
TÍTULO: ENFERMAGEM E A DIVISÃO DO TRABALHO: A QUALIDADE DO SONO NO PRIMEIRO ANO
DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EnfermagemSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - UNICIDINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ISABELA DE ALCANTARA ALMEIDA, JAQUELINE SILVA PIZZETTI, VITORIA FONTES
PEREIRA DESTRO, JULIA MARY FERREIRA SILVA, ERICK PEREIRA DANTAS
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARIA PRISCILA ANDRADE TEIXEIRA DA COSTAORIENTADOR(ES): 



1.RESUMO 

Para falar sobre qualidade do sono compreende-se que a mesma encontra-se 

diretamente ligada com a rotina diária do profissional. O que define qualidade do 

ciclo sono-vigilha é o ritmo circadiano que se alterna naturalmente no período de 24 

horas. A alternância entre dia e noite ( claro e escuro ) além dos fatores internos 

como alteração no hipotálamo e regulação genética. Pesquisas apontam que, o 

brasileiro dorme em média 7,5 horas/dia, um índice baixo comparado a média global 

que é de 8,5 horas/dia. Atrelado a essa pesquisa, notou-se que, recém nascidos 

dormem de 16 a 18 horas/dia, enquanto crianças de 2 a 6 anos dormem 

aproximadamente 12 horas/dia, contudo crianças de 6 a 12 anos dormem entre 8,5 

e 10 horas/dia. Já na fase a adulta, as horas de sono seguem diminuindo, chegando 

entre 8 a 9 horas/dia. Com isso criaram-se metodologias de validação do sono por 

meio de escalas e questionários, dentre muitos o questionário mais utilizado é o 

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh ( PSQI ) constituído por 19 questões de 

auto relato e 5 do companheiro e/ou acompanhante de quarto, questões essas que 

não somam na pontuação total validando apenas a prática clínica, composto de 7 

itens graduados de 0 a 3 variando de nenhuma dificuldade para dificuldade grave, 

que são C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, respectivamente : Qualidade subjetiva de sono, 

Latência do sono, Duração do sono, Eficiência habitual do sono, Alterações de sono, 

Uso de medicamentos para dormir e Disfunção diurna de sono; a soma varia de 0 a 

21 pontos, portanto quanto maior o resultado pior a qualidade do sono. Tendo em 

vista que o local que se dorme, horário de trabalho e estudo, afetam 

abundantemente o sono, causando má qualidade do mesmo, enquanto, a boa 

qualidade liga-se á variáveis complexas, visto que existem diferentes perfis de 

dormidores além de fatores como, idade, sexo, turno e horas dormidas.   

 

Palavras Chaves: Sono, Qualidade, Validação, Idade, Faixa Etária 

 

2. INTRODUÇÃO  

 



O sono se classifica como além de um período passivo que objetiva repor a 

energia da mente e do corpo (físico). Trata-se de um estado ativo em que o cérebro 

continua a exercer suas funções. O sono vai além de uma necessidade se refere ao 

momento em que ocorre diversos processos metabólicos que se sofrer alterações 

pode desequilibrar o organismo de uma forma geral no decorrer do tempo, seja ele 

curto, médio ou a longo prazo.(1)  

Dessa forma o sono define-se como um estado comportamental responsável 

pelo desenvolvimento dos processos neurobiológicos, que são de suma importância 

para manter a saúde física e cognitiva com grande impacto sobre a qualidade de 

vida dos indivíduos. (1)  

Desde a década de 80 passou-se a analisar de forma científica a saúde do 

trabalhador da área da saúde, passou-se a enfatizar a saúde ocupacional do 

trabalhador da saúde. Nesse contexto os prejuízos físicos e psíquicos decorrente da 

falta de sono ou de “dormir” traz prejuízos aos profissionais de saúde no que se 

refere à motivação para desempenhar suas atividades quanto para a sua qualidade 

de vida de uma maneira geral. (2)  

Na área da saúde os profissionais atuam em período de 24 horas, em sete 

dias da semana tanto durante o dia quanto no período noturno. Isso se deve as 

mudanças econômicas, demográficas e aos processos tecnológicos um ritmo 

imposto pela sociedade moderna que possui uma divisão de trabalho com a 

diversidade de aptidões técnicas que acabam por interferir no processo de saúde e 

doença do trabalhador da saúde. (3) 

Principalmente em ambiente hospitalar, em específicos os profissionais da 

Enfermagem que trabalham em sistema de turnos com duração de oito ou 12 horas, 

diurnos e noturnos.  Em geral os turnos no Brasil aos profissionais de Enfermagem 

acabam em sua grande maioria em turnos de 12 horas trabalhados seguidos de 36 

horas de descanso. Turnos estes que acabam por alterar o padrão do sono dos 

profissionais e por conseqüência suas funções fisiológicas e cognitivas. (3)  

Destaca-se que a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT/ 1943) e a 

Constituição Federal de 1988 (Artigo 7°) sofreu atualização por meio da Lei da  

Reforma Trabalhista de n° 13. 509/17. Sem eu Artigo 73 estabelece que: (4)  

 



 

“(...) Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o 

trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para 

esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte 

por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. § 1º - A hora do 

trabalho noturno será computada como de 52 (cinquenta e 

dois) minutos e 30 (trinta) segundos. § 2º - Considera-se 

noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado 

entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas 

do dia seguinte.”(4) 

 

A privação do sono acarreta nas atividades diárias causando adversidades, 

psicossociais, cognitivas e somáticas. E pode desenvolver os transtornos 

relacionados ao sono (TS) dentre eles: insônia, “sonolência excessiva diurna (SED), 

incapacidade de dormir no momento desejado e eventos anormais durante o sono”, 

como pesadelos, entre outros. O TS também pode causar doenças como depressão 

e dores musculares. (5)  

Os Transtornos do Sono provocam a perda da qualidade de vida, afeta o 

desempenho profissional e pessoal e o aumento da incidência de doenças 

psiquiátricas. Também pode levar a acidentes e ao envelhecimento precoce. (6)  

Nos profissionais da saúde que atuam em turnos noturnos a privação do sono 

pode trazer a diminuição da capacidade mental, cansaço físico e mental, pois 

estabelece um conflito entre os ritmos biológicos e a carga de trabalhos em turnos, 

com horários adversos. (7)  

O presente estudo objetiva investigar a qualidade do sono dos profissionais 

de saúde nos primeiros anos de atuação profissional. 

 

3. MÉTODO  

 

3.1 Tipo de Estudo 

 



Trata-se de um estudo exploratório, narrativo e descritivo de revisão de 

literatura de abordagem qualitativa. De acordo com Gil (2010)8a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em materiais já elaborados, constituídos 

principalmente de livro e materiais científicos. Refere também que boa parte dos 

estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas.(8) 

 

3.2  Coleta de dados  

 

A coleta de dados será realizada por meio de busca informatizada no banco 

de dados bibliográficos Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) que incluirá os artigos 

indexados nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde) utilizada no estudo por realizar a busca em artigos científicos escritos em 

toda América Latina e Caribe em 3 idiomas (português, inglês e espanhol), BDENF 

(Base de Dados Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem do Brasil) por 

ser uma base de dados bibliográficos especializada na área da Enfermagem e 

SciELO (Scientific Eletronic Library Online) 

porserumabibliotecaeletrônicaquedisponibilizadiversasrevistaseletrônicas no Brasil 

de diversas áreas de conhecimento, inclusive a área da saúde. Serão utilizadas 

como palavras chave: sono, Enfermagem e profissionais da saúde.  Os descritores 

foram retirados de acordo na Base de Descritores em Ciências da Saúde com 

descrição em português, inglês e espanhol.  

Os artigos selecionados para o estudo considerarão como critérios: artigos na 

área da saúde que respondam ao objetivo da pesquisa, com disponibilidade na 

íntegra em língua portuguesa, inglesa e espanhola, coletados em bases nacionais e 

internacionais online direcionados ao tema específico pesquisado.  

A amostra selecionada de artigos será feita com limitação entre os anos de  

2009 a 2017. Aos critérios de exclusão fizeram-se presentes artigos que não 

atenderam o objetivo pesquisado, artigos com ano de publicação inferior a 2009, 

artigos em idiomas que não estavam dentro dos informados anteriormente e textos 

em resumo que não se apresentaram na integra.  

 



3.3 Análise dos dados  

 

Após a busca online será realizada uma leitura inicial das publicações, a fim 

de selecionar aquelas que abordavam o tema de estudo.  Essa leitura será feita pelo 

título e resumo completo. Após esta leitura e seleção inicial, será realizada uma 

leitura mais minuciosa a partir da qual serão selecionados os artigos para pesquisa. 

Serão utilizados para esse estudo, os artigos e publicações que responderem ao 

objetivo através da análise comparativa, buscando respostas nas análises dos 

textos encontrados que respondam ao objetivo do estudo. As variáveis analisadas 

serão: título (selecionado o conteúdo por descritores e/ou palavras-chaves), ano de 

publicação (conteúdo que o ano não seja menor que 2009), perfil dos 

autores(enfermeiros, médicos e profissionais da saúde), periódico publicado 

(perfil do conteúdo publicado baseado na área da saúde sendo ele monografia, 

revistas de enfermagem, artigos médicos), tipo de estudo( estudo exploratório, 

narrativo e descritivo de revisão de literatura de abordagem qualitativa), objeto do 

estudo ( estudado a qualidade de sono dos profissionais de enfermagem no 

primeiro ano de atuação profissional, a realização do estudo foi motivada pela 

comparação do estado do sono desses profissionais), população ( profissionais da 

Enfermagem no primeiro ano de atuação profissional), resultado da pesquisa ( 

artigos que responderem ao objetivo do estudo). A apresentação dos resultados 

será feita por categorias.  

 

4. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DO CURSO.  

Quadro 1- Cronograma de desenvolvimento TCC, 2018.  

ANO  2018   

 

 

ATIVIDADES  

 

FEV  

 

MAR  

 

ABR  

 

MAI  

 

JUN  

 

AGO  

 

SET  

 

OUT  

 

NOV  

 

DEZ  

Montagem e  X  X  X         

redação do Projeto           



Entrega do projeto    X  X       

Reformulação com 

Orientador 

    X  X      

Pesquisa em 

bases de dados 

(coleta de 

dados)  

     X  X     

Análise dos dados        X  X    

Produção do  

relatório Final  

       X  X   

Entrega do TC          X   

Defesa do TC           X  
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