a dimensão atividades sociais foi a que 

apresentou pior avaliação do suporte social (Tabela 02). 

 

Tabela 02- Descrição da média e desvio padrão, e valores mínimo e máximos 
obtidos na escala de satisfação com suporte social (ESSS) total e nas 
dimensões estudadas. 

  Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

Suporte Social Total 47,60 12,06 18,00 75,00 

Satisfação com amigos 17,30 4,74 5,00 25,00 

Intimidade 12,80 4,21 4,00 20,00 

Satisfação com Família 9,90 3,34 3,00 15,00 

Atividades Sociais 7,6 2,98 3 15 

 
 

Os estudantes apresentaram médias na escala de ansiedade no valor de 8,51 

± 4,36 e de depressão de 6,67 ± 3,63. Além disso, foi observado que 48,1% dos 

adolescentes se encontram com ansiedade (X2= 8,04; p= 0,005) e 30,6% foram 

classificados com depressão (X2= 5,60; p= 0,018).  

 

5.2 Teste t de Student para comparar médias de amostras independentes de 
acordo com a idade, sexo, turno e campus. 

 

 A média de idade dos estudantes foi de 16,3 ± 1,0 anos, com faixa etária entre 

14 a 18 anos, sendo os homens mais velhos que as mulheres (t= 2,795; p = 0,005). 

Além disso, foi observado que os adolescentes com mais idade estudam no campus 

São Gonçalo do Amarante (t= 2,491; p = 0,013), apresentam pior qualidade do sono 

(t= -3,255; p = 0,001) e são mais ansiosos (t= 2,003; p = 0,046) quando comparados 

aos estudantes do campus Santa Cruz. Entretanto, não houve diferença significativa 

da idade em relação ao turno de estudo (t= -0,756; p= 0,450), e quanto ao índice de 

depressão (t= 1,535; p = 0,126).  

A quantidade de horas de sono por noite não diferiu com relação ao sexo dos 

adolescentes (t= -0,377; p= 0,707). Entretanto, as mulheres apresentaram pior 

qualidade do sono (t= -4,508; p< 0,001), maior índice de sonolência diurna (t= -6,697; 
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p< 0,001), maior incidência de sintomas de ansiedade e depressão (t= -4,141; p< 

0,001) e um escore menor de satisfação com o suporte social quando comparadas 

aos homens (t= 4,355; p< 0,001), de acordo com a tabela 03. 

 

Tabela 03 - Comparação das variáveis sono, saúde mental e suporte social de acordo com sexo 

 Masculino Feminino  

Subescalas (n=166) (n=219) 
Teste t 

 Média Média 

Sono    

Qualidade do sono 6,47 7,7 -4,508** 

Horas de sono 6,36 6,42 -0,379ns 

Sonolência diurna 16,49 19,69 -6,697** 

Saúde mental    

Ansiedade 7,51 9,26 -3,98** 

Depressão 5,95 7,21 -3,42** 

HAD total 13,46 16,48 -4,14** 

Suporte social    

Satisfação com os amigos 18,4 16,47 4,02** 

Intimidade 13,51 12,28 2,86* 

Satisfação com a família 10,39 9,54 2,47* 

Atividades sociais 8,32 7,04 4,25** 

ESSS total 50,61 45,33 4,355** 

*p< 0,05; **p< 0,001; ns não significativo   

 
 Na tabela 04 são descritos os resultados de acordo com o turno de estudo, no 

qual foi observado que os adolescentes do turno matutino apresentam menos horas 

de sono (t= -7,936; p < 0,001) e pior qualidade do sono (t= 2,059; p= 0,040) em relação 

aos alunos do turno vespertino. Entretanto, não houve diferenças nos escores de 

sonolência diurna (t= 1,112; p= 0,267), de satisfação com o suporte social (t= 0,191; 

p= 0,848) e suas dimensões e nem de ansiedade (t= 0,284; p= 0,777) e depressão (t= 

-1,065; p= 0,287) em relação ao turno de estudo dos adolescentes.  

Com relação ao campus, os adolescentes de SC apresentaram uma média 

maior de horas de sono (t= -3,585; p< 0,001), melhor qualidade do sono (t= 2,707; p= 

0,007), menor índice de sonolência diurna (t= 3,836; p< 0,001) e de sintomas de 

ansiedade (t= 4,091; p< 0,001) e depressão (t= 3,094; p= 0,002), e uma maior 

satisfação com o suporte social (t= -3,257; p= 0,001) em relação aos estudantes de 

SGA. As dimensões do suporte social “satisfação com a família (t= -3,08; p= 0,002) e 

“atividade sociais” (t= -4,53; p< 0,001) foram melhor avaliadas pelos estudantes de 

Santa Cruz. Entretanto, as dimensões “satisfação com os amigos (t= -1,600; p= 0,110) 

e “intimidade” (t= -1,870; p= 0,062) não diferiram entre os campus (tabela 05).  
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Tabela 04 - Comparação das variáveis sono, saúde mental e suporte social de acordo com turno 

  Matutino Vespertino   

Subescalas (n=213) (n=172) 
Teste t 

  Média Média 

Sono       

Qualidade do sono 7,43 6,85 2,05* 

Horas de sono 6,18 7,12 -7,93** 

Sonolência diurna 18,56 18 1,11ns 

Saúde mental       

Ansiedade 8,56 8,44 0,28ns 

Depressão 6,49 6,89 -1,06ns 

 Suporte social       

Satisfação com os amigos 17,46 17,1 0,75ns 

Intimidade 12,84 12,77 0,15ns 

Satisfação com a família 9,67 10,2 -1,55ns 

Atividades sociais 7,74 7,41 1,09ns 

ESSS total 47,71 47,48 0,19ns 

*p< 0,05; **p< 0,001; ns não significativo     
 

Tabela 05 - Comparação das variáveis sono, saúde mental e suporte social em relação ao campus 

  
São Gonçalo do 

Amarante 
Santa Cruz   

Subescalas (n=200) (n=185) 
Teste T 

  Média Média 

Sono       

Qualidade do sono 7,53 6,78 2,7* 

Horas de sono 6,24 6,54 -3,58** 

Sonolência diurna 19,22 17,33 3,83** 

Saúde mental       

Ansiedade 9,37 7,58 4,09** 

Depressão 7,22 6,08 3,09* 

HAD total 16,58 13,65 4,03** 

 Suporte social       

Satisfação com os amigos 16,93 17,7 -1,6ns 

Intimidade 12,43 13,23 -1,87ns 

Satisfação com a família 9,41 10,44 -3,08* 

Atividades sociais 6,95 8,29 -4,53** 

ESSS total 45,71 49,66 -3,25* 

*p< 0,05; **p< 0,001; ns não significativo     
 

5.3 Regressão Linear Múltipla Hierárquica 

 

O modelo 1 de regressão linear múltipla foi utilizado para avaliar se o suporte 

social prediz problemas de privação e má qualidade de sono, e sonolência diurna em 

adolescentes. Neste modelo foi observado que quanto menor a avaliação com o 
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suporte social pior a qualidade de sono (β = -0,413; F = 78,5; R2 ajustado = 0,168; p 

< 0,001), maior a sonolência diurna (β = -0,365; F = 58,9; R2 ajustado = 0,131; p < 

0,001) e menor as horas de sono (β = 0,150; F = 8,83; R2 ajustado = 0,020; p =0,003).  

No modelo 2, todas as variáveis inseridas foram estatisticamente significativas 

para a variável satisfação com o suporte social (β = -0,110; p =0,041), sexo (β = 0,114; 

p =0,008), turno (β = -0,121; p =0,004), ansiedade (β = 0,321; p <0,001) e depressão 

(β = 0,189; p =0,002). Além disso, explicaram um adicional de 17% da variância no 

modelo (F = 24,3, R2 = 0,340, R2 ajustado = 0,331, p <0,001). O modelo geral foi 

significativo, explicando 51% da variância total na qualidade do sono. Embora o 

suporte social continue influenciando a qualidade do sono no modelo 2, perde a força 

de predição para a variável de ansiedade quando inserido com as demais variáveis 

independentes, também preditoras da qualidade do sono.  

Ainda no modelo 2, as variáveis inseridas suporte social (β = -0,121; p =0,033), 

sexo (β = 0,238; p <0,001), ansiedade (β = 0,219; p <0,001) e depressão (β = 0,133; 

p =0,034) foram estatisticamente significativas e preditoras da sonolência diurna. 

Entretanto, o turno (β = -0,082; p =0,064), não apresentou poder preditor da 

sonolência diurna. Neste modelo, o suporte social influencia a sonolência diurna, 

porém, perde a força de predição para as variáveis sexo e de ansiedade. Os 

resultados indicaram que o controle da variável explicou 40,1% da variância de 

sonolência diurna 

Para predição das horas de sono, o modelo 2 identificou que a única variável 

inserida estatisticamente significativa com poder de preditor na duração do sono foi o 

turno de estudo (β = 0,377; p <0,001). As variáveis de suporte social (β = 0,050; p 

=0,402),  sexo (β = 0,035; p =0,462), ansiedade (β = -0,108; p =0,081) e depressão (β 

= -0,093; p =0,160), não conseguiram predizer a duração do sono. Com isso, o modelo 

2 foi significativo, explicando 20,9% da uma variância total da duração do sono (F = 

18,9, R2 = 0,186, R2 ajustado = 0,175, p <0,001).  

 Analisando os resultados da tabela 06, verifica-se que as variáveis 

dependentes dos distúrbios do sono podem ser preditas significativamente pelas 

variáveis independentes introduzidas (suporte social, sexo, turno, ansiedade e 

depressão), explicando 51% da variância da qualidade do sono, 40,1% da variância 

total da sonolência e 20,9% da variância total das horas de sono.  

 Em nossa amostra, os escores de depressão e ansiedade emergiram como 

preditores positivos independentes e a pontuação de ansiedade sendo um preditor 
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mais poderoso em comparação com a pontuação de depressão. Na tabela 06, as 

variável ansiedade apresentada no modelo 2, obteve maior valor de preditor da 

qualidade do sono. Enquanto, na sonolência diurna, a variável com maior poder de 

predição foi o sexo inserida no modelo 2.  

 

Tabela 06 - Regressão Linear Múltipla Hierárquica das variáveis do sono (qualidade e 
duração do sono e sonolência diurna) 

  R2 B Std. Error 

Qualidade do sono - IQSP       

Modelo 1  0,17**     

Suporte social - ESSS   -0,093** 0,11 

Modelo 2  0,34**     

Suporte social - ESSS   -0,025* 0,012 

Sexo   0,629* 0,237 

Turno   -0,663* 0,23 

Ansiedade   0,2** 0,035 

Depressão   0,142* 0,044 

Sonolência diurna (PDSS)       

Modelo 1 0,133**     

Suporte social - ESSS   -0,148** 0,019 

Modelo 2 0,268**     

Suporte social - ESSS   -0,049* 0,023 

Sexo   2,352** 0,450 

Turno   -0,812ns 0,436 

Ansiedade   0,246** 0,066 

Depressão   0,179* 0,084 

Horas de sono       

Modelo 1 0,023*     

Suporte social - ESSS   0,98* 0,33 

Modelo 2 0,186**     

Suporte social - ESSS   0,327ns 0,39 

Sexo   5,601ns 7,61 

Turno   59,57** 7,38 

Ansiedade   -1,951ns 1,116 

Depressão   -2,007ns 1,426 

        

*p< 0,05; **p< 0,001; ns não significativo.     
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6 DISCUSSÃO 

 

Este estudo buscou avaliar a percepção da satisfação com o suporte social, a 

qualidade e duração do sono, a sonolência diurna, e a ansiedade e depressão em 

adolescentes de uma Instituição Federal de Ensino. Além disso, analisou o impacto 

da satisfação com o suporte social, do sexo e turno de estudo, da ansiedade e 

depressão na qualidade e duração do sono, e na sonolência diurna dos adolescentes.  

Na fase da adolescência, os jovens estão mais propensos a desenvolver um 

atraso de fase do sono, no qual os adolescentes tendem a dormir e acordar mais tarde 

(CARSKADON, 1998). Entretanto, o que pode estar ocasionando a privação do sono 

nos adolescentes, são os atrasos que ocorrem na hora de dormir e ter que acordar 

mais cedo devido a rotina escolar, e com isso, não podendo atrasar o horário de 

acordar (CARSKADON, VIEIRA e ACEBO, 1993). Como consequência, pode 

contribuir para o aumento da sonolência diurna, caso o sono não seja recuperado 

durante o dia. 

A amostra de adolescentes analisada neste estudo apresentou uma média de 

horas de sono (6,42 h) por noite abaixo do recomendado (de 8 a 10 horas) para 

população de 14 a 18 anos, conforme a Fundação Nacional do Sono – FNS, 

(HIRSHKOWITZ et al., 2015). Considerando as horas recomendadas para esta faixa 

etária, os adolescentes apresentaram privação de sono, semelhante ao observado 

nos estudos de CARDOSO et al., (2009) e ARAÚJO et al., (2013), com médias de 6,1 

h e 6,3 horas de sono diárias, respectivamente.  

Outros estudos realizados com adolescentes encontraram médias superiores a 

observada em nossa pesquisa, todavia, inferior às recomendações da FNS, como o 

estudo de FELDEN et al., (2016) com adolescentes brasileiros onde a média de sono 

foi de 7,9 ± 1,6 horas; com adolescentes americanos identificou uma média de 7,8 

horas por noite (MAUME, 2013) e no estudo de SARCHIAPONE et al (2014) com 

adolescentes europeus, a média de horas de sono relatadas por noite foi de 7,7 ± 1,3. 

Embora os estudos descritos acima não tenham atendido às recomendações da FNS, 

foram observados estudos com adolescentes que apresentaram uma média de sono 

dentro das recomendações da FNS, como a pesquisa de BERNARDO et al., (2009) 

com adolescentes brasileiros de 10 a 19 anos com média de 8,83 ± 1,87 de horas de 

sono.  
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Os adolescentes que apresentaram tempo na cama menor do que oito horas 

por dia foram considerados com baixa duração de sono. Em nosso estudo, 76,6% dos 

adolescentes dormiam menos de 8h por noite, valor superior ao encontrado na 

literatura com o mesmo público de adolescentes com uma taxa de 39% duração do 

sono menor que 8h por noite (BERNARDO et al., 2009), e adolescentes portugueses 

de 11 a 15 anos com 60,4% dormindo menos que 8 h por noite (MORENO, 2013). 

Além disso, os adolescentes investigados apresentaram média de horário de 

deitar às 23:06 ± 1:25 horas, valor aproximado ao estudo de MORENO (2013) em que 

a maioria (46,4%) dos adolescentes se deitavam entre 22:00 às 23:00. Entretanto, 

valor superior ao encontrado no estudo de PEREIRA et al., (2015), onde a média de 

horário de dormir foi de 22:07 ± 3:09 horas. Quanto ao horário de acordar às 6:25 ± 

1:28 horas, identificou que nossos adolescentes acordam mais cedo em relação ao 

horário de acordar do estudo de PEREIRA et al., (2015) às 7:07 ± 1,7 horas, todavia, 

semelhante ao estudo de MORENO (2013), onde a maioria dos adolescentes (51,9%) 

acordavam entre 7-7:30 horas.  

Assim sendo, a baixa duração do sono nos adolescentes pode ser atribuída a 

ficar acordado até tarde e acordar cedo, devido ao horário da escola. Por essas 

razões, pode-se destacar que a maioria dos nossos adolescentes estudavam pela 

manhã, o que segundo a literatura está associado a baixa duração do sono (MELO, 

1999) e maior risco de privação de sono (PEREZ-CHADA, 2007).  

Vale ressaltar, que os adolescentes desta pesquisa apresentaram horários de 

acordar mais cedo que a maioria dos estudos da literatura, o que pode ser devido aos 

estudantes residirem em cidades da região metropolitana e interior do estado em 

relação a capital. Nestas cidades, o perfil de exposição à luz ao longo do dia e o uso 

da tecnologia parece ser inferior em relação a exposição dos adolescentes de grandes 

centros urbanos (GALINA, 2017). Além disso, Galina (2017) observou em 

adolescentes do ensino médio do município de Santa Cruz/RN apresentam uma 

tendência a matutinidade, o que pode estar impactando também no horário mais 

matutino de acordar dos adolescentes deste estudo.  

A média de sonolência diurna observada (18,31 ± 4,90) foi superior à 

encontrada em estudos com adolescentes utilizando a mesma escala, como a 

pesquisa de FÉLDEN et al., (2016) com adolescentes brasileiros de 10 a 17 anos, que 

obteve média de 15,6 ± 5,0, e o estudo realizado com estudantes americanos de 11 a 

15 anos com média de 15,3 ± 6,2 (DRAKE et al., 2003) e adolescentes espanhóis de 
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10 a 15 anos apresentaram média de 15,74 ± 5,93 (PEREZ-CHADA et al., (2007). 

Escores mais altos no PDSS podem estar associados a um pior desempenho escolar, 

menor aproveitamento escolar e desencadeamento de transtornos de humor (SHORT 

et al, 2013).  

Nossos resultados identificaram 71,2% da nossa amostra apresentou 

pontuação global do PSQI superior a 5 (ponto de corte para má qualidade do sono), 

prevalência elevada em relação aos estudos de Fonseca et al., (2015), Galvão et al., 

(2017) e  GOMES et al., (2017) que registraram 57,6%,  53.8% e 28,2% 

respectivamente, de adolescentes e adultos jovens com má qualidade de sono, e no 

estudo de REZAEI et al., (2018) no Irã com universitários (19-27 anos) com escore de 

60,0%.  

Além disso, nossos adolescentes obtiveram uma pontuação média global do 

PSQI de 7,17 ± 2,72, o que indica má qualidade de sono. Resultados semelhantes 

são encontrados na literatura (SHORT et al., 2013; FÉLDEN et al., 2016; KENT, 2016; 

REZAEI et al., 2018). Essa prevalência pode ser explicada por vários fatores 

parcialmente investigados neste estudo, como por exemplo, sexo e turno de estudo. 

 Outro resultado importante deste estudo foi a diferença na associação entre 

qualidade do sono e sonolência diurna com o sexo, em que as mulheres apresentaram 

pior qualidade de sono em relação aos homens, resultado semelhante ao encontrado 

no estudo de FONSECA et al., (2015) que identificou um percentual de 63,1% das 

mulheres com qualidade do sono ruim e índices mais elevados de sonolência diurna. 

Esse achado pode estar associado a maior pressão social que as mulheres enfrentam 

em relação aos homens, tendo em vista que o papel do gênero feminino de cuidar da 

família e dos afazeres domésticos ainda são fortemente disseminados na cultura 

brasileira e, principalmente em regiões do interior do estado (PADOVAN e ORDONES, 

2017; MIRANDA, 2017).  

Atualmente a má qualidade do sono dos adolescentes pode ser considerada 

um problema de saúde pública (BERNARDO et al., 2009). Estudos demonstram que 

a má qualidade do sono nessa população pode estar relacionada a inserção de novas 

tecnologias e mudanças no estilo de vida dos jovens em todo o mundo, o que colabora 

para a alta incidência de alterações do sono nessa população (VASCONCELOS et al., 

2013).  

Estas alterações podem ser consequências dos comportamentos inadequados, 

provocando muitas vezes, a irregularidade dos horários de dormir, o aumento da 
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sonolência diurna com cochilos prolongados durante o dia e uma má qualidade de 

sono nessa população (ARAÚJO et al., 2013). Além disso, adolescentes que 

apresentam uma má qualidade do sono, apresentam um pior desempenho acadêmico 

(SEUN-SADIPE e MOSAKU, 2017) e pode provocar à redução do desempenho 

acadêmico e surgimento de sintomas depressivos (BARAHONA-CORREA et al, 

2018). Portanto, a baixa duração do sono e má qualidade do sono podem ser 

considerada um dos principais preditores da sonolência diurna excessiva (MEYER et 

al.,2017). 

Em suma, a má qualidade do sono e uma duração reduzida do sono possui 

efeitos prejudiciais e está fortemente associada a incidência de sofrimento psíquico 

durante a adolescência, ou seja, ter maus hábitos de sono é um contribuinte 

significativo para a depressão (WANG et al, 2017).  

Nosso estudo identificou que 48,1% dos indivíduos encontram-se com 

ansiedade e 30,6% com depressão, valores próximos ao encontrado no estudo de 

TERRA (2013), que avaliou adolescentes na faixa etária de 17 a 24 anos e encontrou 

uma média de 58,5% dos indivíduos com ansiedade, e 28,4%, com depressão. Esses 

altos índices de sintomas de saúde mental ressalta a reflexão sobre se o adolescente 

conhece e possui acesso as políticas públicas voltadas para a saúde mental nesta 

faixa etária.  

A atenção à saúde mental de adolescentes é uma temática que deve ser 

discutida dentro dos espaços de educação, bem como diante dos processos 

educativos e das instituições que delas se ocupam formalmente, para que haja 

garantia da saúde integral dessa população. E para isso, as escolas são ambientes 

privilegiados para o desenvolvimento de adolescentes, tanto na promoção de fatores 

protetivos quanto na detecção de riscos e na redução de danos de agravos 

psicossociais (BRASIL, 2014). 

O índice de ansiedade e depressão na adolescência pode ser devido às 

cobranças pessoais, familiares e sociais para um bom desempenho nos estudos, 

todavia, dependendo da pressão, podem gerar um estado de ansiedade prejudicial ao 

desempenho acadêmico e até mesmo sentimento de incompetência e incapacidade, 

bem como de isolamento, insegurança e dúvidas (TERRA, et al., 2013). Além disso, 

esta pesquisa identificou que mulheres estão mais sujeitas a ansiedade e depressão 

do que os homens, corroborando os resultados de pesquisas em torno deste tema 

(SOARES e MARTINS, 2010; LIMA e VIEGAS, 2011; TERRA et al., 2013; 
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NOGUEIRA, 2017). Por conseguinte, os problemas relacionados com o sono 

apresentam associação significativa com sintomas psicológicos (NOGUEIRA, 2017).  

A satisfação com o suporte social é vista como uma percepção positiva que o 

indivíduo tem de se sentir amado, valorizado, compreendido e protegido (ENNIS & 

BUNTING, 2013). Na análise da satisfação com o suporte social foi obtida uma média 

de 47,6 ± 12,1 do escore total da escala ESSS, resultado é próximo aos estudos 

observado em universitários portugueses (NOGUEIRA, 2017), e adultos dependentes 

de álcool em Portugal (VALENTIM, 2014).  

Nos resultados do nosso estudo, constatou-se que a escala de satisfação com 

o suporte social apresentou a satisfação com os amigos como a dimensão mais 

pontuada seguindo-se a intimidade, satisfação com a família e atividades sociais com 

escore mais baixo, corroborando com os resultados dos estudos com populações 

portuguesas, com universitários (MARÔCO, 2014; NOGUEIRA, 2017) e adultos com 

dependência alcóolica (VALENTIM, 2014). O resultado desta escala pode ser 

analisado juntamente ao apoio de grupos de suporte mútuo.  

 Os amigos são de grande importância na fase da adolescência, uma vez que 

o ingresso do estudante em uma instituição de ensino federal como o IFRN, leva a 

necessidade dos adolescentes permanecerem na escola por maior tempo envolvidos 

em afazeres escolares e demandas acadêmicas. Estas condições podem acarretar 

em maior interação com amigos do que com outros grupos sociais. Além disso, o baixo 

escore obtido em relação a satisfação com o suporte social voltados as atividades 

sociais, pode ser decorrente da falta de políticas públicas voltadas para o lazer dos 

adolescentes, tais como, atividades desportivas, ações culturais entre outras, que 

poderiam aumentar a disponibilidade de ações que contribuíssem com a interação 

social presencial entre os adolescentes, diminuindo assim a interação virtual em 

mídias sociais.  

Contrário aos estudos apresentados, a pesquisa de PINHO (2017), em adultos 

portugueses com diagnóstico de esquizofrenia constatou um escore total da ESSS de 

(51,48 ± 21,29), sendo a satisfação com a família (62,88 ± 33,48) a mais elevada e a 

satisfação com os amigos a mais prejudicada (46,61 ± 32,94). Esse resultado pode 

ser devido os indivíduos com esquizofrenia apresentarem uma percepção pobre de 

apoio social, principalmente de contato com amigos e uma rede social escassa 

(HUANG et al., 2008).   

Em contrapartida, o menor escore de satisfação com as atividades sociais pode 
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ser devido a menor disponibilidade que os adolescentes possuem para participar das 

atividades sociais, muitas vezes pelas altas exigências das demandas acadêmicas e 

ao pouco tempo disponível para tal (NOGUEIRA, 2017).  

Em nosso estudo, através do teste t, constatou-se que os homens 

apresentaram um escore maior de satisfação com o suporte social quando 

comparados as mulheres, o que corrobora com o encontrado na pesquisa de 

CORDEIRO, CLAUDINO e ARRIAGA, 2006; LOPES, 2011). Porém, contrário aos 

achados nos estudos acima, a pesquisa de ALVES e DELL’AGLIO (2015), com 

adolescentes de 12 a 18 anos, observou uma maior percepção com o suporte social 

nas mulheres. 

Somado a tudo isso, foi possível evidenciar que de acordo com os dados 

encontrados na pesquisa, há uma baixa satisfação com o suporte social relacionada 

aos problemas de sono, ou seja, quanto menor a satisfação com o suporte social, pior 

a qualidade do sono, maior o nível de sonolência diurna e maior a privação de sono.  

Portanto, é necessário buscar estratégias que contribuam com a melhora do 

suporte social desta população, principalmente no que se refere a maior 

disponibilidade de atividades sociais e envolvimento da família, podendo assim 

contribuir para a diminuição de problemas de sono nos adolescentes.  

 Na análise da regressão linear múltipla, o sono em si é considerado um 

importante preditor de saúde (PABAYO et al., 2014), no entanto, o suporte social 

também é considerado um agente fortemente preditivo da saúde. (SERRA, 2016). A 

percepção de satisfação com o suporte social é um importante elemento na vida dos 

adolescentes (SILVA, MELO e MOTA, 2016). De acordo com as análises de 

regressão, os resultados evidenciam que a percepção de satisfação com o suporte 

social tem um contributo significativo para a qualidade do sono e sonolência diurna, 

apresentando maior poder de predição em relação as demais variáveis analisadas.  

Adicionalmente, as pessoas que possuem relações sociais mais positivas com seus 

familiares e amigos, apresentaram uma melhor qualidade e eficácia do sono e duração 

do sono mais efetiva (MASOUDNIA, 2015). Além disso, as pessoas que apresentam 

uma má qualidade sono apresentam um maior risco para desenvolver ansiedade e 

depressão (TAYLOR et al., 2011).  

Em análise mais detalhada foi possível verificar que o turno é a única variável 

que contribuiu significativamente e possui poder preditor para as variáveis do sono 

estudadas nesta pesquisa (qualidade e duração do sono), o que pode ser decorrente 
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do horário de início das aulas pela manhã. O sexo também apresentou associação 

significativa para a explicação dos modelos, sendo as mulheres as mais prejudicadas 

com má qualidade de sono e menos horas de sono. Diante desse resultado, as 

mulheres têm maior risco de má qualidade do sono e apresentarem mais queixas e 

transtornos do sono, o que pode estar associado à influência da variação hormonal 

fisiológica e cíclica do organismo feminino (MOREIRA et al, 2013).  

Os adolescentes encontram-se mais propensos a situações que afetam a 

qualidade do sono e duração do sono causando ansiedade e sintomas de depressão. 

No estudo de PABAYO et al., (2014), com estudantes na faixa etária de 14 a 19 anos, 

residentes em Boston (EUA) identificou que os adolescentes sem sintomas 

depressivos em comparação aos que apresentaram sintomas depressivos tiveram 

maior média de duração do sono. Corroborando com o encontrado em nosso estudo, 

a má qualidade de sono está associada com a presença de sintomas de ansiedade e 

depressão, sendo, portanto, o sofrimento psicológico preditor da má qualidade do 

sono (SEUN-SADIPE e MOSAKU, 2017). Portanto, é uma população que merece 

atenção quanto às queixas de sono para que haja uma possibilidade de prevenção e 

diagnóstico precoce de distúrbios psicológicos (COELHO et al., 2010). 

Os distúrbios do sono constituem um problema de saúde pública que requer 

intervenção e adoção de medidas educativas e promoção da conscientização da 

saúde em instituições de ensino, a fim de melhorar a ação do aluno na construção de 

sua própria qualidade de sono. 

Uma das limitações do estudo, foi não ter sido possível avaliar toda a população 

do estudo, devido à falta de interesse de alguns adolescentes em participarem da 

pesquisa e outros que não entregaram o TCLE com assinatura dos responsáveis, 

embora, os resultados apresentados são de uma amostra representativa da 

população, tendo em vista que a amostra final foi de 385, a qual é maior que a 

esperada (328) de acordo com a estatística de cálculo amostral. Além disso, não foi 

considerada na metodologia uma avaliação da satisfação com o suporte social em 

relação ao apoio de grupos de suporte mútuo, o que poderia ter enriquecido os 

resultados. No entanto, a escala utilizada neste estudo contribui para uma avaliação 

do suporte social geral e de fatores específicos que são âmbitos primordiais para a 

faixa etária considerada. Vale chamar atenção para a importância de considerar nos 

projetos futuros a análise através da triangulação de métodos qualitativos e 

quantitativos, onde a importância do diálogo entre os dados empíricos, autores que 
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tratam da temática estudada e análise de conjuntura, possam contribuir para um 

contínuo movimento dialético.  
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7 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo é pioneiro na avaliação das temáticas de suporte social e 

problemas de sono e saúde mental em adolescentes de instituição federal de ensino 

federal localizada em municípios do estado do Rio Grande do Norte. Este estudo 

permitiu conhecer melhor os problemas de sono na faixa etária dos 14 aos 18 anos 

de idade.  

Portanto, conclui-se que os adolescentes desta amostra possuem má 

qualidade de sono, sonolência diurna excessiva, privação de sono e um índice 

considerado de adolescentes com ansiedade e depressão, visto que dormem menos 

do que o recomendado para a idade, o que pode ser decorrente do horário de início 

das aulas pela manhã. O suporte social foi avaliado como médio, sendo a dimensão 

satisfação com os amigos a melhor avaliada, enquanto, a dimensão atividades sociais 

foi a que apresentou pior suporte social. Além disso, as análises identificaram que o 

baixo suporte social pode ser mais um fator que impacta nos problemas de sono da 

adolescência, principalmente, o suporte social em relação as atividades sociais 

disponíveis. 

O sexo feminino foi associado a pior qualidade de sono, maior sonolência 

diurna, menor duração de sono, pior suporte social e maior índices de ansiedade em 

relação ao sexo masculino. Além disso, os alunos do turno matutino apresentaram 

uma pior qualidade e menor duração do sono em relação aos do turno vespertino. Os 

adolescentes do campus São Gonçalo do Amarante apresentaram menor duração do 

sono, pior qualidade de sono, maior sonolência diurna e de sintomas de ansiedade e 

depressão e uma menor satisfação com o suporte social em relação aos do campus 

Santa Cruz.  

Por fim, podemos considerar que o investimento na saúde da população de 

adolescentes é de grande importância para melhorar a qualidade de vida dessa 

população, bem como para assegurar o pensamento criativo, inovador e construtivo 

desses adolescentes. E com isso, estes resultados podem servir de subsídios para a 

elaboração de programas de intervenção e de políticas de saúde voltadas para a 

população de adolescentes com uma perspectiva de políticas públicas mais amplas 

não apenas em ambientes escolares, mas, em todas as ações voltadas a promoção 

da saúde dos adolescentes. 

Podendo colaborar com a melhoria da saúde, bem-estar e qualidade de vida a 
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partir de possíveis atividades e trabalhos que permitam contribuir com a melhoria da 

percepção da satisfação com o suporte social. Ressalta-se ainda que os resultados 

se referem a uma amostra de adolescentes de uma instituição federal de ensino 

localizada em dois munícipios do interior do RN, e que podem servir como base para 

novos estudos, ampliando a amostra para adolescentes de outras realidades, tais 

como: outros estados do país e de escolas privadas.  
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APÊNDICE B - TCLE 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP /FACISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você, a autorização para que o menor pelo qual você 

é responsável participe da pesquisa “A percepção da satisfação com o suporte 

social e a relação com a qualidade e duração do sono, sonolência diurna, 

ansiedade e depressão em adolescentes de uma Instituição Federal de 

Ensino” que tem como pesquisadora responsável a Profª Drª Jane Carla de 

Souza. 

Esta pesquisa pretende analisar a relação entre a percepção da satisfação 

com o suporte social com a qualidade e duração do sono, sonolência diurna, 

ansiedade e depressão em adolescentes de uma Instituição Federal de Ensino. O 

suporte social é definido pela avalição da quantidade e disponibilidade de amigos, 

familiares, vizinhos e grupos sociais em que se pode confiar, e a percepção em se 

sentirem apoiadas e satisfeitas com este apoio. O motivo que nos leva a fazer este 

estudo é avaliar se a satisfação com o suporte social estar relacionada com a 

qualidade e duração do sono e sonolência diurna e se a percepção da satisfação 

com o suporte social influencia no aparecimento de sintomas de ansiedade e 

depressão. 

Caso você decida autorizar, ele deverá preencher 4 questionários em sala 

de aula, os quais avaliam a percepção da satisfação com o suporte social, a 

qualidade e duração do sono, a sonolência diurna excessiva, o nível de 

ansiedade e depressão e os dados sócio demográficos dos participantes do 

estudo, o que irá durar cerca de 50 minutos. 

Durante a realização da coleta de dados, a previsão de riscos atribuídos 

à participação dele (a) nesta pesquisa é mínima, visto que, envolve apenas o 

preenchimento de questionários. Os riscos que poderão ocorrer, consistem em 

algum constrangimento e/ou incômodo e desconforto emocional, a partir do 
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conteúdo e do nível das perguntas ao responder os instrumentos da pesquisa. 

Para minimizar estes possíveis riscos, será adotada uma estratégia de convidar 

o aluno para preencher os questionários em outra sala, com a presença apenas 

de um dos pesquisadores do estudo. Esta estratégia diminuirá a perda de dados 

na coleta e o possível desconforto do aluno. Além disso, o participante ou o 

responsável terão o direito de retirar a qualquer momento a sua participação na 

pesquisa, sem nenhum prejuízo. 

O benefício direto aos participantes da pesquisa será a realização de 

oficinas sobre a importância do sono e suporte social em adolescentes e a 

relação existente no desencadeamento de diversos problemas de saúde mental, 

o que pode contribuir para a qualidade de vida do adolescente. Como 

contribuição do estudo para a Instituição, os dados coletados poderão contribuir 

para a elaboração de projetos de intervenção voltados para os estudantes de 

uma Instituição Federal de Ensino. 

Em caso de algum problema que você venha ter, comprovadamente 

relacionado com a pesquisa, você terá o direito a assistência gratuita que será 

prestada o direito de assistência integral gratuita devido a danos diretos/indiretos 

e imediatos/tardios pelo tempo que for necessário, assegurado pela 

pesquisadora responsável Profª Jane Carla de Souza. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Jane Carla de Souza, sendo o número para contato (84) 98868-

5570. Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você e para ele (a) 

Os dados que ele (a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão 

divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação para terceiros e de nenhum dado que possa identificá-lo (a). 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 comprovadamente decorrente pela participação 

dele (a) nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado 

para você. Se ele (a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, ele (a) será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
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(FACISA), telefone (84) 99224 0009 ou mandar e-mail para 

cepfacisa@gmail.com ou cep@facisa.ufrn.br. O Comitê de Ética em Pesquisa - 

CEP da FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI - FACISA é um 

órgão Colegiado interdisciplinar e independente, constituído nos termos da 

Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, e criado para 

defender os interesses dos participantes de pesquisas em sua integridade e 

dignidade. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com a pesquisadora responsável Profa. Dra. Jane Carla de Souza e as duas vias 

do TCLE devem ser rubricadas em todas as suas páginas. 

 

   Consentimento Livre e Esclarecido  

Eu, ________________________________________________, representante 

legal do menor ____________________________________________, autorizo 

sua participação na pesquisa “A percepção da satisfação com o suporte 

social e a relação com a qualidade e duração do sono, sonolência diurna, 

ansiedade e depressão em adolescentes de uma Instituição Federal de 

Ensino”. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre 

os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter 

entendido os riscos, desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer 

para ele (a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá 

como participante e eu como seu representante legal.                       

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo(a). 

 

São Gonçalo do Amarante, ____ de ________________ de 20___. 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 

                  __________________________ 

                      Profª Jane Carla de Souza 

        Siape: 1110960 
Impressão datiloscópica 

do representante legal 
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APÊNDICE C - TALE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP /FACISA 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Através deste termo esclareço que aceito participar da pesquisa “A percepção 

da satisfação com o suporte social e a relação com a qualidade e duração do sono, 

sonolência diurna, ansiedade e depressão em adolescentes de uma Instituição 

Federal de Ensino”, coordenada pela professora Drª Jane Carla de Souza. 

Como sou menor de idade, meu responsável legal assinou um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido onde o pesquisador responsável explica a maneira 

como a pesquisa será realizada, todos os meus direitos, riscos e benefícios que terei 

ao participar dessa pesquisa. 

Nesse mesmo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o pesquisador 

responsável declarou que cumprirá tudo que ele esclareceu e prometeu. 

Juntamente com o meu representante legal, 

___________________________________________, recebi, de forma que entendi, 

explicações sobre essa pesquisa e os endereços onde devo tirar minhas dúvidas 

sobre a pesquisa e se a mesma é eticamente aceitável. 

Depois de conversar com meu representante legal, resolvi voluntariamente 

participar dessa pesquisa. 

São Gonçalo, Rio Grande do Norte, _____/ _____/ _____. 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

___________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha  

  ___________________________________________ 
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APÊNDICE D - Ficha de identificação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP /FACISA 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAÚDE 

Nome: __________________________________________________________ 

 

1- Você possui filhos menores que três anos (     )Sim     (     )Não 

2- Você trabalha (    )Sim    (    )Não 

3- Possui algum diagnóstico clínico de distúrbio do sono, tais como: 

 Apneia obstrutiva do sono: (     )Sim  (    )Não 

 Insônia: (     )Sim  (    )Não 

 Sonambulismo: (     )Sim  (    )Não 

 Outros: (     )Sim  (    )Não    Qual? _______________________ 

4- Atualmente ou no passado já apresentou diagnóstico de distúrbios neurológicos: 

 Acidente vascular encefálico: (     )Sim  (    )Não 

 Epilepsia: (     )Sim  (    )Não 

 Convulsão: (     )Sim  (    )Não 

 Outros: (     )Sim  (    )Não    Qual? _______________________ 

5- Apresenta transtorno mental severo e persistente diagnosticado por médico psiquiatra: 

      (     )Sim    (    )Não 

 

6- Possui algum diagnóstico clínico de doenças psiquiátricas, tais como: 

 Depressão: (     )Sim  (    )Não 

 Ansiedade: (     )Sim  (    )Não 

 Transtorno do humor bipolar: (     )Sim  (    )Não 

 Outro transtorno pscicótico: (     )Sim  (    )Não  Qual?_____________________ 

7- Faz uso de remédios psicóticos (   )Sim    (   )Não 
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ANEXO A - Índice de qualidade de sono de Pittsburgh 

       UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

  FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

  COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP /FACISA 

   

Nome completo: ______________________________________________________ 

       Idade: _______                                               Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH 

 

INSTRUÇÕES: As questões a seguir referem-se aos seus hábitos de sono apenas 

durante o mês passado. Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível 

o que ocorreu na maioria dos dias e noites do mês passado. Por favor, responda a 

todas as questões. OBRIGADA! 

 

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

vezes?  

Hora de deitar: _______________ 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou a pegar 

no sono na maioria das vezes?  

Quantos minutos demorou para pegar no sono _______________ 

3. Durante o mês passado, a que horas você levantou pela manhã, na maioria 

das vezes? 

Horário de acordar: ________________ 

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

(pode ser diferente do número de horas que você ficou na cama) 

Horas de sono por noite: _____________ 

 

Para cada uma das questões que seguem, escolha apenas uma única resposta que 

você ache mais correta. Por favor, responda todas as questões. 

5. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas, dificuldades 

para dormir, por causa de: 

a) Demorar mais de 30 minutos (meia hora) para pegar no sono. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

b) Acordar no meio da noite ou pela manhã muito cedo. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais 

  

c) Levantar para ir ao banheiro.                                                                                    
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(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

d) Ter dificuldades para respirar. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

e) Tossir ou roncar muito alto. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

f) Sentir muito frio. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

g) Sentir muito calor. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

h) Ter sonhos ruins ou pesadelos. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

i) Sentir dores. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais  

 

j) Descreva outras razões, se existirem, que tragam dificuldades para você dormir. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

 

k) Quantas vezes você teve problemas para dormir pela (s) razão(ões) acima citada 

(as), durante o mês passado? 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais 
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6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(   ) Muito boa   (   ) Boa  (   ) Ruim  (   ) Muito 

ruim 

 

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

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

mesmo por sua conta? 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

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

enquanto estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de quaisquer 

outras atividades sociais, quantas vezes isso aconteceu? 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana 

  

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

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

para realizar suas atividades diárias? 

(   ) Nenhuma indisposição, nem falta de entusiasmo 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(   ) Pequena indisposição e falta de entusiasmo 

(   ) Muita indisposição e falta de entusiasmo 

 

10. Para você o sono é: 

(   ) Um prazer  (   ) Uma necessidade (   ) Outro       Qual? ______________________ 

 

11. Você cochila: 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

12. Para você cochilar é: 

(   ) Um prazer  (   ) Uma necessidade  (    ) Outro. Qual? ______________________ 
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ANEXO B – Escala Pediátrica de Sonolência Diurna  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP /FACISA 

 

Nome completo: ________________________________________________________ 

 

ESCALA PEDIÁTRICA DE SONOLÊNCIA DIURNA 

1. Com qual frequência você dorme ou sente sono em sala de aula?  

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Às vezes (  ) Quase nunca (  ) Nunca  

2. Com qual frequência você fica com sono ao fazer a lição de casa?  

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Às vezes (  ) Quase nunca (  ) Nunca  

3. Você está atento/alerta na maior parte do dia? 

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Às vezes (  ) Quase nunca (  ) Nunca  

4. Com qual frequência você se sente cansado e mal-humorado durante o dia?  

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Às vezes (  ) Quase nunca (  ) Nunca  

5. Com qual frequência você tem dificuldades para sair da cama de manhã? 

(  )Sempre (  ) Frequentemente (  ) Às vezes (  ) Quase nunca (  ) Nunca  

6. Com qual frequência você volta a dormir depois de acordar de manhã?  

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Às vezes (  ) Quase nunca (  ) Nunca  

7. Com qual frequência você precisa de alguém ou de auxílio de despertador 

para te acordar de manhã?  

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Às vezes (  ) Quase nunca (  ) Nunca  

8. Com que frequência você acha que precisa dormir mais?  

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Às vezes (  ) Quase nunca (  ) Nunca 
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ANEXO C - Escala de satisfação com o suporte social 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP/FACISA 

Nome completo: ________________________________________________________ 

ESCALA DE SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL 

Instruções: A seguir vai encontrar várias afirmações, seguidas de cinco letras. Marque um 

círculo à volta da letra que melhor qualifica a sua forma de pensar. Por exemplo, na primeira 
afirmação, se você pensa quase sempre que por vezes se sente só no mundo e sem apoio, 
deverá assinalar a letra A se acha que nuca pensa isso deverá marcar a letra E.  

 Concordo 
totalmente 

Concordo 
na maior 

parte 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
na maior 

parte 

Discordo 
totalmente 

1- Por vezes sinto-me só no mundo e sem 
apoio 

A B C D E 

2- Não saio com amigos tantas vezes 
quantas eu gostaria 

A B C D E 

3- Os amigos não me procuram tantas vezes 
quantas eu gostaria 

A B C D E 

4- Quando preciso de desabafar com alguém 
encontro facilmente amigos com o quem o 
fazer 

A B C D E 

5- Mesmo nas situações mais embaraçosas, 
se precisar de apoio de emergência tenho 
várias pessoas a quem posso recorrer 

A B C D E 

6- Às vezes sinto falta de alguém 
verdadeiramente íntimo que me compreenda 
e com quem possa desabafar sobre coisas 
íntimas 

A B C D E 

7- Sinto falta de atividades sociais que me 
satisfaçam 

A B C D E 

8- Gostava de participar mais em atividades 
de organizações (p. ex. clubes esportivos, 
escoteiros, partidos políticos, etc.) 

A B C D E 

9- Estou satisfeito com a forma como me 
relaciono com minha família 

A B C D E 

10- Estou satisfeito com a quantidade de 
tempo que passo com minha família 

A B C D E 

11- Estou satisfeito com o que faço em 
conjunto com minha família 

A B C D E 

12- Estou satisfeito com a quantidade de 
amigos que tenho 

A B C D E 

13- Estou satisfeito com a quantidade de 
tempo que passo com meus amigos 

A B C D E 

14- Estou satisfeito com as atividades e 
coisas que faço com o meu grupo de amigos 

A B C D E 

15- Estou satisfeito com o tipo de amigos que 
tenho 

A B C D E 

Fonte: Ribeiro, J. L. P. — Escala de satisfação com o suporte social (ESSS). Análise 
Psicológica, 3 : XVII (1999) 547-558.  
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ANEXO D - Escala hospitalar de ansiedade e depressão 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP /FACISA 

Nome completo: ________________________________________________________ 

 

ESCALA HAD - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

Instruções: Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se 
sentido na ÚLTIMA SEMANA. Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Neste 

questionário as respostas espontâneas têm mais valor do que aquelas em que se pensa 
muito. Marque apenas uma resposta para cada pergunta.  

 
1) Eu me sinto tenso ou contraído: 
(    ) A maior parte do tempo (    ) Boa parte do tempo (    ) De vez em quando (   ) Nunca  
2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes:  
(    ) Sim, do mesmo jeito que antes      (    ) Não tanto quanto antes  
(    ) Só um pouco                                  (    ) Já não sinto mais prazer em nada  
3) Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer: 
(    ) Sim, e de um jeito muito forte                  (    ) Sim, mas não tão forte 
(    ) Um pouco, mas isso não me preocupa    (    ) Não sinto nada disso  
4) Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas:  
(    ) Do mesmo jeito que antes     (    ) Atualmente um pouco menos 
(    ) Atualmente bem menos         (    ) Não consigo mais  
5) Estou com a cabeça cheia de preocupações: 
(    ) A maior parte do tempo (    ) Boa parte do tempo (    ) De vez em quando (    ) 
Raramente  
6) Eu me sinto alegre:  
(    ) Nunca  (    ) Poucas vezes   (    ) Muitas vezes  (    ) A maior parte do tempo  
7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 
(    ) Sim, quase sempre  (    ) Muitas vezes  (    ) Poucas vezes  (    ) Nunca  
8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 
(    ) Quase sempre  (    ) Muitas vezes   (    ) De vez em quando  (    ) Nunca  
9) Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto no 
estômago: 
(    ) Nunca                (    ) De vez em quando   
(    ) Muitas vezes     (    ) Quase sempre  
10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 
(    ) Completamente                        (    ) Não estou mais me cuidando como deveria  
(    ) Talvez não tanto quanto antes  (    ) Me cuido do mesmo jeito que antes  
11) Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum: 

(    ) Sim, demais     (    ) Bastante   
(    ) Um pouco        (    ) Não me sinto assim  
12) Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir: 
(    ) Do mesmo jeito que antes    (    ) Um pouco menos do que antes 
(    ) Bem menos do que antes      (    ) Quase nunca  
13) De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 
(    ) A quase todo momento  (    ) Várias vezes   
(    ) De vez em quando         (    ) Não sinto isso  
14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, de rádio 
ou quando leio alguma coisa: 

(    ) Quase sempre  (    ) Várias vezes     (    ) Poucas vezes   (    ) Quase nunca 
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ANEXO E - Parecer do Comitê de Ética 

 


