20

Universidade de São Paulo
Faculdade de Saúde Pública

Cochilos durante o trabalho noturno, necessidade
de recuperação após o trabalho e percepção da
fadiga entre profissionais de enfermagem

Aline Silva da Costa

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Saúde Pública da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo para obtenção do título de
Mestre em Saúde Pública.

Área de Concentração: Saúde Ambiental
Orientador: Prof. Dra. Frida Marina Fischer

São Paulo
2010

20

Cochilos durante o trabalho noturno, necessidade
de recuperação após o trabalho e percepção da
fadiga entre profissionais de enfermagem

Aline Silva da Costa

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Saúde Pública da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo
para obtenção do título de Mestre em Saúde
Pública.

Área de Concentração: Saúde Ambiental
Orientador: Prof. Dra. Frida Marina Fischer

São Paulo
2010

21

É expressamente proibida a comercialização deste documento tanto na sua forma de
impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida
exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que a reprodução figure a
identificação do autor, título, instituição e ano da dissertação.

22

“Viver!
E não ter a vergonha de ser feliz
Cantar e cantar e cantar
A beleza de ser
Um eterno aprendiz...”
Gonzaguinha – O que é, o que é?

23

Dedicatória

Aos meus pais, Marcos e Leila
Devo a vocês todas as minhas conquistas! Obrigada
por apoiarem minhas escolhas e compreenderem
minha ausência.
Amo vocês!!!

Aos meus irmãos
Isis e Hugo, que tanto me incentivam e se orgulham de
mim!
Dedico a vocês mais essa...

À minha querida Lúcia Rotenberg
O que seria deste estudo sem o seu imenso apoio,
carinho e atenção? Nessa etapa de tantas inquietações,
agradeço a paciência, os conselhos e o incentivo.
Obrigada por tudo!!!

24

Agradecimentos

À Deus, que guiou os meus passos e esteve sempre ao meu lado.

À minha orientadora, Prof. Frida Marina Fischer, por me
acolher com tanto carinho, por todos os ensinamentos, pela
confiança e indescritível incentivo para escolha da vida
acadêmica.

À querida Syl, como nada é por acaso, tenho certeza que não foi
por acaso que nos conhecemos. Obrigada por toda amizade!!

Às meninas do departamento, Elaine, Amanda, Luna, Andrea,
Lúcia, Melissa, Roberta e Patrícia, agradeço pela amizade,
palavras de apoio e pelos momentos de descontração. Cada uma,
com seu jeitinho, foi muito importante para mim.

À Maria Paula e Evelyn, pelas tardes de estudo com muita
alegria e descontração na biblioteca da FSP.

À Silvia Freaza, agradeço pela ajuda na finalização da coleta
de dados. Seu empenho foi imprescindível!

À Dra. Maria Carmem Martinez e Dra. Ana Amélia BeneditoSilva, pelos ensinamentos necessários para a finalização deste
estudo.

25

À Prof. Claudia Moreno e ao Prof. Gizelton Alencar pelas
sugestões sempre oportunas.

Às meninas da Fiocruz, agradeço todo o incentivo e a recepção
sempre carinhosa nos “meus retornos”.

Às minhas eternas amigas, Taty e Carol. É muito bom saber que
apesar da distância, sempre posso contar com vocês.

Às trabalhadoras de enfermagem, que apesar da resistência
inicial, consentiram participar da pesquisa, permitindo que o
estudo fosse realizado.

Enfim, a todos aqueles que direta ou indiretamente
contribuiram para que eu realizasse esse trabalho.

26

Silva-Costa, A. Cochilos durante o trabalho noturno, necessidade de recuperação
após o trabalho e percepção da fadiga entre profissionais de enfermagem [dissertação
de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2010.

Resumo

Introdução: A privação do sono noturno decorrente da atuação dos profissionais de
enfermagem em plantões noturnos pode levar a queixas de fadiga e a dificuldade de
recuperação após trabalho. No entanto, a permissão para dormir durante a jornada
noturna, tem sido comum entre as equipes de enfermagem. Objetivo: Verificar se a
ocorrência dos cochilos no trabalho, bem como a sua duração, eficiência, latência,
alocação e qualidade subjetiva, estão associadas à necessidade de recuperação após o
trabalho e à percepção de fadiga entre profissionais de enfermagem de plantões
noturnos. Métodos: Esse estudo transversal foi realizado em um hospital público da
cidade de São Paulo, onde o cochilo durante o trabalho noturno é permitido.
Profissionais de enfermagem do sexo feminino que trabalhavam há mais de um ano
em plantões noturnos (19:00h-07:00h) e não referiram queixas em relação ao sono
responderam o questionário (n=49) com dados sociodemográficos, informações
sobre o trabalho (profissional e doméstico) e sintomas de saúde (percepção da fadiga,
com escore que variava de 30 a 150 pontos, e necessidade de recuperação após o
trabalho, com escore de 0 a 100 pontos). Elas também utilizaram o actímetro e
preencheram o diário de atividades por até 10 dias consecutivos, para avaliação do
ciclo vigília-sono. Resultados: A maioria das participantes (87%) apresentou
episódios de sono no trabalho em todas as noites trabalhadas. A duração média do
sono noturno no trabalho foi de 136 minutos (dp=39,8 minutos). A maior duração do
sono noturno no trabalho foi encontrada entre as trabalhadoras que cochilaram na
primeira metade da noite (00:00h-03:00h), quando comparadas àquelas que
cochilaram entre 03:00h-06:00h. A qualidade subjetiva do sono noturno durante o
trabalho foi significativamente inferior à qualidade do sono noturno em casa, nos
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dias de folga. Já a latência do sono noturno no trabalho não apresentou duração
média significantemente distinta quando comparada aos demais episódios de sono. A
eficiência do sono noturno no trabalho foi semelhante à do sono noturno no dia de
folga, porém superior quando comparada à eficiência do sono diurno. A maior
duração do sono noturno no trabalho esteve associada às longas horas de trabalho
doméstico e à maior sobrecarga doméstica. A média da necessidade de recuperação
após o trabalho e da percepção de fadiga foi de 43,6 pontos e 63,5 pontos,
respectivamente. As trabalhadoras mais jovens, aquelas que realizavam menor
jornada de trabalho doméstico e as enfermeiras referiram maior percepção de fadiga.
A ocorrência dos cochilos no trabalho, bem como a sua duração, latência, alocação e
qualidade não foram associadas à necessidade de recuperação e à fadiga. No entanto,
observou-se que entre os participantes que trabalhavam 6 ou mais noites/quinzena,
houve maior eficiência do sono noturno no trabalho entre os mais fatigados e com
maior necessidade de recuperação. Conclusões: Embora as diferentes durações do
cochilo noturno no trabalho não tenham se mostrado associadas à fadiga e à
necessidade de recuperação, sua ocorrência se mostrou benéfica para as participantes
do presente estudo no que tange à eficiência do sono e às demandas da vida social.

Palavras-chave: Cochilo; Enfermagem; Fadiga; Sono; Necessidade de Recuperação
após o trabalho.
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Abstract

Introduction: Sleep deprivation due to night work among nursing professionals can
compromise their health. Fatigue complaints are often mentioned, as well as
difficulty to recover from work. Aim: To evaluate if napping during night work
(duration, latency, allocation and quality) is associated with need for recovery from
work, and fatigue perception among nursing professionals. Methods: A crosssectional study was conducted among nursing professionals in a public hospital of
the city of São Paulo, Brazil. At this hospital, napping was allowed during night
work. Female nurses and nursing assistants who worked night shifts (19:00h – 7:00h)
and did not report sleep complaints (N = 49) filled in a questionnaire. The
questionnaire included sociodemographic data, aspects of professional and domestic
work and health (need for recovery from work - the total score ranged from 0 to 100
- and fatigue perception - the total score ranged from 30 to 150). As a second step,
they used an actigraph for 10 consecutive days that allow us to evaluate their wakesleep cycle. Activity diaries were also filled out during this period of time. Results:
The majority of participants (87%) nap during all working nights. The mean duration
of napping at work was 136 minutes (sd= 39.8 min). Those who nap in the first half
of the night (00:00h-03:00h) showed the longest napping duration, compared to those
who nap between 03:00h-06:00h. The perception of sleep quality during night work
(napping) was lower compared to night sleep at home during off-days. The sleep
latency, either at work, or at home did not show significant differences. The sleep
efficiency at work was similar of night sleep efficiency at home, but was higher
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when compared with sleep efficiency of day sleep at home. The longest duration of
napping was associated with long hours of domestic work and higher domestic
overload. The mean need for recovery from work was 43.6 points and perception of
fatigue was 63.5 points. The younger workers, those who performed short hours of
domestic work and registered nurses reported a higher perception of fatigue. There
were no associations between sleep during night work (duration, latency, allocation
and quality) and need for recovery from work and fatigue perception. However,
among participants who worked six or more nights every 15 days, the higher the
perception of fatigue and need for recovery from work, the higher the efficiency of
sleep during night work. Conclusions: In spite of different napping durations were
not associated with fatigue and need for recovery, napping showed positive effects to
participants in relation to sleep efficiency and social aspects of their lives.

Keywords: Fatigue; Need for recovery from work; Napping; Nursing professionals;
Sleep.

30

Índice
20

1. INTRODUÇÃO
1.1. APRESENTAÇÃO

20

1.2. TRABALHO NOTURNO

21

1.3. CICLO
VIGÍLIA-SONO
NOTURNOS
1.4. NECESSIDADE
TRABALHO

DE

EM

TRABALHADORES

RECUPERAÇÃO

APÓS

O

23
26

1.5. FADIGA

27

1.6. ESTRATÉGIAS PARA ATENUAR AS QUEIXAS EM
RELAÇÃO AO SONO ENTRE OS TRABALHADORES
NOTURNOS

28

1.7. PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

31

1.8. SONO E ENFERMAGEM

33

2. OBJETIVOS

36

2.1. OBJETIVO GERAL

36

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

36

3. MATERIAL E MÉTODOS

37

3.1. DESENHO DE ESTUDO

37

3.2. CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL

37

3.3. PRINCÍPIOS ÉTICOS

38

3.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

39

3.4.1. Questionário de Seleção da Amostra

39

3.4.2. Questionário de Coleta de Dados

39

3.4.3. Protocolo de Atividades Diárias

41

3.4.4. Actímetro

42

31

3.5. PRÉ-TESTES

44

3.6. COLETA DE DADOS

44

3.7. POPULAÇÃO DE ESTUDO

45

3.8. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EXCLUÍDA

46

3.9. FORMA DE TRATAMENTO DOS DADOS

47

3.10. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

53

3.11. DEVOLUTIVAS

53

4. RESULTADOS

54

4.1. DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO

54

4.2. DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO

56

4.3. CARACTERIZAÇÃO DOS COCHILOS NO TRABALHO

58

4.3.1 Dados Actimétricos

58

4.3.2 Descrição do Sono Noturno no Trabalho (SNT)

62

4.3.3 Relação entre os parâmetros de sono estudados

63

4.3.4 Associação do sono noturno no trabalho (SNT) com as
variáveis sociodemográficas e relacionadas ao trabalho

71

4.4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO
APÓS O TRABALHO NOTURNO E DA PERCEPÇÃO DA
FADIGA

79

4.5 RELAÇÃO ENTRE O COCHILO NO TRABALHO E A
NECESSIDADE RECUPERAÇÃO APÓS O TRABALHO E
A FADIGA

84

5. DISCUSSÃO

89

5.1. CARACTERÍSTICAS DOS COCHILOS NO TRABALHO

89

5.2. ASSOCIAÇÕES ENTRE O COCHILO E AS VARIÁVEIS
SOCIODEMOGRÁFICAS E RELACIONADAS AO
TRABALHO

95

5.3. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO APÓS O
TRABALHO

99

32

5.4. PERCEPÇÃO DA FADIGA

102

5.5. RELAÇÕES ENTRE O COCHILO NO TRABALHO E A
NECESSIDADE RECUPERAÇÃO APÓS O TRABALHO E
A FADIGA

105

6. CONCLUSÕES

110

7. RECOMENDAÇÕES

111

8. REFERÊNCIAS

112

ANEXOS

126

Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética: FSP/USP

126

Anexo 2 – Autorização do Hospital

127

Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

128

Anexo 4 – Autorização para realização do pré-teste

130

Anexo 5 – Questionário para Seleção da Amostra de estudo

131

Anexo 6 – Questionário de Coleta de Dados

133

Anexo 7 – Protocolo de Atividades Diárias

138

Anexo 8 – Actímetro

139

Anexo 9 - Devolutiva Individual

140

Anexo 10 – Análises Complementares

142

33

Lista de Tabelas

Tabela 1: Frequência das principais queixas relacionadas ao sono entre as

47

profissionais de enfermagem excluídas do estudo. Hospital Universitário,
2009.
Tabela 2: Características sociodemográficas e de trabalho. Hospital

56

universitário, 2009. Valores médios, desvios padrão, medianas, valores
mínimos e máximos.
Tabela 3: Características sociodemográficas, estilos de vida e trabalho.

57

Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem
(%).
Tabela 4: Sono noturno no trabalho entre as profissionais de enfermagem.
Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores médios

62

e desvio padrão.
Tabela 5: Duração, Eficiência, Latência, Qualidade do Sono Noturno no
Trabalho (SNT) e duração do sono após o trabalho, segundo a alocação

63

do SNT. Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores
médios e desvio padrão.
Tabela 6: Eficiência, Latência, Qualidade do Sono Noturno no Trabalho
(SNT) e duração do sono após o trabalho segundo a duração do SNT.

64

Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores médios
e desvio padrão.
Tabela 7: Eficiência, Latência, Qualidade do Sono Noturno no Trabalho
(SNT) e duração do sono após o trabalho segundo a duração do SNT na
maioria das noites trabalhadas. Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.

65

34

Tabela 8: Latência, Qualidade do Sono Noturno no Trabalho (SNT) e

66

duração do sono após o trabalho segundo a eficiência do SNT. Hospital
universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio
padrão.

Tabela 9: Qualidade do Sono Noturno no Trabalho (SNT) e duração do
sono após o trabalho segundo a latência do SNT. Hospital universitário,

67

2009. Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Tabela 10: Duração do sono após o trabalho segundo a qualidade do Sono
Noturno no Trabalho (SNT).

Hospital universitário, 2009. Dados

68

expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Tabela 11: Duração do sono noturno no trabalho e as variáveis
sociodemográficas e de trabalho profissional. Hospital universitário,

72

2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Tabela 12: Duração do sono noturno no trabalho (SNT) na maioria das
noites

trabalhadas

e

as

variáveis

sociodemográficas.

Hospital

73

universitário, 2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Tabela 13: Duração do sono noturno no trabalho (SNT) na maioria das

74

noites trabalhadas e as variáveis de trabalho profissional. Hospital
universitário, 2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Tabela 14: Alocação do sono noturno no trabalho (SNT) e as variáveis

75

sociodemograficas e de trabalho profissional. Hospital universitário,
2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Tabela 15: Eficiência do sono noturno no trabalho (SNT) e as variáveis
sociodemograficas e de trabalho profissional. Hospital universitário,
2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).

76

35

Tabela 16: Latência do sono noturno no trabalho (SNT) e as variáveis

77

sociodemograficas e de trabalho profissional. Hospital universitário,
2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Tabela 17: Qualidade subjetiva do sono noturno no trabalho (SNT) e as

78

variáveis sociodemográficas e de trabalho profissional. Hospital
universitário, 2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Tabela 18: Necessidade de recuperação após o trabalho e percepção de

79

fadiga entre profissionais de enfermagem. Hospital universitário, 2009.
Valores médios, desvios padrão, medianas, valores mínimos e máximos.
Tabela 19: Necessidade de recuperação após o trabalho e as variáveis
sociodemográficas e de trabalho profissional.

80

Hospital universitário,

2009. Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Tabela 20: Necessidade de recuperação após o trabalho e as variáveis
sociodemográficas e de trabalho profissional. Hospital universitário,

81

2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Tabela 21: Percepção de fadiga e as variáveis sociodemográficas e de

82

trabalho profissional. Hospital universitário, 2009. Dados expressos em
nº (N), valores médios e desvio padrão.
Tabela 22: Percepção de fadiga e as variáveis sociodemográficas e de

83

trabalho profissional. Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº
(N) e porcentagem (%).
Tabela 23: Necessidade de recuperação após o trabalho e as variáveis
relacionadas ao Sono Noturno no Trabalho (SNT). Hospital universitário,
2009. Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.

84

36

Tabela 24: Percepção de fadiga e as variáveis relacionadas ao Sono

85

Noturno no Trabalho (SNT). Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Tabela 25: Necessidade de recuperação após o trabalho e as variáveis

86

relacionadas ao Sono Noturno no Trabalho (SNT). Hospital universitário,
2009. Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Tabela 26: Percepção de fadiga e as variáveis relacionadas ao Sono

87

Noturno no Trabalho (SNT). Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Tabela 27: Necessidade de recuperação, percepção de fadiga e duração do
sono noturno no trabalho na maioria das noites trabalhadas. Hospital
universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio
padrão.

88

37

Lista de Figuras

Figura 1: Definição da População de Estudo

55

Figura 2: Actograma 18 - enfermeira de 24 anos que trabalha em 1 plantão 58
noturno.
Figura 3: Actograma 67 - técnica de enfermagem de 28 anos que trabalha 59
em 2 plantões noturnos (12h x 36h, cada plantão)
Figura 4: Actograma 200 - auxiliar de enfermagem de 62 anos que trabalha 60
em 2 plantões noturnos (12h x 36h, cada plantão).
Figura 5: Actograma 122 - técnica de enfermagem de 37 anos que trabalha 61
em 1 plantão noturno (12h x 36h) e 1 plantão diurno (13h às 19h).
Figura 6: Eficiência do sono noturno no trabalho comparada à eficiência 69
dos episódios de sono em casa (média e desvio padrão). Hospital
universitário, 2009.
Figura 7: Latência do sono noturno no trabalho comparada à latência dos 70
episódios de sono em casa (média e desvio padrão). Hospital universitário,
2009.
Figura 8: Qualidade do sono noturno no trabalho comparada à qualidade 71
dos episódios de sono em casa (média e desvio padrão). Hospital
universitário, 2009.

38

Abreviaturas Utilizadas

SMC – Sono Manhã em Casa
SNT – Sono Noturno no Trabalho
SNC – Sono Noturno em Casa
STC – Sono Tarde em Casa

20

1. INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Esta proposta de pesquisa de mestrado surgiu a partir de um estudo
desenvolvido como aluna de iniciação científica na pesquisa sobre as condições de
saúde e trabalho dos profissionais de enfermagem de três hospitais públicos da
cidade do Rio de Janeiro, coordenada pela Dra. Lúcia Rotenberg, pesquisadora da
FIOCRUZ.
Neste projeto de Iniciação Científica, realizei análises para descrever as
variáveis do trabalho e perfil sociodemográfico do grupo e me interessei
particularmente, sobre as questões relativas ao sono dos profissionais de turnos
noturnos.
Dessa forma, a partir de análises que apontavam a prática do cochilo durante
o trabalho noturno como algo benéfico para os trabalhadores, consideramos que o
estudo desses cochilos realizado de forma mais detalhada, através de dados
actimétricos, poderia melhor descrever esta variável.
Assim sendo, surgiu o interesse de desenvolver o mestrado na FSP/USP sob
orientação da professora Frida Marina Fischer que coordena um grupo de pesquisa
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onde as análises actimétricas, que seriam ferramentas importantes do proposto
estudo, eram realizadas frequentemente.
Mediante o exposto acima, a pesquisa de mestrado desenvolvida abordou os
aspectos relativos ao cochilo durante o trabalho noturno entre profissionais de
enfermagem.

1.2

TRABALHO NOTURNO

O trabalho noturno existe desde a antiguidade, com a prática de distintas
atividades. No entanto, foi a partir da Revolução Industrial que a prática do trabalho
durante a noite passou a ser realizada de forma contínua já que as fábricas passaram a
funcionar dia e noite (FISCHER et al., 2004).
A “sociedade 24 horas” tem sido mais evidente nas últimas duas décadas,
impulsionada pela economia globalizada. Esta levou a um grande incremento de
atividades no setor de serviços, particularmente nas empresas que utilizam
computadores em rede para manter seus negócios. O e-business criado com os
serviços da Internet, bem como o aumento das corporações internacionais que têm
escritórios e serviços em vários países do mundo, foi um importante passo para a
expansão do trabalho não diurno (PRESSER,1999).
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No entanto, o trabalhar à noite não se faz senão com dificuldades a serem
enfrentadas por aqueles que devem permanecer acordados em períodos que deveriam
ser dedicados ao sono.
Algumas características tais como - idade, sexo, comportamento dos ritmos
circadianos e demandas sociais – estão relacionadas às variações na tolerância ao
trabalho noturno (FISCHER, 2004; ROTENBERG, 2004). Em estudo realizado por
BURCH et al. (2009), fatores como satisfação com o sono e hábitos
preferencialmente vespertinos estavam associados à maior satisfação com os trabalho
noturno e ao melhor desempenho no trabalho. BARTON (1994) conduziu um estudo
com enfermeiras e parteiras e mostrou que as queixas em relação ao sono, aos
desencontros sociais e domésticos provenientes do trabalho noturno eram diferentes
em função das razões (imposição do empregador ou opção do trabalhador) que
levaram as participantes a trabalhar a noite. Portanto, segundo esta mesma autora, a
tolerância ao trabalho noturno é maior entre os indivíduos que optam pelo turno
noturno, quando comparados com aqueles que atuam neste turno de trabalho por
algum tipo de imposição.
O trabalho noturno causa um desajuste entre os ritmos circadianos e os
sincronizadores ambientais, principalmente o ciclo claro-escuro, com conseqüentes
desajustes dos ritmos biológicos e das funções psico-fisiológicas (PRESSER, 1999).
Jornadas de trabalho realizadas no turno da noite estão associadas a várias patologias,
tais como as doenças cardiovasculares (SCHEER et al, 2009), a síndrome metabólica
(PIETROIUSTI et al., 2009), o aumento do risco de câncer de mama (FRANZESE e
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NIGRI, 2007), além de acentuar doenças já existentes, como asma, diabetes e
epilepsia (KNUTSSON, 2003).
O trabalho noturno também tem sido associado às alterações no ciclo
vigília-sono. Assim, queixas de insônia, sonolência excessiva e, conseqüentes
prejuízos no desempenho profissional, são outros problemas comumente associados
ao trabalho noturno (LU e ZEE, 2006).

1.3. CICLO VIGÍLIA-SONO EM TRABALHADORES NOTURNOS

O sono é considerado um processo ativo, ligado funcionalmente à vigília,
com a qual constitui o ciclo vigília-sono (KLEITMAN, 1963). A alternância entre a
vigília e o sono é um dos eventos fisiológicos mais importantes, quando se estuda os
ritmos biológicos (MARQUES e MENNA-BARRETO,1997).
A propensão ao sono, como o anoitecer, está relacionada ao aumento da
secreção do hormônio melatonina e a queda da temperatura corporal. O pico da
concentração de melatonina coincide com o ponto mais baixo do ritmo circadiano da
temperatura, em torno das 4 horas da madrugada. Antes do amanhecer, a temperatura
central e a concentração do cortisol (hormônio de resposta ao estresse) se elevam,
aumentando a probabilidade de despertar (MORENO e LOUZADA, 2004).
Os indivíduos que trabalham à noite são usualmente afetados pela privação do
sono noturno (ÅKERSTEDT, 1998). Dormir é importante não apenas para se obter um
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descanso mental e físico, mas também porque durante o sono ocorrem vários processos
metabólicos que, se alterados, podem afetar o equilíbrio de todo o organismo (ZEE e
TUREK, 2006). Estudos apontam associações entre a menor duração do sono e o
aumento de risco para doenças coronarianas (AYAS et al, 2003), diabetes tipo 2
(YAGGI et al, 2006), hipertensão (GANGWISCH et al, 2006) e obesidade
(GANGWISCH et al, 2005). Em longo prazo, a privação do sono pode afetar seriamente
a saúde, por comprometer o sistema imunológico (BORN et al., 1997) visto que a
liberação de hormônios hipofisários e corticosteróides é fortemente regulada pelo sono
(DIMITROV et al., 2004).
Entre os trabalhadores noturnos, a privação de sono durante a noite implica o
deslocamento do sono para o período da manhã e/ou tarde nos dias de trabalho noturno,
interferindo na regularidade do ciclo vigília-sono, comumente vista em trabalhadores
diurnos. No entanto, devido à interação de fatores fisiológicos e ambientais, o sono
diurno é geralmente de menor duração e qualidade quando comparado ao sono noturno
(ZVEREV e MISIRI, 2009).

Os fatores fisiológicos - como o aumento da secreção de cortisol, a redução
de melatonina e o aumento da temperatura central pela manhã (CERMAKIAN e
BOIVIN, 2009) – assim como os fatores sócio-ambientais, como a claridade, os
ruídos e as demandas sociais (ROTENBERG, 2004) estão entre os diversos aspectos
associados às dificuldades para dormir de dia e ter um sono tranqüilo e de duração
adequada (MORENO e LOUZADA, 2004).
A propensão em adormecer, quando analisada apenas durante o período do
dia, também sofre variações. Isso porque, como já citado anteriormente, a alocação
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temporal do sono ao longo do dia sofrerá interferência dos fatores fisiológicos.
CARSKADON e DEMENT (1975) observaram que o sono se inicia mais facilmente
no início da tarde do que no final da tarde. Estudos destes mesmos autores mostraram
que ocorrem variações de latência (tempo decorrido entre o momento que a pessoa
deitou na cama para dormir e o início do sono efetivamente) e duração do sono ao
longo das 24 horas, independentemente da demanda do sono (CARSKADON e
DEMENT, 1975).
Estudo realizado por PIRES et al. (2009) com motoristas de ônibus que
trabalhavam em turnos diurnos ou noturnos mostrou, através de dados polissonográficos,
que o sono diurno apresentou menor duração e eficiência (porcentagem do tempo de
sono sobre o tempo total na cama), quando comparado ao sono noturno.
Portanto, o sono noturno, entre indivíduos saudáveis, apresenta em geral maior
duração, menor latência e maior eficiência, fazendo com que seja mais repousante e
restaurativo que o sono diurno (AKERSTEDT,1998). Isso ocorre porque tentar dormir
numa fase inapropriada do ciclo circadiano, por exemplo, durante a queda da curva de
melatonina e aumento da curva de temperatura, vai resultar em sono com maior número
de despertares (o que diminui a eficiência do sono) e, possivelmente, de menor duração
(RAJARATNAM e ARENDT, 2001).

Por essa razão, problemas de sonolência associados à fadiga, comum entre
os trabalhadores noturnos, contribuem para o aumento do risco de acidentes e erros
humanos e tem altos custos sociais e impactos econômicos (NCSDR, 2003;
BILLIARD e BENTLEY, 2004; VALENT et al., 2010).
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1.4. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO APÓS O TRABALHO

O conceito de necessidade de recuperação após o trabalho está relacionado a
um modelo segundo o qual o trabalho produz um esforço que se reflete em sintomas
emocionais, cognitivos e comportamentais, cuja reversão leva certo tempo
(VELDHOVEN e BROERSEN, 2003). Com tempo e possibilidades suficientes para
a recuperação (durante ou após o trabalho), o trabalhador irá retornar ao trabalho sem
os sintomas residuais do esforço prévio.
Portanto, o conceito de necessidade de recuperação pode ser definido como
a necessidade de se recuperar do esforço causado pelo próprio trabalho (JANSEN et
al., 2002). Quando a recuperação não é suficiente, há uma tendência a ocorrer um
processo acumulativo que, por longo prazo, compromete a saúde (VAN
VELDHOVEN, 2008). Como parte deste processo cumulativo, a necessidade de
recuperação aumenta, sendo gradualmente substituída por sintomas mais sérios
relacionados à fadiga a longo-prazo (SLUITER et al., 1999).
Dessa forma, a necessidade de recuperação funcionaria como “elo de
ligação” entre o esforço normal relacionado ao trabalho e os sintomas de fadiga a
longo prazo decorrente do trabalho (VELDHOVEN e BROERSEN, 2003; SLUITER
et al., 2003).
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1.5. FADIGA

A fadiga é percebida por muitas pessoas, sendo um estado em que se
alteram aspectos fisiológicos e psicológicos (QUEIROZ, 2003). A grande maioria
dos pesquisadores se refere à fadiga como um fenômeno complexo e de difícil
definição (TSANEVO e MARKOV, 1971).
Segundo HOLDING (1984) e MILOSEVIC (1997) a fadiga resulta num
decréscimo no desempenho e também em sensações subjetivas de cansaço, após um
trabalho prolongado e estressante. A fadiga pode ser decorrente de atividades
ocupacionais que demandam esforço físico e/ou mental associados a estressores
organizacionais como: jornada de trabalho prolongada, trabalho noturno e trabalho
com ritmo acelerado (ROSA et al., 2007). Segundo FANG et al. (2008) a relação
entre a fadiga e o trabalho é observada quando não há tempo suficiente entre as
jornadas de trabalho para o indivíduo se recuperar.
Estudo conduzido por FISCHER et al. (2006) com profissionais de
enfermagem mostrou que o menor índice de capacidade para o trabalho estava
associado aos maiores níveis de fadiga. BAULK et al. (2009), ao estudar a percepção
de fadiga em trabalhadores em turnos rodiziantes de 12 horas, encontraram altos
níveis de fadiga após o turno de trabalho, quando comparados com os níveis de
fadiga relatados no início da jornada. Além disso, a percepção de fadiga foi
significativamente maior após o turno noturno quando comparado ao turno diurno
(BAULK et al., 2009).
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SASAKI et al. (2007) observaram que a percepção de fadiga apresentou
correlação negativa com as horas de sono diárias de trabalhadores de uma empresa
japonesa.

1.6 ESTRATÉGIAS PARA ATENUAR AS QUEIXAS EM
RELAÇÃO AO SONO ENTRE OS TRABALHADORES NOTURNOS

Em vista das diversas queixas de sono advindas do trabalho noturno,
diferentes estratégias para atenuar os problemas de sono decorrentes do trabalho
noturno foram propostas na literatura.
MONK e FOLKARD (1992) sugeriram que os trabalhadores noturnos
seguissem os mesmos rituais para dormir que os trabalhadores diurnos: hábitos de
sono regulares, dormir em ambientes silenciosos e escuros, não ingerir produtos
cafeínados e bebidas alcoólicas, fazer refeições leves e praticar exercícios
regularmente.
O uso da luz intensa para reduzir a sonolência durante o trabalho noturno foi
avaliado por YOON et al. (2002). Neste estudo com enfermeiras do turno noturno, a
exposição à luz intensa durante o turno de trabalho noturno melhorou o alerta entre
as trabalhadoras.
A literatura na área também aponta a alocação temporal do sono como fator
relevante para os trabalhadores noturnos. Alguns autores afirmam que os indivíduos
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que conseguem iniciar o sono regularmente antes da jornada de trabalho noturno são
mais adaptados ao mesmo (MENNA–BARRETO et al., 1993). Outra estratégia seria
dormir logo no início da tarde (entre 12 e 15 horas) horário em que há maior
propensão fisiológica a adormecer. Segundo BONNET e ARANDA (1994), o
cochilo profilático, realizado no início da tarde, antes do turno do trabalho noturno,
tem sido recomendado como uma forma de manter o bom desempenho durante a
vigília, amenizando as conseqüências do trabalho noturno, como queixas de sono e
fadiga.
GARBARINO et al., (2004), em estudo com policiais que dirigiam em autoestradas, apontaram a eficácia de um cochilo antes do turno noturno para compensar
a deterioração do alerta e desempenho associado ao trabalho noturno. VGONTZAS
et al., (2007), com base em uma pesquisa simulando as condições de trabalho em
laboratório, sugerem que 2 horas de cochilo, após uma noite em vigília, restauram os
níveis de alerta e tendem a melhorar o desempenho.
Outro tipo de intervenção proposta para atenuar os problemas decorrentes
do trabalho noturno é permitir aos trabalhadores dormir ou repousar durante a
jornada noturna (MATSUMOTO et al., 1982; ROTENBERG et al., 2003). Esta
estratégia testada com operadores de computador em fábricas no Japão, mostrou que
cochilos de 2 horas ajudam a aliviar o cansaço (MATSUMOTO e HARADA, 1994).
Resultados similares foram observados em relação à capacidade de alerta à noite em
operadores de uma refinaria que haviam cochilado por 50 ou 30 minutos durante o
turno noturno simulado em condições laboratoriais, quando comparados as noites
sem cochilo (SALLINEN et al., 1998). BONNEFOND et al. (2001) observaram
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resultados promissores em relação ao nível de vigilância no final da noite de trabalho
entre trabalhadores de indústria, o que remete ao comentário de KNAUTH et al.
(1989) de que “uma hora de sono durante a jornada de trabalho é mais importante do
que várias horas de luta contra o sono”.
TAKEYAMA et al. (2004), em estudos conduzidos em laboratório em que
se simulavam as condições de trabalho noturno, mostraram a influência da duração
do cochilo e do horário em que este ocorre no desempenho do trabalhador noturno.
Os cochilos que ocorreram da metade para o final do turno noturno foram
considerados melhores em termos de qualidade de sono do que aqueles que
ocorreram em horário mais precoce durante a noite. Entretanto, ao analisar o
desempenho, este foi pior depois dos cochilos que ocorreram mais tarde. Para
TAKEYAMA et al. (2004) os cochilos noturnos podem ter um efeito negativo

sobre desempenho do indivíduo imediatamente após o despertar, efeito
conhecido como "inércia do sono”. Já no estudo de SALLINEN et al. (1998) o
alerta melhorou com o cochilo de 30 ou 50 minutos independente do horário que
tenha ocorrido durante o turno noturno de trabalho. Estes resultados divergentes
evidenciam que ainda não há um consenso na literatura sobre o melhor horário e
duração para o cochilo durante o trabalho noturno.
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1.7 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

A enfermagem é uma profissão caracterizada pela presença maciça das
mulheres, o que se justifica pela sua história, na qual o ato de cuidar do outro era
desenvolvido por mulheres, como uma extensão das atividades realizadas na
manutenção da família (BORSOI e CODO,1995).
Com estas características, o trabalho de enfermagem foi realizado até o final
da idade média, por religiosas, viúvas, virgens e nobres, tendo como objetivo central
a caridade (SILVA, 1986).
No Brasil, somente no final do século XIX, é que se iniciou o processo de
profissionalização da enfermagem (SILVA, 1986). A partir dos anos 30, a
formalização da enfermagem como profissão e o crescente aumento de doentes que
necessitavam de internações levaram a concretização da entrada das mulheres nas
instituições de saúde. Nesta época, a caridade continuava tendo sua importância, mas
as diferenças fundamentais foram as exigências de treinamento e a remuneração no
ato de cuidar (SILVA, 1986).
Segundo BORSOI e CODO (1995), o profissional de enfermagem é
preparado para auxiliar na recuperação do doente ou assisti-lo em sua dor. Ao
remunerar o cuidado prestado, espera-se qualidade e para isso é necessário além do
domínio das técnicas, mediar este cuidado por afetividade, dado que um dos códigos
internalizados pela enfermagem é a devoção e generosidade em relação ao paciente.
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Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (2009), a especificidade do
trabalho da enfermagem, individual e coletiva, abrange prevenção e intervenções na
assistência direta à saúde do indivíduo, família e grupos de população, ensino,
pesquisa e educação, administração dos serviços de saúde e de enfermagem,
objetivando proporcionar uma assistência à saúde com qualidade, independentemente
de seu nível sócio-econômico.
No século XXI, apesar de haver maior regulamentação de jornadas de
trabalho, as condições de trabalho da enfermagem ainda implicam trabalhar longas
jornadas, frequentemente com dias de folga intercalados em dias de trabalho diurno
ou noturno, ao longo dos sete dias da semana, favorecendo a ocorrência de acidentes
e doenças (ALVES, 1995).
O papel, principalmente o da enfermeira no interior do hospital, tem sido
apontado como

altamente estressante, quando comparado

à função das

auxiliares/técnicas de enfermagem. As responsabilidades assumidas, apesar da
autonomia proporcionada, conformam uma situação para a qual confluem vários
pontos de tensão (ARAÚJO et al., 2003).
“A jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem (enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem) quando sujeitos a regime de plantões, não
pode exceder a 12 horas consecutivas compensadas com folgas de 36 horas
consecutivas, respeitando-se os demais preceitos trabalhistas para repouso e
alimentação durante a jornada de trabalho” (COFEN, 2009).
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No entanto, a dupla jornada de trabalho é freqüente entre os profissionais de
enfermagem brasileiros devido à baixa remuneração da categoria, o que leva a
procurar novas fontes de renda (PORTELA et al., 2005). Somando-se às longas
jornadas de trabalho profissional, estas trabalhadoras também realizam trabalho
doméstico, o que segundo AQUINO (1996), configura um tipo de jornada tripla de
trabalho, com efeitos à saúde desses trabalhadores (PORTELA et al., 2005). Além
disso, os profissionais de enfermagem que atuam em plantões noturnos também
sofrem os efeitos decorrentes deste horário de trabalho. Estudo conduzido por
Fischer et al. (2002) mostrou que os níveis de alerta subjetivo à noite tornavam-se
piores à medida que aumentavam o número de horas de trabalho. Estudo conduzido
por MENEZES (1996) mostrou, com base na auto-avaliação das profissionais de
enfermagem, que as enfermeiras dos turnos noturnos apresentavam taxas mais
elevadas de sintomas e problemas de saúde, como alteração da qualidade de sono,
distúrbios digestivos e sintomas de fadiga quando comparadas às dos turnos diurnos.

1.8

SONO E ENFERMAGEM

As jornadas de trabalho prolongadas associadas aos plantões noturnos entre
as equipes de enfermagem mostram alterações na qualidade do trabalho, com
dificuldade para manter um desempenho ideal nas tarefas a serem realizadas, além de
freqüentes queixas de alterações de sono com implicações significativas na vida
profissional e pessoal (MENEZES, 1996).
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Entre as enfermeiras do turno noturno, a qualidade do sono noturno em dias
de folga é melhor que a qualidade do sono diurno em dias de trabalho (FISCHER et
al., 2002; GARDER, HANSEN e HANSEN, 2009). Outros estudos também
mostraram que a duração total do sono nos dias de folga é maior que a duração total
do sono nos dias de trabalho noturno (GARDER, HANSEN e HANSEN, 2009;
DORRIAN et al., 2006)
Dados relativos a profissionais da enfermagem que atuam à noite
mostraram um débito significativo de horas de sono, com aumento da sonolência,
podendo contribuir a longo prazo para a fadiga (FISCHER et al., 2002; MUECKE,
2005).
CHAN (2008) conduzindo estudo sobre os fatores associados à qualidade do
sono em 163 enfermeiras que trabalhavam a noite mostrou que 70% das participantes
do estudo referiram baixa qualidade de sono.
A permissão para dormir ou repousar durante a jornada noturna, tem sido
comum entre as equipes de enfermagem (ROTENBERG, 2004) e efeitos benéficos
do sono durante o trabalho noturno também têm sido descritos. É o que mostraram
estudos realizados no Brasil (BORGES et al., 2009; RIBEIRO-SILVA et al., 2006) e
na França (DAURAT e FORET, 2004). É interessante notar que, dada a permissão
para o sono, nem todos os trabalhadores cochilam (DAURAT e FORET, 2004;
RIBEIRO-SILVA et al., 2006). A redução da sonolência associada ao cochilo
durante o plantão noturno foi observada por BORGES et al. (2009) em profissionais
de enfermagem de um hospital em São Paulo. SMITH-COGGINS et al. (2006) em
estudo com enfermeiros e médicos mostraram que o cochilo durante o trabalho
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noturno melhorou o desempenho e diminuiu a sonolência e a fadiga no final da
jornada de trabalho. Já o estudo de DAURAT e FORET (2004) não mostra tal
diferença em relação à sonolência, mas sugere um efeito benéfico dos cochilos nos
plantões noturnos em relação a facilitar o reajuste aos horários diurnos na folga, já
que os indivíduos que não cochilaram no plantão noturno se queixaram mais de baixa
qualidade do sono nos dias de folga quando comparados àqueles que cochilaram.
Diante do exposto, é plausível pressupor que a ocorrência de cochilos
durante o trabalho noturno estaria associada à percepção de menor fadiga e melhor
recuperação após o trabalho em profissionais de enfermagem.

Além disso, a

caracterização dos cochilos durante os plantões noturnos em termos da duração,
eficiência, latência, alocação e qualidade subjetiva do sono contribui para aprofundar
as análises sobre esta prática em equipes de enfermagem, possibilitando investigar
possíveis relações entre esses aspectos do sono, a fadiga e a recuperação após o
trabalho. Em conjunto, estas informações podem subsidiar as discussões sobre a
regulamentação do cochilo para esse grupo ocupacional.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Verificar se a ocorrência dos cochilos no trabalho, bem como a sua duração,
eficiência, latência, alocação e qualidade subjetiva, estão associadas à necessidade de
recuperação após o trabalho e à percepção de fadiga entre profissionais de
enfermagem de plantões noturnos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Descrever o perfil dos trabalhadores em relação aos dados sócio-demográficos, às
jornadas semanais de trabalho profissional e doméstico e estilos de vida;

2. Caracterizar os cochilos no trabalho em relação à duração, eficiência, latência,
alocação e qualidade subjetiva;

3. Avaliar a percepção da fadiga e da necessidade de recuperação após o trabalho;

4. Testar a associação entre as variáveis relacionadas ao cochilo no trabalho (i) e a
necessidade recuperação após o trabalho e (ii) a percepção de fadiga.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. DESENHO DE ESTUDO
Trata-se de um estudo transversal (GORDIS, 2004).

3.2. CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL

O hospital em que o estudo foi realizado foi criado em 1936 como um
hospital universitário geral, de ensino e treinamento. Trata-se de um hospital de
tratamento de doenças de alta complexidade que atende diariamente mais de 4.500
paciente-ambulatoriais

e

1.200

no

Pronto-Socorro/Pronto-Atendimento.

É

responsável na Grande São Paulo pela cobertura de uma área que abrange mais de 5
milhões habitantes, além de atender pacientes oriundos de outros estados (HSP,
2008).
Este hospital tem como missão a prestação de assistência à saúde à
população brasileira através do Sistema Único de Saúde, e também se destaca pelo
desenvolvimento de pesquisas clínicas e a formação de recursos humanos
importantes para a qualidade do próprio SUS (HSP, 2008).
O hospital conta com 743 leitos subdivididos da seguinte forma: 121 leitos
de Unidade de Terapia Intensiva e Semi Intensiva e 51 leitos de Emergência, 510
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leitos de Unidades de Internação, 35 leitos de Hospital-dia e 26 leitos externos (HSP,
2008).

3.3. PRINCÍPIOS ÉTICOS

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (ANEXO 1) e teve autorização do
hospital em estudo para a sua realização (ANEXO 2). Os profissionais de
enfermagem convidados a participar assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido que foi redigido de acordo com os princípios éticos descritos na
Resolução 196/96, do Ministério da Saúde (ANEXO 3).
A coleta de dados foi realizada durante a jornada de trabalho, nos locais
sugeridos pelas participantes. As trabalhadoras foram previamente consultadas sobre
o momento mais adequado para a participação na pesquisa, de forma a não prejudicar
a assistência aos pacientes. No contato com as trabalhadoras, foram explicitados (i)
os objetivos da pesquisa e suas etapas, (ii) a total liberdade para se recusar a
participar da pesquisa ou interromper a sua participação a qualquer momento, sem
punição alguma e sem prejuízo a sua atividade profissional e (iii) a garantia de
confidencialidade dos resultados, que seriam divulgados através de dados gerais, sem
qualquer tipo de identificação dos participantes.
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3.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

3.4.1. Questionário de Seleção da Amostra

O questionário de seleção da amostra (ANEXO 5) de estudo incluiu
perguntas sobre as queixas de sono (PIRES et al., 2007) e há quanto tempo
trabalhava em horários noturnos.

3.4.2. Questionário de Coleta de Dados

O questionário de Coleta de Dados incluiu os seguintes itens (ANEXO 6):
Dados sócio-demográficos: idade (questão D1), escolaridade (questão D2), situação
conjugal (questão D3), renda familiar (questão D4), jornada de trabalho doméstico
(questão B2) e sobrecarga doméstica (questões B1 e D5).
Informações gerais do trabalho profissional: categoria profissional (questão A1),
tempo na ocupação (questão A2), outro emprego (questão A3), carga horária semanal
(questão A4), número de plantões noturnos (questão A5), possibilidade de dormir ou
repousar durante o trabalho noturno (questão A6);
Hábitos relacionados à saúde/estilo de vida: IMC (questões C1 e C2), tabagismo
(questões C3 e C4), consumo de bebida alcoólica (questões C5 e C6), consumo de
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produtos cafeínados (questões C7 e C8), prática de atividade física (questão C10) e
satisfação geral com o sono (questão Son1);
Aspectos da fadiga:
- Questionário de fadiga (YOSHITAKE, 1975). O questionário de fadiga,
criado pelo Comitê de Pesquisa da Fadiga Industrial da Associação Japonesa de
Saúde Industrial em 1967, foi validado para língua inglesa por Yoshitake em 1975.
Este questionário foi usado por FISCHER et al. (1991) em trabalhadores da indústria
petroquímica no Brasil e por METZNER e FISCHER (2001), avaliando
trabalhadores noturnos da industria têxtil brasileira. O escore geral da fadiga dá
indicações de uma queda geral nas atividades físicas e cognitivas de um indivíduo
através da soma dos escores parciais que abrangem diferentes modos de percepção
da fadiga.

YOSHITAKE (1971) propôs que na investigação da fadiga de

trabalhadores três fatores fossem considerados: (1) sonolência e a falta de disposição
para o trabalho, (2) dificuldades de concentração e de atenção e (3) sobre as
projeções da fadiga sobre o corpo. A confiabilidade deste instrumento foi testada
para a população do presente estudo e considerada satisfatória, no qual o Alpha de
Cronbach foi de 0,90 (questões FAD1, FAD2, FAD3);
- Questionário de necessidade de recuperação após o trabalho VELDHOVEN
e BROERSEN (2003). Este questionário tem se mostrado sensível (i) a fatores
relacionados ao trabalho, como o sentido de rotação de turnos (VAN
AMELSVOORT et al., 2004), a duração da jornada (JANSEN et al., 2003; DE
RAEVE et al., 2007a), altas demandas do trabalho (SLUITER et al., 2003; DE
RAEVE et al., 2007b), carga de trabalho emocional (VELDHOVEN e BROERSEN,
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2003), (ii) a variáveis relacionadas à saúde e bem-estar, como queixas subjetivas de
saúde (SLUITER et al., 2003), fadiga prolongada (JANSEN et al., 2003),
absenteísmo subseqüente (DE CROON et al., 2006) e (iii) a variáveis fisiológicas,
como medidas de adrenalina e cortisol (SLUITER et al., 2001). A confiabilidade
deste instrumento foi testada para a população do presente estudo e considerada
satisfatória, no qual o Alpha de Cronbach foi de 0,79 (questão REC1).

3.4.3. Protocolo de Atividades Diárias

O protocolo de atividades diárias foi elaborado por KNAUTH et al. (1983) e
adaptado por FISCHER et al. (1985), consistindo em uma grade horária de 24 horas
dividida em intervalos de 15 minutos, que apresenta as seguintes opções de resposta:
tempos de sono, trabalho profissional, transporte, trabalho doméstico e outras
atividades. Tal instrumento de coleta tem sido utilizado em vários estudos na área de
trabalho em turnos e noturno (TEIXEIRA et al., 2007; FISCHER et al., 2008). Para
análise da qualidade diária de cada episódio de sono foram utilizadas escalas
analógicas visuais. Cada escala de 10 centímetros foi precedida da pergunta, “Como
foi a qualidade do sono ontem?” A trabalhadora assinalou com um traço vertical sua
percepção em relação ao sono. A escala iniciava com a expressão “muito ruim”
(valor zero) e finalizava com a expressão “muito boa” (valor dez). Após a marcação,
o valor foi medido com uma régua para determinação da qualidade do sono, em até
uma casa decimal. A Escala Visual Analógica para avaliação da qualidade do sono e

42

o protocolo de atividades foram preenchidos por até 10 dias consecutivos (ANEXO
7).

3.4.4. Actímetro

O actímetro (ANEXO 8) é um instrumento de medida da atividade motora,
que indiretamente pode ser utilizado para estimar o ciclo vigília-sono. O actímetro é
um acelerômetro miniaturizado contendo um cristal piezoelétrico em balanço e deve
ser utilizado no punho não dominante (Basic Mini Motionlogger Actigraph ®
Ambulatory Monitoring, Inc.). A partir da aplicação de um algoritmo os registros
armazenados são convertidos em períodos de atividade e repouso de cada indivíduo.
O modelo do actímetro usado no presente estudo foi o Mini Motionlogger
Actigraph - Basic 32C (Ambulatory Monitoring, Inc., Ardsley, USA) e o algoritmo
Cole & Kripke. Este algoritmo possui uma precisão de aproximadamente 90% de
concordância quando comparado com a polissonografia, que é reconhecida como
padrão-ouro para a validação de algoritmos (COLE et al., 1992; DE SOUZA et al.,
2003). Este algoritmo trabalha com uma equação, construída com constantes
específicas, calculando uma soma ponderada da atividade no minuto em

curso, nos últimos 4 minutos, e os dois minutos seguintes (COLE e KRIPKE,
1988; COLE et al., 1992).
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Os dados foram registrados a intervalos de 1 minuto. Este é o intervalo de
tempo utilizado para a amostragem de atividade. (Ambulatory Monitoring, Inc., Ardsley,

USA).
O actímetro foi utilizado pelas participantes por um período de até 10 dias
consecutivos, que incluiu dias de trabalho e dias de folga. Em concomitância com os
protocolos de atividades, os dados registrados pelo aparelho foram editados. Ou seja,
a partir dos registros, os períodos de sono foram identificados (pelo pesquisador) de
forma a estimar as durações do sono das participantes durante o período da coleta.

No presente estudo, quando as informações do protocolo de atividades
eram muito distintas daquelas registradas pelo actímetro, o nível de
atividade inferior a 40 foi utilizado para início da marcação do episódio de
sono.
A partir da definição dos episódios de sono, dados como a latência e
eficiência do sono também foram estimados. Além disso, os horários de início e fim
dos sonos registrados foram utilizados para determinação da alocação temporal dos
cochilos no trabalho (LITTNER et al., 2003)
A latência do sono é definida como o tempo decorrido a partir do

momento que a pessoa deitou na cama para dormir até o início do sono
efetivamente. A eficiência do sono consiste na porcentagem do tempo total de sono
sobre o tempo total na cama com luzes apagadas (tempo de sono x 100/ tempo na
cama), (DE SOUZA et al., 2003).
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3.5. PRÉ-TESTES

O presente estudo teve autorização de outro hospital (ANEXO 4), no qual
foram realizados pré-testes. Os pré-testes visaram testar as questões do questionário
do ponto de vista da clareza do enunciado e os procedimentos para uso do actímetro
e do protocolo de atividades. A população participante do pré-teste era semelhante à
população do estudo em relação aos esquemas e duração da jornada de trabalho, sexo
e idade. Responderam o questionário de seleção da amostra 38 profissionais de
enfermagem e dentre estes, segundo os critérios de inclusão (trabalhar há mais de 1
ano no turno noturno e não referir queixas de sono), 7 trabalhadoras foram
selecionadas para responder o questionário de coleta de dados, preencher os
protocolos de atividade e usar o actímetro.

3.6. COLETA DE DADOS

A partir da listagem nominal dos profissionais de enfermagem do hospital
em estudo, as trabalhadoras que atuavam nos turnos noturnos foram convidadas a
preencher o “Questionário de Seleção da Amostra” (ANEXO 5), que incluiu os
critérios de exclusão de forma a definir a amostra de estudo.
Com base nas respostas obtidas com a aplicação do “Questionário de
Seleção da Amostra” foram selecionadas as profissionais de enfermagem para
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responder o “Questionário de Coleta de Dados”, usar o actímetro e preencher o
protocolo de atividades.
Primeiramente, as participantes foram orientadas quanto ao uso do actímetro
e o preenchimento dos protocolos de atividades diárias. O questionário de coleta de
dados foi auto-aplicável e preenchido apenas ao final dos dias de coleta da
actimetria. Cada participante respondeu o questionário no próprio hospital onde o
estudo foi conduzido, em um momento em que não atrapalhasse a rotina de trabalho
e sempre na presença do pesquisador, para eventual esclarecimento das dúvidas em
relação ao preenchimento.
A coleta de dados foi realizada no período de março a junho de 2009.

3.7. POPULAÇÃO DE ESTUDO

Profissionais de enfermagem, do sexo feminino, que atuam na assistência
aos pacientes durante os plantões noturnos em um hospital público da cidade de São
Paulo, participaram deste estudo (N=49).
A partir de uma listagem nominal cedida pelo hospital em que o estudo foi
conduzido, todas as trabalhadoras (N=206), incluindo auxiliares, técnicas e
enfermeiras, que trabalham no horário noturno de todos os setores de internação,
excluindo-se Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Centro cirúrgico, foram
convidadas a participar da pesquisa. Foram excluídas da amostra (N=127) as
trabalhadoras que relataram queixas em relação ao sono (PIRES et al., 2007) e/ou
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trabalhavam há menos de 1 ano no turno noturno neste hospital. Além disso, 30
trabalhadoras não aceitaram participar do estudo.
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e o Centro cirúrgico não foram
incluídos no estudo, pois nestes setores não era permitido o uso de nenhum objeto
nas mãos e braços e, por essa razão, seria inviável o uso dos aparelhos para registro
da atividade-repouso nestas trabalhadoras.

3.8. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EXCLUÍDA

A partir do questionário de seleção da amostra, as trabalhadoras que
referiram pelo menos 1 queixa em relação ao sono foram excluídas do estudo.
As queixas relacionadas ao sono foram divididas nos seguintes grupos: A)
queixas de insônia (dificuldade de iniciar o sono e/ou manter o sono e/ou despertar
precoce); B) sonolência excessiva (sonolência que atrapalha as atividades normais de
trabalho e ou ataques incontroláveis de sono); C) bruxismo, ronco; D)
sonambulismo, pesadelos, queixa de movimento de membros (movimentar pernas e
ou braços durante o sono). As opções de respostas eram: a) diariamente; b) 3 a 6
vezes por semana; c) 1 a 2 vezes por semana; d) 2 a 3 vezes por mês; e) 1 vez por
mês; f) menos que 1 vez por mês e g) nunca.
Seguindo os critérios de Pires et al. (2007), as trabalhadores foram
consideradas como tendo queixas subjetivas de sono quando estas ocorriam numa
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freqüência diária ou entre 3 a 6 vezes/semana nos grupos A e B, freqüência de 3
vezes/semana no grupo C e 1 vez/mês no grupo D (Tabela 1).
Quanto à experiência no trabalho noturno, 10% do grupo trabalhavam em
plantões noturnos há menos de 1 ano e foram excluídas.
Tabela 1: Frequência das principais queixas relacionadas ao sono entre as
profissionais de enfermagem excluídas do estudo. Hospital Universitário, 2009.
Queixas relacionadas ao sono

N

%

1. Dificuldade em iniciar o sono

44

23,4

2. Acorda muito durante a noite

41

21,8

3. Acorda antes da hora e não consegue dormir de novo

37

19,8

4. Ataques de sono incontroláveis

24

12,6

5. Sente-se muito sonolento durante o dia, de forma a

31

16,2

6. Ranger os dentes

16

8,4

7. Chutar ou movimentar as pernas

25

13,2

8. Ronco

45

24,1

9. Acordar ansioso após pesadelo

51

26,9

10. Sentir-se paralisado alguns momentos antes de

19

10,2

prejudicar as atividades

adormecer ou imediatamente após acordar

3.9. FORMA DE TRATAMENTO DOS DADOS

Após a codificação das questões, as informações contidas nos questionários
foram transcritas para planilhas. Os dados digitados foram revisados para excluir
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eventuais erros de digitação. Os dados actimétricos também foram acrescentados à
planilha, de forma a compor o banco de dados geral, objeto do tratamento estatístico.
Foram consideradas para as análises as seguintes variáveis:
- Duração do sono: Os períodos de sono foram classificados em 4 tipos diferentes, o
que originou 4 variáveis:
1) Duração do sono matutino em casa após a noite de trabalho (07:00h -13:00h);
2) Duração do sono vespertino em casa após a noite de trabalho (13:00 – 19:00);
3) Duração do sono noturno em casa após a noite de trabalho (19:00h – 07:00h);
4) Duração do sono noturno no trabalho (19:00h – 07:00h).
Os dados da duração do sono (em casa ou no trabalho) foram analisados de
forma contínua. Em alguns casos, a duração do sono noturno no trabalho (SNT)
também foi analisada de forma categórica, sendo utilizados dois pontos de corte.
Dessa forma 2 variáveis foram criadas para estudar a duração sono noturno no
trabalho.
A. Duração do SNT por 136 minutos (mediana como ponto de corte);
- SNT até 136 minutos
- SNT maior que 136 minutos
B. Duração do SNT por 120 minutos na maioria das noites de trabalho (Portela
et al., 2004; Silva-Costa et al., 2009).
- SNT de até 120 minutos na maioria das noites;
- SNT maior que 120 minutos na maioria das noites.
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- Eficiência do sono: A eficiência do sono foi classificada em 4 tipos diferentes, o
que originou 4 variáveis:
1) Eficiência do sono matutino em casa após a noite de trabalho;
2) Eficiência do sono vespertino em casa após a noite de trabalho;
3) Eficiência do sono noturno em casa após a noite de trabalho;
4) Eficiência do sono noturno no trabalho.
Os dados da eficiência do sono foram analisados de forma contínua ou de
forma dicotomizada. Nos casos em que a variável foi analisada de forma categórica a
mediana (93%) foi utilizada como ponto de corte. A literatura mostra que valores da
eficiência do sono inferiores a 85% são considerados ruins (PINTO JR. e SILVA,
2008). No entanto, este valor não foi usado como ponte de corte, visto que, no
presente estudo, não foi registrada eficiência do sono inferior a 85%.

- Latência do sono: A latência do sono foi classificada em 4 tipos diferentes, o que
originou 4 variáveis:
1) Latência do sono matutino em casa após a noite de trabalho;
2) Latência do sono vespertino em casa após a noite de trabalho;
3) Latência do sono noturno em casa após a noite de trabalho;
4) Latência do sono noturno no trabalho.
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Os dados da latência do sono foram analisados de forma contínua ou de
forma dicotomizada. Nos casos em que a variável foi analisada de forma categórica a
mediana (5 minutos) foi utilizada como ponto de corte. A literatura mostra que
valores da latência do sono inferiores a 30 minutos são considerados ruins (PINTO
JR. e SILVA, 2008). No entanto, este valor não foi usado como ponte de corte, visto
que, no presente estudo, não foi registrada latência do sono superior a 30 minutos.

- Alocação temporal do sono noturno no trabalho: Esta variável foi definida a
partir do horário de início e fim do sono noturno no trabalho, sendo composta por
duas categorias:
1) Sono entre 0:00 hora e 03:00 horas;
2) Sono entre 3:00 horas e 06:00 horas.
Como em alguns casos as participantes apresentaram os episódios de sono
noturno no trabalho em horários diferentes, elas foram agrupadas em uma das
categorias acima descritas de acordo com o horário que apareceu com maior
freqüência. É importante ressaltar que as trabalhadoras já tinham a prática de dividir
o horário para o sono noturno no trabalho entre 00:00h -03:00h e 03:00h -06:00h.

- Qualidade subjetiva do sono: A qualidade subjetiva do sono foi classificada em 4
tipos diferentes, o que originou 4 variáveis:
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1) Qualidade do sono matutino em casa após a noite de trabalho;
2) Qualidade do sono vespertino em casa após a noite de trabalho;
3) Qualidade do sono noturno em casa após a noite de trabalho;
4) Qualidade do sono noturno no trabalho.
Os dados da qualidade do sono foram analisados de forma contínua ou de
forma dicotomizada. Nos casos em que a variável foi analisada de forma categórica a
mediana (5,1 cm) foi utilizada como ponto de corte.

- Necessidade de recuperação após o trabalho: a escala composta de 11
questões com respostas “Sim” e “Não”, teve o escore relativo a cada trabalhador
calculado a partir da soma de respostas “Sim”. Uma pontuação que variava de 0 a
100 pontos, proporcional à necessidade de recuperação foi dessa forma gerada.
Dependendo do tipo de análise, os dados foram tratados de forma contínua, segundo
os escores ou categórica, classificados em dois grupos. Neste último caso, o ponto
de corte foi definido como o 1º quartil, representando a melhor condição, ou seja, a
menor necessidade de recuperação após o trabalho (JANSEN et al., 2003; VAN
AMELSVOORT et al., 2004).

- Percepção de fadiga: A percepção da fadiga foi analisada através de
questionário composto de 30 questões de múltipla escolha, que após a aplicação
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foram convertidas em valores numéricos da seguinte forma: “sempre”, valor de 5
pontos, “muitas vezes”, 4 pontos, “às vezes”, 3 pontos, “raramente”, 2 pontos e
“nunca”, 1 ponto (YOSHITAKE, 1975). O escore poderia variar de 30 pontos
(menor fadiga) até 150 pontos (maior fadiga). Dependendo do tipo de análise, os
dados foram tratados de forma contínua, segundo os escores ou categórica,
classificados em dois grupos. Neste último caso, o ponto de corte foi definido no
último quartil, representado pelos indivíduos com maior percepção de fadiga.

- Variáveis sociodemográficas, relacionadas ao trabalho profissional e
hábitos de saúde: Idade (anos), renda familiar, jornada de trabalho doméstico
(horas/semana) e sobrecarga doméstica (pontos), tempo na ocupação (anos), jornada
de trabalho profissional (horas/semana) e

número de plantões noturnos

(noites/quinzena) eram variáveis contínuas que, em alguns momentos, foram
analisadas de forma categórica. Neste último caso, a mediana foi utilizada como
ponto de corte.
A sobrecarga doméstica é definida pelo somatório total dos escores
relacionados a cada tarefa doméstica (limpeza, cozinhar, lavar e passar), multiplicado
pelo número de beneficiários (Thierney et al., 1990).
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3.10. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

A aderência da distribuição da população a curva normal foi testada pelo
teste Shapiro-Wilk, utilizado para amostras inferiores a 50 indivíduos. Como os
dados não seguiram uma distribuição normal, o tratamento foi baseado em testes
não-paramétricos.
Análises descritivas (média, mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo)
dos dados sócio-demográficos bem como de outras variáveis, foram realizadas.
Como procedimentos não-paramétricos foram utilizados para comparação
entre grupos os testes de Mann-Whitney e o teste de Wilcoxon. O teste Qui-quadrado
de Pearson e o teste Exato de Fisher foram utilizados para análises de associação
entre as variáveis qualitativas. O nível de significância utilizado em todas as análises
foi α = 0,05%.
O programa SPSS versão 17 foi utilizado em todas as análises.

3.11. DEVOLUTIVAS

Às profissionais de enfermagem que participaram de todas as etapas da
pesquisa, foi entregue um folheto explicativo com dados individuais e
correspondentes actogramas (ANEXO 9). O folheto também continha informações
sobre a “Higiene do Sono”.
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4. RESULTADOS

4.1. DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO

No hospital em estudo, as 206 profissionais de enfermagem que faziam
plantões noturnos foram convidadas a participar da pesquisa. Destas, 11 se recusaram
e 6 estavam de licença médica no período da coleta. Dessa forma, 189 pessoas
(91,8%) responderam ao Questionário de Seleção da Amostra. A partir deste
questionário, foi definida a população elegível, composta de 62 pessoas (30,1%), que
trabalhavam há mais de 1 ano em plantões noturnos e que não relataram queixas em
relação ao sono. Todas as trabalhadoras do grupo elegível (n=62) foram convidadas
para responder o Questionário de Coleta de Dados e a usar o actímetro. Destas,
houve um total de 13 perdas (21%) (licenças médicas e recusas para usar o
actímetro), de forma que a população final do estudo constituiu-se de 49
trabalhadoras, como mostra a figura 1.

55

Figura 1: Definição da População de Estudo
ETAPAS SUCESSIVAS PARA
COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA

PERDAS E
EXCLUSÕES

Profissionais da Enfermagem do sexo
feminino que atuam em plantões noturnos.
(N= 206)
PERDAS (8,2%)
Licenças (N = 6)
Recusas (N = 11)

Profissionais da Enfermagem que
responderam o questionário de seleção da
amostra
(N= 189)
EXCLUSÃO em função
dos critérios previamente
estabelecidos (N=127)

População Elegível = 30% da população inicial
(N= 62)

PERDAS (21%)
Licenças (N=3)
Recusas (N=10)

População Final do Estudo = 79% da
população elegível
(N= 49)
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4.2. DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO
A população de estudo apresentou média de idade de 40 anos (dp = 10,2
anos). Em relação ao grau de escolaridade, 47 % tinham o ensino superior completo.
Aproximadamente 50% das participantes eram casadas. Em média, as participantes
desempenhavam 23,3 h/semana de trabalho doméstico e o escore médio de
sobrecarga doméstica foi de 40,2 pontos (Tabela 2 e 3).
A maior parte do grupo era formada por técnicas e auxiliares de
enfermagem (73,5%). A média da jornada de trabalho profissional foi de 49,7
h/semana (dp = 19,1 horas), a média de noites trabalhadas foi de 6,5 noites/quinzena
e mais de 40% do grupo tinha outro emprego na enfermagem (Tabela 2 e 3).
Tabela 2: Características sociodemográficas e de trabalho. Hospital universitário,
2009. Valores médios, desvios padrão, medianas, valores mínimos e máximos.

Variável

Média

Tempo na
enfermagem (anos)

12,9

Desvio
Padrão
7,5

Mediana

Mínimo

Máximo

10,0

1,2

33,0

Trabalho profissional
(horas/semana)

49,7

19,1

48,0

48,0

96,0

Nº de noites de
trabalho/quinzena

6,6

2,1

6,0

4,0

10,0

Trabalho doméstico
(horas/semana)

23,3

15,5

21,0

0

56,0

Sobrecarga
doméstica (pontos)

40,2

20,5

36,0

4,0

90,0

Índice de Massa
Corporal (kg/m²)

25,2

4,1

24,9

17,1

36,4

Idade (anos)

40,0

10,2

38,0

24,0

62,0
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Tabela 3: Características sociodemográficas, estilos de vida e trabalho. Hospital
universitário, 2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Variável

Classe
Sim
Não

N
32
17

%
35
65

Sim
Não

4
45

8
92

Consumo de álcool

Não
1 a 5 dias/quinzena

38
11

78
22

Prática de atividade física

Não
1 a 6 horas/semana

40
9

82
18

Não
Sim

6
43

12
88

Ensino médio/técnico
Ensino superior

26
23

53
47

Casado
Separado/viúvo
Solteiro

23
12
14

47
24
29

Número de empregos

1 emprego
2 empregos

28
21

57
43

Categoria profissional

Enfermeira
Auxiliar/técnico

13
36

27
73

Até 1500,00
1501,00 a 2500,00
2501,00 a 4000,00
Mais de 4000,00

4
12
16
17

8
24
33
35

Filhos
Hábito de fumar

Satisfação com sono
Escolaridade
Situação conjugal

Renda familiar (R$)
(salário mínimo= R$ 465,00)
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4.3. CARACTERIZAÇÃO DOS COCHILOS NO TRABALHO

4.3.1 Dados Actimétricos

Os actogramas apresentados a seguir exemplificam 4 diferentes jornadas de
trabalho profissional as quais as participantes estavam submetidas.
Nos actogramas, à esquerda encontram-se as datas de registro. Os números,
à esquerda, que variam de 1 a 7 referem-se aos dias da semana (1 = domingo e 7=
sábado). Em preto estão registrados os períodos de atividade. A marcação em azul é
referente ao tempo de permanência na cama, enquanto o traço vermelho na
horizontal marca o tempo efetivo de sono. Os períodos marcados em rosa se referem
aos momentos em que o aparelho não foi utilizado. À direita encontram-se as letras T
e F, onde T se refere às noites de trabalho e F às folgas do trabalho noturno.
Figura 2: Actograma 18 - enfermeira de 24 anos que trabalha em 1 plantão noturno.

1 05/04/09

T
F
T

2 06/04/09

F

6 03/04/09
7 04/04/09

T
F
F

3 07/04/09
4 08/04/09
5 09/04/09

T
F
T
T

6 10/04/09
7 11/04/09
1 12/04/09
2 13/04/09

12:00

18:00

00:00

06:00

-----------Trabalho Noturno---------

12:00
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Nos dias de trabalho a enfermeira apresenta sono noturno no trabalho em 3
das 5 noites de trabalho analisadas. Não há uma regularidade da hora de início e fim
do sono. Na maioria das manhãs após a noite de trabalho ocorrem episódios de sono.
Figura 3: Actograma 67 - técnica de enfermagem de 28 anos que trabalha em 2
plantões noturnos (12h x 36h, cada plantão)

T
T

7 04/04/09
1 05/04/09

T
T
T

2 06/04/09
3 07/04/09
4 08/04/09

T

5 09/04/09

T
T
F
F

6 10/04/09
7 11/04/09
1 12/04/09
2 13/04/09
3 14/04/09

T

12:00

18:00

00:00

06:00

12:00

-----------Trabalho Noturno---------

Este actograma apresenta os dados de uma trabalhadora que tem 2 empregos
noturnos, no qual há uma regularidade quanto à presença de episódios de sono
noturno no trabalho e de episódios de sono diurno após as noites de trabalho.
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Figura 4: Actograma 200 - auxiliar de enfermagem de 62 anos que trabalha em 2
plantões noturnos (12h x 36h, cada plantão).

5 28/05/09

T

6 29/05/09
7 30/05/09

T
T

1 31/05/09

T

2 01/06/09

T

3 02/06/09

T

4 03/06/09

F

5 04/06/09

T

6 05/06/09

T

7 06/06/09

F

1 07/06/09

F

12:00

18:00

00:00

06:00

12:00

-----------Trabalho Noturno---------

Os episódios de sono noturno evidenciados neste actograma ocorreram
predominantemente durante o trabalho noturno, visto que a trabalhadora apresenta 2
empregos noturnos. O número de episódios de sono diurno após a noite de trabalho,
diferente do actograma exposto anteriormente, é reduzido.
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Figura 5: Actograma 122 - técnica de enfermagem de 37 anos que trabalha em 1
plantão noturno (12h x 36h) e 1 plantão diurno (13:00h às 19:00h).

4 22/04/09

T

5 23/04/09
6 24/04/09

F
F

7 25/04/09

F

126/04/09

T

2 27/04/09
3 28/04/09

F
T

4 29/04/09

F

5 30/04/09

T

6 01/05/09

F

7 02/05/09

12:00

18:00

00:00

06:00

T

12:00

-----------Trabalho Noturno---------

Neste actograma, diferente do apresentado na figura 4, a ausência de
episódios de sono diurno após as noites de trabalho noturno pode estar relacionada a
presença do outro emprego durante o dia.
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4.3.2 Descrição do Sono Noturno no Trabalho (SNT)

Em relação à permissão para o Sono Noturno no Trabalho (SNT), 94 % das
participantes afirmaram haver permissão do hospital para a sua ocorrência. A maioria
das participantes (87%) apresentou episódios de SNT em todas as noites trabalhadas.
Em torno de 33% das participantes cochilaram até 120 minutos na maioria das noites
trabalhadas, enquanto que 67% cochilaram mais de 120 minutos na maioria das
noites de trabalho. O estudo da alocação temporal do SNT mostrou que as
trabalhadoras se dividiam em dois grupos, de acordo com as demandas de trabalho.
Na maioria das noites trabalhadas 64% dormiram no primeiro horário. A eficiência
média do SNT foi de 92%. Em relação à qualidade subjetiva do SNT, em uma escala
de 0cm a 10cm, a média foi de 5 cm. Para a latência, a média encontrada foi de 5,4
minutos (Tabela, 4).
Tabela 4: Sono noturno no trabalho entre as profissionais de enfermagem. Hospital
universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Variável

N

%

Permissão para o cochilo durante o trabalho

46

94

Cochilo em todas as noites de trabalho

39

87

Cochilo de até 120 minutos na maioria das noites

30

67

Cochilo maior que 120 minutos na maioria das noites

15

33

Cochilo entre 00:00h – 03:00h

28

64

Cochilo entre 03:00h – 06:00h

16

36
Média (DP) Mediana

Duração SNT (minutos)

45

136,1 (39,8)

136,3

Eficiência SNT (%)

45

92,0 (5,0)

92,8

Latência SNT (minutos)

45

5,4 (3,7)

5,0

Qualidade SNT (cm)

40

5,0 (2,5)

5,1
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4.3.3 Relação entre os parâmetros de sono estudados

As trabalhadoras que cochilaram no primeiro horário apresentaram duração
média do cochilo maior (147,5 minutos) quando comparadas àquelas que cochilaram
no segundo horário (112,0 minutos). Por outro lado, a média da eficiência do sono
entre aqueles que cochilaram no primeiro horário foi menor (90,9%) quando
comparada com aquelas que cochilaram no segundo horário (94,5%). A latência e a
qualidade subjetiva do cochilo não apresentaram diferenças de médias significativas
em relação à alocação do SNT (Tabela 5).
Tabela 5: Duração, Eficiência, Latência, Qualidade do Sono Noturno no Trabalho
(SNT) e duração do sono após o trabalho, segundo a alocação do SNT. Hospital
universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Variável
N
Duração do SNT (min)
00:00 h – 03:00 h
28
03:00 h – 06:00 h
16
Eficiência do SNT (%)
00:00 h – 03:00 h
28
03:00 h – 06:00 h
16
Latência do SNT (min)
00:00 h – 03:00 h
28
03:00 h – 06:00 h
16
Qualidade do SNT (cm)
00:00 h – 03:00 h
25
03:00 h – 06:00 h
15
Duração do sono de manhã pós trabalho (min)
00:00 h – 03:00 h
28
03:00 h – 06:00 h
16
Duração do sono à tarde pós trabalho (min)
00:00 h – 03:00 h
28
03:00 h – 06:00 h
16
Duração do sono diurno pós trabalho (min)
00:00 h – 03:00 h
28
03:00 h – 06:00 h
16
Duração do sono noturno em casa pós trabalho (min)
00:00 h – 03:00 h
28
03:00 h – 06:00 h
16

Média (DP)

p

147,5 (28,2)
112,0 (45,5)

0,007

90,9 (5,3)
94,5 (3,3)

0,026

6,2 (3,8)
4,1 (3,2)

0,090

5,2 (1,7)
4,6 (3,4)

0,241

111,6 (106,2)
146,8 (120,6)

0,352

53,6 (76,1)
26,0 (39,5)

0,359

165,2 (105,9)
172,8 (100,9)

0,874

298,6 (262,6)
331,4 (228,3)

0,765
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As participantes que cochilaram por menos tempo durante o trabalho
noturno tiveram o sono durante o dia (manhã e/ou tarde) após o trabalho com maior
média de duração (203,7 minutos), quando comparadas com aquelas que cochilaram
por mais tempo durante o plantão (132, 8 minutos). No entanto, as trabalhadoras que
apresentaram duração do SNT maior ou menor que 136 minutos não diferiram
segundo a duração do sono noturno em casa após a noite de trabalho, (Tabela 6).
Tabela 6: Eficiência, Latência, Qualidade do Sono Noturno no Trabalho (SNT) e
duração do sono após o trabalho segundo a duração do SNT. Hospital universitário,
2009. Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Variável
Eficiência do SNT (%)
Até 136 minutos
Maior que 136 minutos

N

Média (DP)

P*

23
22

92,3 (4,5)
91,8 (5,6)

0,820

Latência do SNT (min)
Até 136 minutos
Maior que 136 minutos

23
22

4,9 (3,9)
5,8 (3,5)

0,291

Qualidade do SNT (cm)
Até 136 minutos
Maior que 136 minutos

20
20

4,8 (2,9)
5,1 (1,9)

0,387

Duração do sono de manhã pós trabalho (min)
Até 136 minutos
Maior que 136 minutos

23
22

151,9 (116,7)
87,3 (96,4)

0,053

Duração do sono a tarde pós trabalho (min)
Até 136 minutos
Maior que 136 minutos

23
22

51,8 (74,6)
45,5 (57,6)

0,951

Duração do sono diurno pós trabalho (min)
Até 136 minutos
Maior que 136 minutos

23
22

203,7 (97,5)
132,8 (98,4)

0,019

330,9 (247,3)
291,8 (246,1)

0,669

Duração do sono noturno em casa pós trabalho
(min)
Até 136 minutos
23
Maior que 136 minutos
22
*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney
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As trabalhadoras que cochilaram na maioria das noites por até 120 minutos
apresentaram menor latência do SNT quando comparadas àquelas que cochilaram na
maioria das noites por mais de 120 minutos. Em relação às outras variáveis não
foram encontradas diferenças significativas (Tabela 7).

Tabela 7: Eficiência, Latência, Qualidade do Sono Noturno no Trabalho (SNT) e
duração do sono após o trabalho segundo a duração do SNT na maioria das noites
trabalhadas. Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores médios
e desvio padrão.
Variável
N
Média (DP)
p*
Eficiência do SNT (%)
Até 120 minutos
15
91,9 (3,7)
0,563
Maior que 120 minutos
30
92,1 (5,6)
Latência do SNT (min)
Até 120 minutos
Maior que 120 minutos

15
30

3,6 (2,1)
6,2 (4,1)

0,050

Qualidade do SNT (cm)
Até 120 minutos
Maior que 120 minutos

14
26

4,2 (2,9)
5,3 (2,1)

0,100

Duração do sono de manhã pós trabalho (min)
Até 120 minutos
Maior que 120 minutos

15
30

115,9 (122,0)
131,7 (100,4)

0,600

Duração do sono a tarde pós trabalho (min)
Até 120 minutos
Maior que 120 minutos

15
30

40,0 (37,8)
37,8 (55,9)

0,925

Duração do sono diurno pós trabalho (min)
Até 120 minutos
Maior que 120 minutos

15
30

155,9 (129,7)
169,5 (92,1)

0,492

320,6 (225,2)
327,4 (256,2)

0,116

Duração do sono noturno em casa pós trabalho
(min)
Até 120 minutos
15
Maior que 120 minutos
30
*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney.
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Em relação à eficiência do SNT não foram encontradas diferenças
significativas em relação aos demais parâmetros de sono estudados (Tabela 8).

Tabela 8: Latência, Qualidade do Sono Noturno no Trabalho (SNT) e duração do
sono após o trabalho segundo a eficiência do SNT. Hospital universitário, 2009.
Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Variável
N
Média (DP)
p*
Latência do SNT (min)
Até 93%
23
5,7 (3,7)
0,467
Maior que 93%
22
5,0 (3,7)
Qualidade do SNT (cm)
Até 93%
Maior que 93%

19
21

5,2 (2,2)
4,8 (2,7)

0,573

Duração do sono de manhã pós trabalho (min)
Até 93%
Maior que 93%

23
22

91,7 (106,2)
150,3 (110,3)

0,077

Duração do sono a tarde pós trabalho (min)
Até 93%
Maior que 93%

23
22

53,2 (61,3)
44,0 (71,9)

0,289

Duração do sono diurno pós trabalho (min)
Até 93%
Maior que 93%

23
22

144,9 (89,7)
194,3 (112,2)

0,058

291,6 (241,9)
332,9 (251,5)

0,627

Duração do sono noturno em casa pós trabalho
(min)
Até 93%
23
Maior que 93%
22
*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney.

No que se refere à latência, aquelas com maior latência do sono noturno no
trabalho apresentaram menor duração do sono noturno em casa após o trabalho,
quando comparada àquelas com menor latência do SNT (Tabela 9).

67

Tabela 9: Qualidade do Sono Noturno no Trabalho (SNT) e duração do sono após o
trabalho segundo a latência do SNT. Hospital universitário, 2009. Dados expressos
em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Variável
N
Média (DP)
p*
Qualidade do SNT (cm)
Até 5 minutos
20
4,9 (2,4)
0,142
Maior que 5minutos
14
5,9 (2,3)
Duração do sono de manhã pós trabalho (min)
Até 5 minutos
Maior que 5minutos

23
19

142,6 (124,3)
127,3 (94,9)

0,749

Duração do sono a tarde pós trabalho (min)
Até 5 minutos
Maior que 5minutos

23
19

43,8 (71,1)
35,9 (53,1)

0,889

Duração do sono diurno pós trabalho (min)
Até 5 minutos
Maior que 5minutos

23
19

186,3 (122,6)
163,2 (80,3)

0,456

382,3 (245,3)
205,4 (243,8)

0,033

Duração do sono noturno em casa pós trabalho
(min)
Até 5 minutos
23
Maior que 5minutos
19
*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney.

Para a qualidade subjetiva do sono noturno no trabalho não foram
encontradas diferenças significativas quando comparada as demais variáveis do sono
estudadas (Tabela 10).
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Tabela 10: Duração do sono após o trabalho segundo a qualidade do Sono Noturno
no Trabalho (SNT). Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N),
valores médios e desvio padrão.
Variável
N
Média (DP)
p*
Duração do sono de manhã pós trabalho (min)
Até 5,1 centímetros
20
114,2 (112,0)
0,880
Maior que 5,1 centímetros
20
114,1 (97,6)
Duração do sono a tarde pós trabalho (min)
Até 5,1 centímetros
Maior que 5,1 centímetros

20
20

37,2 (63,5)
64,3 (72,2)

0,105

Duração do sono diurno pós trabalho (min)
Até 5,1 centímetros
Maior que 5,1 centímetros

20
20

151,4 (93,7)
178,5 (109,2)

0,543

380,5 (224,5)
230,1 (256,0)

0,102

Duração do sono noturno em casa pós trabalho
(min)
Até 5,1 centímetros
20
Maior que 5,1 centímetros
20
*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney.

A eficiência do sono noturno no trabalho (92%; dp=5%) não apresentou
diferença significativa quando comparada à eficiência do sono noturno em casa
(90%; dp=6,3%) e à eficiência do sono manhã em casa (91,9 %; dp= 6,9%). Já a
eficiência do sono diurno em casa (89,0%; dp=8,5%) e a eficiência do sono à tarde
em casa (87,7%; dp= 9,0%) foram significativamente menores que a eficiência do
sono noturno no trabalho (Figura 6).
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Figura 6: Eficiência do sono noturno no trabalho comparada à eficiência dos
episódios de sono em casa (média e desvio padrão). Hospital universitário, 2009.

*
*

SNT

SNC

SMC

STC

SDC

* Valores diferem do SNT; p < 0,05
SNT = Sono Noturno no
SNC = Sono Noturno em casa STC = Sono tarde em casa
Trabalho
SDC = Sono diurno em casa
SMC= Sono manhã em casa

Teste Wilcoxon de medidas relacionadas (N=45).

Não houve diferenças entre a latência do sono noturno no trabalho
(5,4minutos; dp= 3,7 minutos) e a latência dos outros episódios de sono em casa. As
latências médias do sono noturno em casa, sono manhã em casa e sono tarde em casa
foram de 6,9 minutos (dp= 4,5 minutos), 5,8 minutos (dp = 5,5 minutos) e 6,6
minutos (dp = 6,5 mintos), respectivamente (figura 7).
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Figura 7: Latência do sono noturno no trabalho comparada à latência dos episódios
de sono em casa (média e desvio padrão). Hospital universitário, 2009.

SNT
SNT = Sono Noturno no
Trabalho

SNC

SMC

SNC = Sono Noturno em casa
SMC= Sono manhã em casa

STC

SDC

STC = Sono tarde em casa
SDC = Sono diurno em casa

Teste Wilcoxon de medidas relacionadas (N=45).

A qualidade subjetiva do SNT (5,0cm; dp = 2,5 cm) foi inferior quando
comparada com a qualidade do sono noturno em casa (8,3cm; dp = 1,6 cm) e quando
comparada a qualidade subjetiva do sono de manhã em casa (6,6cm; dp = 2,0 cm).
Em relação ao sono à tarde em casa (6,3cm; dp = 2,0 cm) e ao sono diurno em casa
(6,7cm; dp= 1,6 cm) não foram encontradas diferenças significativas (Figura 8).
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(centímetros)

Figura 8: Qualidade do sono noturno no trabalho comparada à qualidade dos
episódios de sono em casa (média e desvio padrão). Hospital universitário, 2009.

*
*

SNT

SNC

SMC

*Valores diferem do SNT; p < 0,05
SNT = Sono Noturno no
SNC = Sono Noturno em casa
Trabalho
SMC= Sono manhã em casa

STC

SDC

STC = Sono tarde em casa
SDC = Sono diurno em casa

Teste Wilcoxon de medidas relacionadas (N=40).

4.3.4 Associação do sono noturno no trabalho (SNT) com as variáveis
sociodemográficas e relacionadas ao trabalho

A maior duração do SNT foi associada às longas horas de trabalho
doméstico (p=0,003) e aos altos níveis de sobrecarga doméstica (p=0,023). Foi
encontrada uma associação entre a menor duração do SNT e desempenhar mais de 40
horas de trabalho profissional por semana (Tabela 11).
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Tabela 11: Duração do sono noturno no trabalho (SNT) e as variáveis
sociodemográficas e de trabalho profissional. Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Duração SNT
Até 136 minutos Maior que 136 minutos
N (%)
N (%)
p**
Idade
Até 40 anos
15 (65,2)
10 (45,5)
0,182
41 anos ou mais
8 (34,8)
12 (54,5)
Duração do trabalho doméstico
Até 21 h/semana
Maior que 21h/semana

17 (73,9)
6 (26,1)

6 (27,3)
16 (72,7)

0,003

Sobrecarga doméstica
Até 36 pontos
37 pontos ou mais

18 (78,3)
5 (21,7)

10 (45,5)
12 (54,5)

0,023

Situação conjugal
Casada
Solteira/separada

11 (47,8)
12 (52,2)

10 (45,5)
12 (54,5)

0,873

Até R$ 2.500,00
Mais de R$ 2.500,00

5 (21,7)
18 (78,3)

9 (40,9)
13 (59,1)

0,165

Jornada de trabalho profissional
Até 40h/semana
Mais de 40h/semana

7 (30,4)
16 (69,6)

13 (59,1)
9 (40,9)

0,053

Nº de empregos
1 emprego

10 (43,5)

14 (63,6)

0,175

2 empregos

13 (56,5)

8 (36,4)

16 (69,6)
7 (30,4)

17 (77,3)
5 (22,7)

0,559

Categoria Profissional
Auxiliar/técnica
15 (65,2)
Enfermeira
8 (34,8)
2
**Associações segundo o Teste X de Pearson

17 (77,3)
5 (22,7)

0,208

Renda

Nº de noites trabalhadas
Até 6 noites/quinzena
Mais de 6 noites/quinzena
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O SNT de até 120 minutos na maioria das noites trabalhadas foi associado à
maior jornada de trabalho profissional. As demais variáveis relacionadas ao trabalho
profissional e as variáveis sociodemográficas não foram associadas à duração da
maioria dos episódios de sono no trabalho noturno (Tabelas 12 e 13).

Tabela 12: Duração do sono noturno no trabalho (SNT) na maioria das noites
trabalhadas e as variáveis sociodemográficas. Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Duração do SNT na maioria das noites trabalhadas
Até 120 minutos
Mais de 120 minutos
N (%)
N (%)
p
Idade
Até 40 anos
9 (60,0)
16 (53,3)
0,671**
41 anos ou mais
6 (40,0)
14 (46,7)
Duração do trabalho doméstico
Até 21 h/semana
Maior que 21h/semana

10 (66,7)
5 (33,3)

13 (43,3)
17 (56,7)

0,112**

Sobrecarga doméstica
Até 36 pontos
37 pontos ou mais

11 (73,3)
4 (26,7)

17 (56,7)
13 (43,3)

0,341*

Situação conjugal
Casada
Solteira/separada

6 (40,0)
9 (60,0)

15 (50,0)
15 (50,0)

0,873**

Até R$ 2.500,00
3 (20,0)
11 (36,7)
Mais de R$ 2.500,00
12 (80,0)
19 (63,3)
Associações segundo o Teste X2 de Pearson; * Teste Exato de Fisher

0,321*

Renda
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Tabela 13: Duração do sono noturno no trabalho (SNT) na maioria das noites
trabalhadas e as variáveis de trabalho profissional. Hospital universitário, 2009.
Dados expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Duração do SNT na maioria das noites trabalhadas
Até 120 minutos
Mais de 120 minutos
N (%)
N (%)
p
Jornada de trabalho profissional
Até 40h/semana
3 (20,0)
17 (56,7)
0,020*
Mais de 40h/semana
12 (80,0)
13 (43,3)
Nº de empregos
1 emprego

8 (53,3)

16 (53,3)

2 empregos

7 (46,7)

14 (46,7)

10 (66,7)
5 (33,3)

23 (76,7)
7 (23,3)

Nº de noites trabalhadas
Até 6 noites/quinzena
Mais de 6 noites/quinzena

Categoria Profissional
Auxiliar/técnica
10 (66,7)
23 (76,7)
Enfermeira
5 (33,3)
7 (23,3)
**Associações segundo o Teste X2 de Pearson; * Teste Exato de Fisher

1,000**

0,475**

0,475**

Foram encontradas associações entre cochilar no horário entre 03:00h –
06:00h e ser auxiliar/técnica de enfermagem (p=0,003), ter menos de 40 anos
(p=0,011), desempenhar menos horas de trabalho doméstico (p=0,005) e menor a
sobrecarga doméstica (p=0,021), (Tabela 14).
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Tabela 14: Alocação do sono noturno no trabalho (SNT) e as variáveis
sociodemograficas e de trabalho profissional. Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Alocação SNT
00:00h - 03:00h
03:00 h – 06:00 h
N (%)
N (%)
p
Idade
Até 40 anos
11 (39,3)
13 (81,3)
0,011*
41 anos ou mais
17 (60,7)
3 (18,8)
Duração do trabalho doméstico
Até 21 h/semana
Maior que 21h/semana

10 (35,7)
18 (64,3)

13 (81,3)
3 (18,8)

0,005*

Sobrecarga doméstica
Até 36 pontos
37 pontos ou mais

14 (50,0)
14 (50,0)

14 (87,5)
2 (12,5)

0,021*

Situação Conjugal
Casada
Solteira/separada

13 (46,4)
15 (53,6)

7 (43,8)
9 (56,3)

0,864**

Renda
Até R$ 2.500,00
Mais de R$ 2.500,00

11 (39,3)
17 (60,7)

2 (12,5)
14 (87,5)

0,081*

Jornada de trabalho profissional
Até 40h/semana
Mais de 40h/semana

12 (42,9)
16 (57,1)

7 (43,8)
9 (56,3)

0,954**

Nº de empregos
1 emprego

15 (53,6)

8 (50,0)

0,820**

2 empregos

13 (46,4)

8 (50,0)

Nº de noites trabalhadas
Até 6 noites/quinzena
Mais de 6 noites/quinzena

21 (75,0)
7 (25,0)

11 (75,0)
5 (25,0)

Categoria Profissional
Auxiliar/técnica
3 (89,3)
7 (43,8)
Enfermeira
25 (10,7)
9 (56,2)
2
**Associações segundo o Teste X de Pearson; * Teste Exato de Fisher

1,000**

0,003*

76

A menor eficiência do sono noturno no trabalho foi associada à função de
técnica/auxiliar de enfermagem e a situação conjugal solteira/separada, (Tabela 15).
Tabela 15: Eficiência do sono noturno no trabalho (SNT) e as variáveis
sociodemograficas e de trabalho profissional. Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Eficiência SNT
Até 93%
Maior 93%
N (%)
N (%)
p
Idade
Até 40 anos
10 (43,5)
15 (68,2)
0,095**
41 anos ou mais
13 (56,5)
7 (31,8)
Duração do trabalho doméstico
Até 21 h/semana
Maior que 21h/semana

11 (47,8)
12 (52,2)

12 (52,4)
10 (47,6)

0,652**

Sobrecarga doméstica
Até 36 pontos
37 pontos ou mais

13 (56,5)
10 (43,5)

15 (68,2)
7 (31,8)

0,420**

Situação Conjugal
Casada
Solteira/separada

6 (26,1)
17 (73,9)

15 (68,2)
7 (31,8)

0,005**

Até R$ 2.500
Mais de R$ 2.500

9 (39,1)
14 (60,9)

5 (22,7)
17 (77,3)

0,235**

Jornada de trabalho profissional
Até 40h/semana
Mais de 40h/semana

8 (34,8)
15 (65,2)

12 (54,5)
10 (45,5)

0,182**

Renda

Nº de empregos
1 emprego

11 (47,8)

13 (59,1)

2 empregos

12 (52,2)

9 (40,9)

15 (65,2)
8 (34,8)

18 (81,8)
4 (18,2)

Nº de noites trabalhadas
Até 6 noites/quinzena
Mais de 6 noites/quinzena

Categoria Profissional
Auxiliar/técnica
20 (87,0)
9 (59,1)
Enfermeira
3 (13,0)
13 (40,9)
2
**Associações segundo o Teste X de Pearson; * Teste Exato de Fisher

0,449**

0,208*

0,035*
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A maior latência do sono noturno no trabalho foi associada à maior
sobrecarga doméstica (p=0,037) e a maior renda (0,045), (Tabela 16).
Tabela 16: Latência do sono noturno no trabalho (SNT) e as variáveis
sociodemograficas e de trabalho profissional. Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Latência SNT
Até 5 minutos Maior que 5 minutos
N (%)
N (%)
p
Idade
Até 40 anos
15 (65,2)
7 (36,8)
0,067**
41 anos ou mais
8 (34,8)
12 (63,2)
Duração do trabalho doméstico
Até 21 h/semana
Maior que 21h/semana

14 (60,9)
9 (39,1)

8 (38,9)
11(61,1)

0,162**

Sobrecarga doméstica
Até 36 pontos
37 pontos ou mais

17 (73,9)
6 (26,1)

8 (42,1)
11 (57,9)

0,037**

Situação Conjugal
Casada
Solteira/separada

9 (39,3)
14 (60,7)

11 (58,8)
8 (41,2)

0,203**

10 (42,9)
13 (57,1)

2 (11,8)
17 (88,2)

0,045*

Jornada de trabalho profissional
Até 40h/semana
Mais de 40h/semana

10 (43,5)
13 (56,5)

10 (52,6)
9 (47,4)

0,554**

Nº de empregos
1 emprego

15 (65,2)

10 (52,6)

0,408**

2 empregos

8 (34,8)

9 (47,4)

18 (78,3)
5 (21,7)

13 (68,4)
6 (31,6)

Renda
Até R$ 2.500
Mais de R$ 2.500

Nº de noites trabalhadas
Até 6 noites/quinzena
Mais de 6 noites/quinzena

Categoria Profissional
Auxiliar/técnica
15 (65,2)
16 (84,2)
Enfermeira
8 (34,8)
3 (15,8)
2
**Associações segundo o Teste X de Pearson; * Teste Exato de Fisher

0,470**

0,163*
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A menor qualidade do SNT foi associada às trabalhadoras mais jovens
(p=0,011), (Tabela 17).
Tabela 17: Qualidade subjetiva do sono noturno no trabalho (SNT) e as variáveis
sociodemográficas e de trabalho profissional. Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Qualidade SNT
Até 5,1 cm
Maior que 5,1cm
N (%)
N (%)
p
Idade
Até 40 anos
15 (75,0)
7 (35,0)
0,011**
41 anos ou mais
5 (25,0)
13 (65,0)
Duração de trabalho doméstico
Até 21 h/semana
Maior que 21h/semana

12 (60,0)
8 (40,0)

9 (42,1)
11 (57,9)

0,342**

Sobrecarga doméstica
Até 36 pontos
37 pontos ou mais

13 (65,0)
7 (35,0)

13 (65,0)
7 (35,0)

1,000**

Situação Conjugal
Casada
Solteira/separada

11 (55,0)
9 (45,0)

8 (40,0)
12 (60,0)

0,342**

3 (15,0)
17 (85,0)

9 (45,0)
11 (55,0)

0,081**

Renda*
Até R$ 2.500,00
Mais de R$ 2.500,00
Jornada de trabalho profissional
Até 40h/semana
Mais de 40h/semana

8 (40,0)
12 (60,0)

8 (40,0)
12 (60,0)

1,000**

Nº de empregos
1 emprego

11 (55,0)

9 (45,0)

0,527**

2 empregos

9 (45,0)

11 (55,0)

15 (75,0)
5 (25,0)

14 (70,0)
6 (30,0)

Nº de noites trabalhadas
Até 6 noites/quinzena
Mais de 6 noites/quinzena

Categoria Profissional
Auxiliar/técnica
12 (60,0)
17 (85,0)
Enfermeira
8 (40,0)
3 (15,0)
2
**Associações segundo o Teste X de Pearson; * Teste Exato de Fisher

0,723**

0,077*
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4.4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO APÓS O
TRABALHO NOTURNO E DA PERCEPÇÃO DA FADIGA

O escore de necessidade de recuperação após o trabalho, que varia de 0 a
100 pontos, apresentou média de 43,6 pontos (dp=27,3 pontos). O escore de fadiga
que varia de 30 pontos até 150 pontos, teve média de 63,5 pontos (dp=16,8 pontos),
(Tabela 18).
Como já descrito nos métodos, o ponto de corte utilizado para categorizar a
necessidade de recuperação após o trabalho foi o 1º quartil. Dessa forma, 22,4% (11
participantes) foram classificadas com menor necessidade de recuperação (escore
entre 0 e 18 pontos) e 38 participantes foram classificadas como tendo maior
necessidade de recuperação (escores entre 19 e 100 pontos).
Já para a percepção de fadiga, 75,5% (37 trabalhadoras) foram classificadas
com menor percepção de fadiga (escore entre 30 e 71 pontos), enquanto que aquelas
com escores superiores a 72 pontos foram classificadas como tendo maior percepção
de fadiga.
Tabela 18: Necessidade de recuperação após o trabalho e percepção de fadiga entre
profissionais de enfermagem. Hospital universitário, 2009. Valores médios, desvios
padrão, medianas, valores mínimos e máximos.
Variável

Média

Mediana

Mínimo

Máximo

43,6

Desvio
Padrão
27,3

Necessidade de
Recuperação após o
trabalho (pontos)
Percepção de fadiga
(pontos)

36,4

0

100

63,5

16,8

64

30

107
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A necessidade de recuperação após o trabalho não mostrou relação com as
variáveis sociodemográficas ou aquelas relacionadas ao trabalho profissional
(Tabelas 19 e 20).
Tabela 19: Necessidade de recuperação após o trabalho e as variáveis
sociodemográficas e de trabalho profissional. Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Variável
Idade (anos)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

N

Média (DP)

p*

11
38

42,1 (7,9)
39,4 (10,8)

0,381

Duração do trabalho doméstico (horas/semana)
Menor necessidade de recuperação
11
Maior necessidade de recuperação
38

28,6 (13,1)
21,7 (15,9)

0,151

Sobrecarga doméstica (pontos)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

11
38

38,9 (19,7)
40,5 (20,9)

0,829

Jornada de trabalho profissional (horas/semana)
Menor necessidade de recuperação
11
Maior necessidade de recuperação
38

50,7 (18,5)
49,3 (19,5)

0,741

Nº de noites trabalhadas (noites/quinzena)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

11
38

6,0 (1,6)
7,0 (22,3)

0,589

Tempo na enfermagem (anos)
Menor necessidade de recuperação
11
Maior necessidade de recuperação
38
*Comparações baseadas no teste Mann-Whitney

13,2 (6,6)
12,9 (7,8)

0,425
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Tabela 20: Necessidade de recuperação após o trabalho e as variáveis
sociodemográficas e de trabalho profissional. Hospital universitário, 2009. Dados
expressos em nº (N) e porcentagem (%).
Necessidade de Recuperação após o Trabalho
Menor necessidade
Maior necessidade de
recuperação
recuperação
N (%)
N (%)

p

Nº de empregos
1 emprego
2 empregos

7 (63,6)
4 (36,4)

21 (55,3)
17 (44,7)

0,621*

Categoria Profissional
Auxiliar/técnica
Enfermeiras

7 (63,6)
4 (36,4)

29 (76,3)
9 (23,7)

0,451*

Situação Conjugal
Casado
Solteiro/separado

5 (45,5)
6 (54,5)

18 (47,4)
20 (52,6)

0,911**

Renda
Até R$ 2.500,00
6 (54,5)
10 (28,3)
Mais de R$ 2.500,00
5 (45,5)
28 (73,7)
2
**Associações segundo o Teste X de Pearson; * Teste Exato de Fisher

0,079**

Em relação à percepção da fadiga, as trabalhadoras mais jovens, aquelas que
realizavam menos horas de trabalho doméstico e as enfermeiras referiram maior
fadiga (Tabelas 21 e 22).
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Tabela 21: Percepção de fadiga e as variáveis sociodemográficas e de trabalho
profissional. Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores
médios e desvio padrão.
Variável

N

Média (DP)

p*

37
12

41,8 (10,0)
34,5 (9,2)

0,019

Duração do trabalho doméstico (horas/semana)
Menor percepção de fadiga
37
Maior percepção de fadiga
12

26,2 (16,2)
13,6 (6,8)

0,011

Sobrecarga doméstica (pontos)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

37
12

41,3 (19,7)
36,7 (23,3)

0,477

Jornada de trabalho profissional (horas/semana)
Menor percepção de fadiga
37
Maior percepção de fadiga
12

50,1 (19,2)
48,2 (19,7)

0,972

37
12

6,4 (2,0)
7,2 (2,7)

0,661

Tempo na enfermagem (anos)
Menor percepção de fadiga
37
Maior percepção de fadiga
12
*Comparações baseadas no teste Mann-Whitney

13,8 (7,9)
10,3 (5,2)

0,214

Idade (anos)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

Nº de noites trabalhadas (noites/quinzena)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga
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Tabela 22: Percepção de fadiga e as variáveis sociodemográficas e de trabalho
profissional. Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem
(%).
Percepção de Fadiga
Menor fadiga
Maior fadiga
N (%)
N (%)

p

Nº de empregos
1 emprego
2 empregos

22 (59,5)
15 (40,5)

6 (50,0)
6 (50,0)

0,565**

Categoria Profissional
Auxiliar/técnica
Enfermeiras

31 (83,8)
6 (16,2)

5 (41,7)
7 (58,3)

0,004**

Situação Conjugal
Casado
Solteiro/separado

16 (43,2)
21 (56,8)

7 (58,3)
5 (41,7)

0,363**

Renda
Até R$ 2.500,00
14 (37,8)
2 (16,7)
Mais de R$ 2.500,00
23 (62,2)
10 (83,3)
**Associações segundo o Teste X2 de Pearson; * Teste Exato de Fisher

0,290*
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4.5.

RELAÇÕES

ENTRE

O

COCHILO

NO

TRABALHO

E

A

NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO APÓS O TRABALHO E A FADIGA

Dentre as variáveis relacionadas ao sono noturno no trabalho, a eficiência
do sono no trabalho foi a única que apresentou relação com a fadiga (Tabela 24).
Enquanto a necessidade de recuperação após o trabalho não esteve relacionada com
nenhuma das variáveis do cochilo no trabalho (Tabela 23).
Tabela 23: Necessidade de recuperação após o trabalho e as variáveis relacionadas
ao Sono Noturno no Trabalho (SNT). Hospital universitário, 2009. Dados expressos
em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Variável
Duração do SNT (min)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

N

Média (DP)

p*

8
37

135,9 (16,9)
136,1 (43,4)

0,673

Eficiência do SNT (%)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

8
37

91,2 (7,2)
92,2 (4,5)

0,896

Latência do SNT (min)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

8
37

5,6 (4,8)
5,3 (3,5)

0,965

5,1 (3,6)
4,9 (2,2)

0,908

Qualidade do SNT (cm)
Menor necessidade de recuperação
8
Maior necessidade de recuperação
37
*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney
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Tabela 24: Percepção de fadiga e as variáveis relacionadas ao Sono Noturno no
Trabalho (SNT). Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores
médios e desvio padrão.
Variável
Duração SNT (min)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

N

Média (DP)

p*

34
11

134,4 (36,7)
141,1 (49,9)

0,540

Eficiência do SNT (%)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

34
11

91,3 (4,8)
94,4 (4,9)

0,021

Latência do SNT (min)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

34
11

5,5 (3,5)
4,9 (4,3)

0,441

Qualidade do SNT (cm)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

34
11

4,9 (2,6)
5,1 (2,2)

0,818

*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney

Diante disso, considerando a possível interferência do tempo dedicado ao
trabalho noturno, foram realizadas análises em função do número de noites
trabalhadas. A população dividida entre aquelas que trabalharam até 6
noites/quinzena e aquelas que trabalhavam por mais de 6 noites/quinzena, teve os
parâmetros do sono comparados quanto à necessidade de recuperação e à fadiga. A
média da eficiência do sono no trabalho foi maior entre as que referiram maior
necessidade de recuperação após o trabalho (p=0,011) e entre os mais fatigados (p=
0,020) quando comparados com os que referiram menor necessidade de recuperação
e menor fadiga (Tabelas 25 e 26).
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Tabela 25: Necessidade de recuperação após o trabalho e as variáveis relacionadas
ao Sono Noturno no Trabalho (SNT). Hospital universitário, 2009. Dados expressos
em nº (N), valores médios e desvio padrão.
Variável
Trabalha até 6 noites/quinzena
Duração do SNT (min)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

N

Média (DP)

p*

6
27

135,7 (19,9)
141,5 (38,7)

0,727

Eficiência do SNT (%)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

6
27

94,5 (3,2)
92,5 (4,8)

0,287

Latência do SNT (min)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

6
27

3,6 (2,2)
5,6 (3,5)

0,199

Qualidade do SNT (cm)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

6
27

5,1 (4,2)
4,8 (2,3)

0,901

Trabalha mais de 6 noites/quinzena
Duração do SNT (min)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

2
10

136,6 (0,8)
121,5 (53,5)

0,709

Eficiência do SNT (%)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

2
10

81,4 (7,6)
92,2 (3,9)

0,011

Latência do SNT (min)
Menor necessidade de recuperação
Maior necessidade de recuperação

2
10

11,4 (6,8)
4,5 (3,5)

0,055

5,3 (0,1)
5,2 (1,9)

0,981

Qualidade do SNT (cm)
Menor necessidade de recuperação
2
Maior necessidade de recuperação
9
*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney
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Tabela 26: Percepção de fadiga e as variáveis relacionadas ao Sono Noturno no
Trabalho (SNT). Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores
médios e desvio padrão.
Variável
Trabalha até 6 noites/quinzena
Duração SNT (min)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

N

Média (DP)

p*

26
7

135,4 (34,6)
159,1 (36,6)

0,122

Eficiência do SNT (%)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

26
7

92,4 (4,2)
93,7 (5,9)

0,496

Latência do SNT (min)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

26
7

5,4 (3,2)
4,8 (4,0)

0,693

Qualidade do SNT (cm)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

26
7

4,9 (2,9)
4,7 (1,9)

0,871

Trabalha mais de 6 noites/quinzena
Duração SNT (min)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

8
4

131,3 (45,0)
109,6 (59,6)

0,496

Eficiência do SNT (%)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

8
4

87,7 (5,3)
95,7 (2,5)

0,020

Latência do SNT (min)
Menor percepção de fadiga
Maior percepção de fadiga

8
4

6,0 (4,6)
5,0 (5,6)

0,741

5,0 (1,1)
5,6 (2,8)

0,633

Qualidade do SNT (cm)
Menor percepção de fadiga
7
Maior percepção de fadiga
4
*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney
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Ao estudar a porcentagem da duração dos cochilos durante as noites de
trabalho em relação a necessidade de recuperação e a fadiga, também não foram
encontradas diferenças significativas (Tabela 27).
Tabela 27: Necessidade de recuperação, percepção de fadiga e duração do sono
noturno no trabalho na maioria das noites trabalhadas. Hospital universitário, 2009.
Dados expressos em nº (N), valores médios e desvio padrão.

Necessidade de
recuperação

Duração do SNT na maioria das noites trabalhadas
Até 120 minutos
Até 120 minutos
N
Média (DP)
N
Média (DP)
p*
15
44,2 (21,8)
30
45,7 (28,2)
0,846

Percepção de fadiga
15
61,2 (13,8)
30
*Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney

63,8 (17,2)

0,691
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5. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos no presente estudo não confirmam a esperada
associação entre a ocorrência de cochilos no trabalho e a fadiga ou a recuperação
após o trabalho no conjunto de trabalhadoras. Tampouco a duração, a latência, a
alocação e qualidade subjetiva do sono se mostraram associadas à fadiga ou à
necessidade de recuperação após o trabalho. A única associação significativa
observada se refere especificamente ao grupo que trabalhava 6 noites ou mais por
quinzena, no qual a eficiência do sono no trabalho se mostrou associada tanto à
maior fadiga como à maior necessidade de recuperação. Por outro lado, a associação
de algumas variáveis sociodemográficas (duração de trabalho doméstico e sobrecarga
doméstica) e relacionadas ao trabalho profissional (duração do trabalho profissional)
com cochilos no trabalho noturno, bem como a maior eficiência do sono noturno no
trabalho quando comparada a eficiência do sono diurno em casa, apóiam a hipótese
de efeitos benéficos do cochilo durante o trabalho noturno, que serão aqui discutidos.

5.1. CARACTERÍSTICAS DOS COCHILOS NO TRABALHO

No Brasil, a permissão para dormir durante o plantão noturno não é
regulamentada, embora seja uma prática comum ao menos em hospitais públicos
(ROTENBERG et al., 2003; RIBEIRO-SILVA et al., 2006; BORGES et al, 2009).
Estudo utilizando questionários, cujos participantes eram equipes de enfermagem de
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hospitais públicos sugere que a prática de dormir durante os plantões noturnos é
comum, com baixos percentuais que referem não dormir – 3% (PORTELA et al.,
2004). Segundo FUKUDA et al. (1999) o cochilo durante o trabalho noturno deve
compensar os efeitos negativos do trabalho noturno ao sono. No presente estudo, o
fato de a maior parte das participantes (87%) cochilarem em todas as noites de
trabalho sugere que este sono seja de grande importância para as trabalhadoras.
No presente estudo, diante da possibilidade de cochilar no plantão noturno,
as profissionais se organizavam em dois horários, em função da demanda de trabalho
e da preferência de cada uma. O mesmo esquema de organização dos cochilos foi
descrito em outros estudos brasileiros (SOARES 2005; BORGES et al. 2009; DE
ARAÚJO et al, 2009).
A duração média dos cochilos em torno de 2 horas se assemelha aos dados
da literatura, em que outras pesquisas de campo com profissionais de enfermagem
foram realizadas. No estudo conduzido por BORGES et al. (2009), a duração média
dos cochilos durante o trabalho noturno entre profissionais de enfermagem foi de 138
minutos. Já DAURAT e FORET (2004) mostraram que a duração média dos cochilos
era de 150 minutos, um pouco superior aos 141 minutos encontrados por RIBEIROSILVA et al. (2006). No estudo de PORTELA et al.(2004), a maior parte das
trabalhadoras (70%) cochilavam entre 120 e 180 minutos.
A menor duração do sono durante o dia após o trabalho noturno entre
aquelas que tiveram um cochilo no trabalho de maior duração está de acordo com os
achados de RIBEIRO-SILVA et al.(2006) em que as profissionais de enfermagem de
plantões noturnos que cochilavam no trabalho apresentavam menor duração do sono
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diurno em casa, quando comparadas com aquelas que não cochilavam no trabalho.
Segundo estes autores esses dados sugerem que o cochilo no trabalho pode
compensar, parcialmente, o débito de sono entre profissionais de enfermagem de
plantões noturnos. Para DAURAT e FORET (2004), a associação entre os cochilos
de longa duração e a menor duração do sono diurno poderia corresponder a uma
estratégia para facilitar o reajuste aos horários diurnos na folga.
MINORS E WATERHOUSE (1981) propuseram uma estratégia chamada
“sono âncora”, que se baseia em um sono de 4 horas em horários regulares. Os
cochilos durante o horário de trabalho noturno poderiam funcionar como “sono
âncora”, favorecendo a sincronização dos ritmos dos indivíduos submetidos a rotinas
de sono irregulares. No entanto, a inércia do sono, efeito negativo do sono sobre
desempenho do indivíduo imediatamente após o despertar, (Takahashi, 2004)
também deve ser avaliada no contexto das estratégias relacionadas aos cochilos
durante o trabalho noturno.
As participantes que cochilaram por até 120 minutos na maioria das noites
trabalhadas apresentaram menor latência do sono noturno no trabalho, sugerindo que,
por estarem submetidas à maior privação do sono noturno (comparadas àquelas que
cochilaram por mais de 120 minutos na maioria das noites), adormecem mais
rapidamente devido à maior necessidade de sono.
A latência do sono noturno no trabalho não apresentou duração média
distinta quando comparada aos demais episódios de sono avaliados (sono noturno,
sono manhã e sono à tarde em casa). Algumas características da população estudada
explicariam esses resultados, entre os quais as longas horas de trabalho profissional e
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doméstico, a privação parcial de sono noturno e a ausência de queixas relacionadas
ao sono - como problemas de insônia, já que estas últimas constituíram critérios de
exclusão.
No presente estudo, as latências encontradas em todos os períodos de sono
estudados apresentaram durações médias consideradas normais, em torno de 5,4
minutos (PINTO JR. e SILVA, 2008) e semelhantes a outros estudos realizados em
condições laboratoriais, simulando os esquemas de trabalho, com actimetria
(SALLINEN et al., 1998) e com polissonografia (TAKEYAMA et al., 2004).
A maior duração do cochilo entre as trabalhadoras que cochilaram no
primeiro horário (00:00 h às 03:00 h), também pode ser explicada pela rotina de
trabalho do hospital. Como o plantão noturno termina às 7 horas e antes da passagem
do plantão procedimentos médicos são realizados (SIQUEIRA e KURCGANT,
2005), a demanda de trabalho próxima ao fim do plantão pode diminuir o silêncio e
interromper o cochilo daquelas que ainda estariam no “horário de descanso”. Além
disso, no final do plantão noturno, muitas trabalhadoras se preparam para a ida
diretamente para outro emprego, visto que o segundo emprego é uma prática comum
entre as equipes de enfermagem (PORTELA, 2004), o que também foi observado no
presente estudo. Essa condição também propicia a redução da duração do cochilo no
segundo horário.
A menor eficiência do sono noturno no trabalho entre aquelas que
cochilaram no primeiro horário também foi observada por SALLINEN et al. (1998) e
TAKEYAMA et al. (2004) em estudos simulando as condições de trabalho. Esse
resultado pode estar relacionado ao fato de o cochilo no primeiro horário ser
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realizado pelas trabalhadoras mais velhas que, no presente estudo são menos
fatigadas. Portanto, essas trabalhadoras aproveitariam menos o sono no trabalho,
quando comparadas às mais jovens.
Outra possibilidade seria a de que eficiência do sono noturno no trabalho
varia em função do horário do início deste sono (ANEXO 10). Como o pico da curva
da melatonina e o ponto mais baixo da curva de temperatura são encontrados
aproximadamente entre 3:00 e 4:00 h, a propensão ao sono nesse horário é maior
(MARQUES e MENNA-BARRETO,1997). Isso poderia explicar a eficiência do
sono maior entre aquelas que cochilam a partir das 3:00 h. Entretanto, não foram
encontrados estudos na literatura, onde esta variável tenha sido analisada segundo o
horário do início do sono noturno.
Já a eficiência do sono noturno no trabalho foi semelhante à do sono
noturno em casa, porém superior à eficiência do sono diurno em casa. Esses
resultados podem ser explicados pelo padrão circadiano de regulação do sono
(MARQUES e MENNA-BARRETO, 1997), que favorece a ocorrência do sono
durante o período da noite.
Estudo realizado por PIRES et al. (2009) com motoristas de ônibus que
trabalhavam em turnos diurnos ou noturnos mostrou, através de dados
polissonográficos, que o sono diurno apresentou menor duração e eficiência, quando
comparado ao sono noturno. Os resultados do presente estudo em relação à eficiência
do sono noturno durante o trabalho apontam na direção da importância do cochilo no
trabalho, em concordância com outros estudos com trabalhadores noturnos, nos quais
o cochilo se mostrou benéfico por atenuar as queixas de fadiga em profissionais da
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enfermagem (ARORA et al, 2006), melhorar o desempenho em médicos (PURNEEL
at al., 2002) e elevar os níveis de alerta em trabalhadores de uma refinaria de petróleo
(SALLINEN et al., 1998).
A percepção da qualidade do sono noturno durante o trabalho
significativamente inferior a qualidade do sono noturno em casa nos dias de folga,
poderia ser explicada pelo fato de que apesar de todos os benefícios que os cochilos
noturnos no trabalho possam oferecer, estes são realizados em condições ambientais
e organizacionais nem sempre favoráveis (DE ARAÚJO et al, 2009). A ausência de
quartos privativos contribui para que os episódios de sono sejam facilmente
interrompidos (TAKEYAMA et al., 2009). Além disso, as trabalhadoras estão no
período de trabalho, o que dificulta o relaxamento necessário para que refiram um
sono de melhor qualidade. Em outras palavras, o período de descanso durante o
trabalho noturno está condicionado à possibilidade de uma intercorrência que levará
à interrupção do descanso (DE ARAÚJO et al., 2009), situação que não se espera que
ocorra durante o sono noturno em casa nas noites de folga.
Estudos qualitativos realizados por brasileiros (DE ARAÚJO et al, 2009) e
canadenses (BEATTIE, 2008) sobre os cochilos durante o trabalho noturno entre
profissionais de enfermagem mostraram que as trabalhadoras referiram sentir-se
cansadas, mas temiam tirar cochilos, embora estes fossem permitidos. Assim sendo,
a informalidade dos cochilos durante o trabalho noturno é outro aspecto que deve ser
ponderado, quando se analisa a percepção da qualidade destes cochilos.
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5.2

ASSOCIAÇÕES

ENTRE

O

COCHILO

E

AS

VARIÁVEIS

SOCIODEMOGRÁFICAS E RELACIONADAS AO TRABALHO

Vários estudos já evidenciaram benefícios do cochilo no trabalho noturno
do ponto de vista cronobiológico (DAURAT e FORET, 2004) e no que tange à
melhoria das condições de trabalho (TAKEYAMA, 2005) e, consequentemente, a
qualidade da assistência aos pacientes, dada a redução da sonolência (BORGES et al,
2009) e da fadiga (SMITH-COGGINS et al. 2006) durante o trabalho.
No presente estudo, o cochilo no trabalho noturno também parece ser
importante do ponto de vista das demandas da vida social, já que as longas horas de
trabalho doméstico e os altos níveis de sobrecarga doméstica estiveram associados à
maior duração do cochilo. Em outras palavras, no presente estudo, a maior duração
dos cochilos está associada ao cumprimento das demandas domésticas, comumente
vistas como obrigações femininas (AQUINO et al., 1993). Em estudo qualiquantitativo sobre o sono em trabalhadores noturnos de uma fábrica do setor de
plásticos, as mulheres apontaram as tarefas domésticas como prioridade, enquanto os
homens davam maior importância ao sono e ao descanso após as noites de trabalho
(ROTENBERG et al. 2001).
As longas horas de trabalho profissional em conjunto com as atividades
domésticas representam uma dupla ou tripla jornada de trabalho para aquelas que
têm dois empregos (AQUINO et al., 1993). As mulheres, além do trabalho
profissional, geralmente têm múltiplas responsabilidades domésticas, o que pode ter
efeitos negativos na vida das trabalhadoras (BARNETT e HYDE, 2001). RIBEIRO-
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SILVA et al. (2006) observaram que a quantidade de tempo dedicado aos cuidados
pessoais foi reduzida entre as profissionais de enfermagem que não cochilavam no
trabalho noturno quando comparadas com aquelas que cochilavam, o que sugere uma
relação entre a prática de dormir no trabalho e um maior tempo para o cuidado de si.
Outro aspecto desta questão pode ser observada no estudo realizado por ESTRYNBEHAR et al. (2005) com trabalhadores de enfermagem de hospitais públicos em
Paris, em que a redução da duração do sono diurno nos dias de trabalho, entre as
profissionais do turno noturno, foi atribuída ao tempo que era dedicado às atividades
domésticas.
A organização dos horários do cochilo era realizada pelas próprias
trabalhadoras; a preferência de cada uma era um dos critérios utilizados. A maior
duração do cochilo esteve associada à maior carga de trabalho doméstico, avaliada
segundo duas variáveis: duração do trabalho doméstico e a sobrecarga doméstica. É
possível que a ocorrência do sono mais precocemente durante a noite de trabalho
esteja associada à maior carga de trabalho doméstico, ou seja, a realização das tarefas
domésticas em maior escala implicaria maior necessidade de sono e, por conseguinte,
maior probabilidade que este se inicie na primeira metade da noite de trabalho.
Contudo, são necessários outros estudos para melhor esclarecer estes aspectos, em
especial análises que permitam apreender as razões da preferência pelos horários dos
cochilos no trabalho e suas possíveis relações com o trabalho doméstico.
A opção por cochilar durante as primeiras horas do turno entre o grupo das
trabalhadoras mais velhas (idade média de 49,5 anos), comparado ao grupo das mais
jovens (idade média de 31,6 anos) pode ser explicada pelo adiantamento de fase dos
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ritmos circadianos, característico do processo de envelhecimento (COSTA, 2005).
Com o envelhecimento ocorre uma tendência à matutinidade, havendo, portanto, a
preferência por dormir mais cedo. Além disso, com o envelhecimento, o sistema
endógeno torna-se menos responsivo a luz (COSTA, 2005). Com isso, os processos
homeostáticos (pressão da duração da vigília) predominam nos mais velhos, quando
comparados aos indivíduos mais jovens, que sofrem maior influência circadiana
(MONK et al., 1997).
Por outro lado, a alocação do cochilo no primeiro horário (00:00-03:00h)
associada à função de auxiliar/técnica de enfermagem, pode ser uma questão da
organização do trabalho entre a equipe de enfermagem. A divisão das tarefas a serem
realizadas durante o plantão, que está diretamente relacionada à categoria
profissional, pode influenciar a organização do horário do cochilo. Segundo
SHIMIZU e CIAMPONE (2002), a estrutura do serviço de enfermagem é
rigidamente hierarquizada, e nela a enfermeira assume a posição de supervisora. Essa
estrutura atribui à enfermeira, por meio da supervisão sobre as demais trabalhadoras
de enfermagem, o planejamento das atividades a serem desenvolvidas na unidade. É
possível que tal diferença no horário dos cochilos reflita diferenças nas funções de
auxiliares/técnicas de enfermagem, que são sabidamente diferenciadas em relação à
atividade de enfermeiras, que geralmente assumem a posição de gestoras ou
supervisoras (SHIMIZU e CIAMPONE, 2002).
Outra possibilidade estaria relacionada ao fato de que no presente estudo,
auxiliares/técnicas são mais velhas quando comparadas às enfermeiras (mais jovens)
(DADOS NO ANEXO 10). Assim, a associação entre o cochilo no primeiro horário
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e a função de auxiliar/técnica de enfermagem estaria refletindo a importância da
idade para alocação do cochilo, como já discutido anteriormente.
Nesta perspectiva, a menor eficiência do sono noturno no trabalho entre as
auxiliares/técnicas também poderia ser reflexo da idade do grupo (mais velhas). Em
indivíduos mais velhos, há um aumento do número de despertares durante o sono,
que pode resultar na menor eficiência (O'DONNELL et al., 2009). No entanto, não
foi encontrada relação da idade com a eficiência do cochilo no trabalho, sugerindo
que o cochilo de menor eficiência entre as auxiliares/técnicas seja provavelmente
resultado das demandas do trabalho desta categoria profissional e não das questões
fisiológicas inerentes à idade dos indivíduos participantes do estudo.
A menor eficiência do sono noturno no trabalho também encontrada entre as
trabalhadoras solteiras/divorciadas corrobora os achados de SEKINE et al. (2006),
BAKER et al. (2009) e GRANDNER et al. (2010), onde os indivíduos casados
referem menos queixas em relação ao sono e, conseqüentemente maior satisfação
com o mesmo. BAKER et al. (2009) também mostraram que mulheres com baixa
renda apresentavam maior chance de referir baixa qualidade do sono, o que difere
dos resultados do presente estudo, no qual tais diferenças não foram encontradas.
Ainda em relação à qualidade do sono noturno no trabalho, esperava-se que
as trabalhadoras mais velhas referissem sono de pior qualidade, por razões expostas
anteriormente e, no caso do estudo realizado apenas com mulheres, por interferência
da menopausa (BIXLER et al, 2009). No entanto, os resultados contrários ao
esperado provavelmente se devem ao efeito do trabalhador sadio. Acredita-se que as
trabalhadoras mais velhas tenham mais anos de experiência no trabalho noturno e,
portanto, se dediquem a este por terem maior tolerância ao mesmo. Já entre as
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trabalhadoras mais jovens, possivelmente o tempo dedicado ao trabalho noturno
ainda não tenha sido suficiente para que os efeitos agravantes do trabalho noturno na
saúde tenham se manifestado.

5.3. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO APÓS O TRABALHO

O escore de necessidade de recuperação após o trabalho poderia variar entre
0 e 100 pontos e, no presente estudo, o escore médio foi de 43,6 pontos, compatível
com o estudo publicado por SLUITER et al. (2003). A média da necessidade de
recuperação entre enfermeiras avaliadas por SLUITER et al. (2003) foi a maior (43,3
pontos), quando comparada a de outras profissões, como motoristas (de ônibus,
caminhão e ambulância) e trabalhadores da construção. Em outro estudo do mesmo
grupo, que observaram 60 trabalhadores do sexo masculino de 4 diferentes empresas
holandesas, o escore médio da necessidade de recuperação

foi de 33,5 pontos

(SLUITER et al., 2001).
A população do presente estudo tem como característica, elevada carga de
trabalho profissional e longas horas de trabalho associadas ao trabalho noturno. De
acordo com JANSEN et al. (2003) essas são características associadas a maiores
níveis de necessidade de recuperação após o trabalho. Segundo estes autores, o maior
número de horas semanais de trabalho profissional resulta em maior necessidade de
recuperação. No entanto, no presente estudo não foi encontrada associação entre a
necessidade de recuperação após o trabalho e as variáveis relacionadas ao trabalho,
como as horas de trabalho profissional e o número de noites trabalhadas. O fato de
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terem sido avaliadas apenas mulheres pode explicar estes resultados, já que
ROTENBERG et al. (2010) em estudo com profissionais de enfermagem também
não encontraram associação entre as horas de trabalho profissional e a necessidade
de recuperação. Além disso, no estudo conduzido por JANSEN et al. (2003) quando
as análises foram realizadas separadamente para homens e mulheres, trabalhar mais
de 40 horas por semana ou trabalhar entre 9 e 10 horas por dia foi significativamente
associado à maior necessidade de recuperação apenas entre os homens.
No presente estudo a necessidade de recuperação após o trabalho também
não foi associada às variáveis sociodemográficas, tais como idade, situação conjugal,
horas de trabalho doméstico e sobrecarga doméstica. Os resultados referentes às
atividades domésticas são discordantes daqueles observados por JANSEN et al.
(2003), KISS et al. (2008) e ROTENBERG et al. (2010), segundo os quais as
demandas do ambiente doméstico elevam os níveis de necessidade de recuperação
após o trabalho. Já SONNENTAG e ZIJLSTRA (2006) não observaram associações
significativas entre a quantidade de tempo dedicado às tarefas domésticas e a
necessidade de recuperação em profissionais de saúde da Alemanha e trabalhadores
holandeses de diversas categorias profissionais. Tal contradição entre os autores pode
refletir uma complexidade nas relações entre o trabalho doméstico e a recuperação,
que mereceria futura avaliação. Um aspecto abordado por SONNENTAG e
ZIJLSTRA (2006) que ilustra tal complexidade é a noção de que as atividades
atividades domésticas, desde que não exaustivas, poderiam proporcionar um
relaxamento em relação às demandas de trabalho profissional. Neste sentido, o
trabalho doméstico funcionaria como um “momento de alívio” para as trabalhadoras,
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o que sugeriria um efeito benéfico de tarefas domésticas e/ou cuidado com crianças
na recuperação.
Em relação à idade, KISS et al. (2008) em estudo com trabalhadores do
setor público (técnicos administrativos, profissionais da saúde, da educação e de
serviços gerais), apontou que trabalhadores com 45 anos ou mais referiram maior
necessidade de recuperação quando comparados aos mais jovens, o que difere dos
resultados aqui apresentados.
As aparentes contradições dos resultados do presente estudo em relação
aqueles apresentados por JANSEN et al. (2003), KISS et al. (2005) e ROTENBERG
et al. (2010) também podem ser explicadas pelos diferentes esquemas de trabalho aos
quais os trabalhadores estavam submetidos. O esquema de trabalho no hospital difere
daquele desempenhado pelos trabalhadores dos estudos citados anteriormente. Como
o conceito de necessidade de recuperação após o trabalho envolve o tempo livre para
lazer e descanso que o trabalhador necessita para conseguir se recuperar do trabalho
(JANSEN et al. 2002), os horários e os esquemas dos turnos de trabalho podem
interferir nessas associações.

5.4. PERCEPÇÃO DA FADIGA

O escore médio de fadiga - 63,5 pontos - encontrado no presente estudo é
intermediário quando comparado com outros estudos com profissionais de
enfermagem brasileiros onde o mesmo instrumento foi utilizado. No estudo
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conduzido por ROSA et al. (2007) o escore geral de fadiga foi de 70,5 pontos e o
estudo de VASCONCELOS (2009), sobre os fatores associados à alta percepção de
fadiga, a média do escore foi de 55,5 pontos. Ao considerar que existem diversos
conceitos para definição de fadiga e diferentes instrumentos para avaliá-la, é
compreensível que os resultados referentes aos estudos de fadiga nem sempre sejam
semelhantes.
FANG et al. (2008) em estudo sobre fadiga entre enfermeiras chinesas,
mostraram que a maior fadiga era encontrada entre as trabalhadoras que tinham de 30
a 40 anos e entre aquelas que tinham títulos e cargos profissionais mais elevados.
Estes resultados se assemelham ao do presente estudo, no qual os maiores níveis de
fadiga

foram

encontrados

entre

as

enfermeiras,

quando

comparadas

às

técnicas/auxiliares de enfermagem e entre as trabalhadoras com menos de 40 anos
quando comparadas às mais velhas.
Os maiores níveis de fadiga (superiores a 72 pontos) entre as trabalhadoras
mais jovens podem estar associados ao fato das enfermeiras mais jovens preferirem
menos trabalhar no turno noturno que as enfermeiras mais velhas (ISAH et al.,
2008). Isso pode ser explicado pelo efeito do trabalhador sadio, já citado
anteriormente. Assim, o grupo das trabalhadoras mais velhas já teria sido selecionado
quanto à maior tolerância ao trabalho noturno, enquanto o grupo das trabalhadoras
mais jovens seria mais heterogêneo em relação a esta tolerância, visto que ainda não
houve tempo suficiente para que uma “seleção natural” ocorresse. Dessa forma, os
maiores níveis de fadiga entre as profissionais de enfermagem mais jovens seriam
um reflexo da menor tolerância deste grupo. O estudo de Borges (2006) corrobora
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esta hipótese, visto que para classificar as profissionais de enfermagem como sendo
menos tolerantes ao trabalho noturno, escores de fadiga superiores a 60 pontos foram
um dos critérios utilizados.
Em relação à categoria profissional, as responsabilidades assumidas, apesar
da autonomia proporcionada, conformam uma situação para a qual confluem vários
pontos de tensão (ARAÚJO et al., 2003) e, por essa razão, o papel da enfermeira no
interior do hospital é apontado como altamente estressante. Estudo desenvolvido por
SILVA (2009) sobre as percepções das condições de trabalho e qualidade de vida
relacionada à saúde entre profissionais de enfermagem apontou que os enfermeiros
percebem piores condições de trabalho quando comparada às percepções de
auxiliares e técnicos de enfermagem. Segundo esta autora, os enfermeiros se
consideraram pouco valorizados (altos esforços, mas baixas recompensas) e,
possivelmente devido à classe social e ao nível educacional vislumbravam aspectos
mais abrangentes de suas condições de trabalho (SILVA, 2009) do que os colegas
com formação apenas de nível técnico. Essas características do trabalho da
enfermeira e das percepções em relação às condições de trabalho poderiam, portanto,
refletir-se em maiores níveis de fadiga neste grupo, comparado com o das
auxiliares/técnicos de enfermagem.
Segundo Rogers (2008) a fadiga pode ser exacerbada com o aumento das
horas trabalhadas, sem dias de folga. Josten et al. (2003) mostraram que
trabalhadores que atuavam em turnos mais longos (9h e 12 h) referiam mais fadiga
quando comparados àqueles que trabalhavam em turnos de 8 horas.
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Embora no presente estudo a média de horas dedicadas ao trabalho
profissional tenha sido alta (AQUINO et al., 1993; BORGES e FISCHER, 2003;
PORTELA et al., 2004) não foi encontrada relação entre esta variável e a fadiga.
SASAKI et al. (2007) em estudo conduzido em uma empresa japonesa também não
encontraram associação entre as longas jornadas de trabalho e a fadiga. Para esses
autores, as características de vida e trabalho de cada sujeito podem explicar esses
resultados (SASAKI et al., 2007).
Nesse contexto, como no presente estudo as trabalhadoras que
desempenhavam menos horas de trabalho doméstico apresentaram maiores níveis de
fadiga, de forma indireta o trabalho doméstico poderia estar mediando a relação entre
a fadiga e as horas de trabalho profissional. Isso seria justificado pela correlação
negativa entre o tempo dedicado ao trabalho profissional e o tempo dedicado ao
trabalho doméstico (DADOS NO ANEXO 10).

5.5.

RELAÇÕES

ENTRE

O

COCHILO

NO

TRABALHO

E

A

NECESSIDADE RECUPERAÇÃO APÓS O TRABALHO E A FADIGA

No grupo estudado todas as trabalhadoras cochilaram no trabalho, de forma
que as comparações efetuadas se referem à duração do cochilo e não a sua
ocorrência. A duração do sono durante o trabalho noturno não se mostrou associada
nem à fadiga, nem à necessidade de recuperação após o trabalho.
Entre as investigações que abordaram os cochilos durante o trabalho
noturno está a de SILVA-COSTA et al (2009) que analisaram o sono durante os
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plantões noturnos em mulheres profissionais de enfermagem, a partir de dados de
questionário. Algumas participantes referiam cochilar por até 2 horas, outras
cochilavam por 2 a 3 horas, havendo, ainda, um grupo de trabalhadoras que referia
não cochilar. No referido estudo, as trabalhadoras que cochilaram por 2 a 3 horas
apresentaram melhor recuperação em relação ao trabalho, comparadas àquelas que
não cochilaram.

Nesta mesma linha de investigação, SMITH-COGGINS et al.,

(2006) e ARORA et al. (2006) mostraram que o cochilo durante o trabalho noturno
melhorou o desempenho e diminuiu a fadiga no final da jornada de trabalho em
enfermeiros e médicos residentes, respectivamente. Ao comentar seus resultados,
ARORA et al. (2006) avaliam que o cochilo funcionaria como uma importante
ferramenta contra a fadiga e o prejuízo causado pelas longas horas de trabalho
noturno, já que os trabalhadores noturnos geralmente estão privados de sono.
Cabe destacar que nos três estudos acima referidos (SILVA-COSTA et al.,
2009; SMITH-COGGINS et al., 2006; ARORA et al., 2006), os resultados decorrem
de comparações com participantes que não cochilaram. Tal comparação não pode
ser efetuada no presente estudo, dada a ausência de trabalhadoras que não
cochilaram.

Consequentemente, não podemos refutar a hipótese de haver uma

associação entre a ocorrência do cochilo e a fadiga ou a recuperação após o trabalho.
A ausência de trabalhadoras que não cochilaram pode estar relacionada ao
critério de seleção da amostra estudada, em especial, a exclusão das trabalhadoras
que referiram queixas relativas ao sono. Tal observação decorre da suposição de que
trabalhadoras com tais problemas, mais provavelmente tenham dificuldades para
dormir e, portanto, maior probabilidade de não cochilar durante o trabalho noturno.

106

No estudo conduzido por SILVA-COSTA et al. (2009), em que existiu um grupo de
trabalhadoras que não cochilaram, foram excluídas apenas as trabalhadoras que
referiram queixas de insônia, não tendo sido abordadas outras queixas de sono.
SONNENTAG e ZIJLSTRA (2006) relatam que em situações diárias os
indivíduos expressam a necessidade de recuperação como o desejo de “recarregar as
baterias”. Por essa ótica, a possibilidade de cochilar durante o trabalho noturno pode
ser considerada como uma oportunidade para se recuperar. É possível que diferenças
significativas sejam encontradas apenas quando há situações de ausência de cochilos,
já que no presente estudo todas as participantes cochilaram, ainda que as durações
dos cochilos tenham sido variadas. Isso pode ser corroborado pelos achados de
SILVA-COSTA et al. (2009), nos quais não houve diferença significativa na
necessidade de recuperação entre os que cochilaram até 2 horas, comparados com
aqueles que cochilaram de 2 a 3 horas.
Há evidências empíricas de que a necessidade de recuperação e a fadiga são
conceitos distintos, embora relacionados (JANSEN et al., 2002). A fadiga como um
indicador específico de redução do bem-estar deveria, portanto, ser particularmente
sensível às variações na necessidade de recuperação (SONNENTAG e ZIJLSTRA,
2006). A necessidade de recuperação como um precursor da fadiga prolongada ou
do estresse psicológico foi descrita por JANSEN, KANT e VAN DEN BRANDT
(2002). Portanto, como não foram encontradas associações entre a necessidade de
recuperação e a duração do cochilo, compreende-se que a fadiga, também não esteja
associada.
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Dentre as demais variáveis relacionadas ao cochilo no trabalho, a eficiência
do sono noturno no trabalho foi a única que apresentou relação com a fadiga. Não
foram encontrados outros estudos que analisaram a possível relação entre outras
variáveis do sono no trabalho, como a eficiência, latência e qualidade e a necessidade
de recuperação. A única associação significativa observada se refere especificamente
ao grupo que trabalhava 6 noites ou mais por quinzena, no qual a eficiência do sono
no trabalho se mostrou associada tanto à maior fadiga quanto à maior necessidade de
recuperação. Esses resultados parecem confirmar a importância dos cochilos durante
a jornada de trabalho noturno, principalmente entre aquelas que trabalham mais
noites. Os dados da eficiência do sono noturno no trabalho mostram que estes
episódios de sono são melhor aproveitados entre os mais fatigados e com maior
necessidade de recuperação.
De acordo com SLUITER et al. (2003), a necessidade de recuperação
funcionaria como uma variável intermediária entre as demandas de trabalho e o
futuro estado de saúde. Este seria um conceito que refletiria o estágio inicial de um
processo contínuo de fadiga (JANSEN et al. 2002). No presente estudo, esperava-se
que a presença do cochilo durante a jornada noturna de trabalho estaria relacionada à
menor necessidade de recuperação e a menor fadiga quando comparada à ausência
do cochilo, já que segundo GALL (1996), durante o sono o corpo diminui a
utilização de energia global e aumenta o suprimento de sangue e energia para o
cérebro, fazendo com que o indivíduo se sinta restaurado e, consequentemente,
menos fatigado.
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Neste contexto, torna-se importante discutir que, embora a duração dos
cochilos durante o trabalho noturno não tenham se mostrado relacionados à
necessidade de recuperação e à fadiga, os indivíduos com menor necessidade de
recuperação foram os mais satisfeitos com o sono, de uma maneira geral (ANEXO
10). Esses dados enfatizam os comentários de SONNENTAG e ZIJLSTRA (2006)
sobre a relação entre a privação de sono e a maior necessidade de recuperação após o
trabalho, dado que as queixas de insatisfação com o sono entre os trabalhadores
noturnos estão relacionadas à privação de sono (COSTA, 1996; AKERSTEDT,
2003; MENEZES et al., 2004; SHECHTER et al., 2008). Nesta ótica, a presença dos
cochilos que compensaria a duração de sono reduzida entre os trabalhadores noturnos
poderia atuar como mediadora desta relação.
Segundo FANG et al (2008), o planejamento dos esquemas de trabalho deve
prover tempo adequado entre os turnos sucessivos para que as enfermeiras possam se
recuperar. No entanto, a porcentagem de profissionais que se dedica a outro emprego
no presente estudo foi um pouco superior àquela encontrada em outros estudos
brasileiros (PORTELA et al., 2005; ROSA et al., 2007). No caso do Brasil, às
equipes de enfermagem devem ser oferecidos melhores salários, para que o tempo de
folga entre os turnos não seja utilizado em outro emprego, comprometendo a
recuperação e a fadiga.
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Este estudo teve um delineamento de caráter transversal e, portanto, todas as
variáveis foram medidas num mesmo momento. A população considerada neste
estudo foi de profissionais de enfermagem de um hospital universitário da cidade de
São Paulo. Dessa forma, a generalização dos resultados para equipes de enfermagem
de outros hospitais e outras categorias de trabalhadores noturnos deve ser feita com
cautela.
Outra questão a ser considerada é o tamanho relativamente pequeno da
amostra do presente estudo, o que pode ter contribuído para reduzir o poder
estatístico das análises. No entanto, vale ressaltar, que o tamanho reduzido da
amostra está fortemente associado ao critério de exclusão por qualquer queixa
relacionada ao sono. Essas exclusões também tornaram a população de estudo mais
homogênea, o que pode ter interferido nos resultados.
As trabalhadoras excluídas do presente estudo por apresentarem queixas de
sono, tiveram essas informações coletadas apenas por questionário, já que não foi
possível realizar exames médicos para o diagnóstico preciso de distúrbios do sono.

110

6. CONCLUSÕES

Como proposto por Takeyama (2005) não há dúvidas de que a possibilidade
de tirar um cochilo é uma ferramenta importante para melhorar as condições de
trabalho durante o turno noturno. Tais benefícios foram relatados pelas trabalhadoras
durante a realização do trabalho de campo e também foram explicitados no estudo
sobre as condições ambientais e organizacionais dos cochilos nas equipes de
enfermagem desenvolvido por De Araújo et al. (2009).
Trabalhar à noite exige um esforço considerável, já que contraria o padrão
do ciclo vigília sono natural do ser humano. Embora as diferentes durações do
cochilo noturno no trabalho não tenham se mostrado associadas à fadiga e à
necessidade de recuperação, sua ocorrência se mostrou benéfica para as participantes
do presente estudo no que tange aos aspectos cronobiológicos, visto que a eficiência
do sono noturno no trabalho foi semelhante à eficiência do sono noturno em casa, e
às demandas da vida social, já que a maior duração do cochilo esteve associada às
longas horas de trabalho doméstico e aos altos níveis de sobrecarga doméstica.
Portanto, como afirma Beattie (2008), é importante apoiar as equipes de
enfermagem e disponibilizar ambientes confortáveis para se obter o repouso de que
precisam ao longo da jornada de trabalho noturna.
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7. RECOMENDAÇÕES

A permissão para os cochilos durante o trabalho noturno não é oficialmente
apresentada às equipes de enfermagem e, portanto, não são disponibilizados locais
específicos para a realização destes. Essa é uma questão controversa, possivelmente
porque a enfermagem lida com a assistência contínua aos pacientes e durante os
turnos noturnos o número de trabalhadores é geralmente reduzido, visto que se
considera que as demandas de trabalho no turno noturno são geralmente menores.
No entanto, os diversos aspectos favoráveis aos cochilos durante o trabalho
noturno entre os profissionais de enfermagem apontados na literatura e nos
resultados do presente estudo, estimulam que discussões sobre a regulamentação dos
cochilos sejam realizadas. Para tanto, aspectos da organização do trabalho também
devem ser ponderados.
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Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

I – Dados de identificação do sujeito da pesquisa:
Nome do participante: _________________________________________________
II – Dados sobre a pesquisa
Titulo da pesquisa: Características do sono em profissionais de enfermagem de
plantões noturnos: Aspectos relacionados à fadiga e à necessidade de recuperação
após o trabalho.
Pesquisador: Aline Silva da Costa
Cargo/Função: Aluna de mestrado
Orientadora: Prof. Drª. Frida Marina Fischer
III – Registro das informações ao participante sobre a pesquisa
O presente estudo busca analisar em que medida as características do ciclo vigíliasono (percepção da qualidade do sono, alocação temporal e a duração do sono) estão
associadas à percepção de fadiga e à necessidade de recuperação após o trabalho em
profissionais de enfermagem. Primeiramente, solicitamos que você preencha um
pequeno questionário, a partir do qual será selecionada a amostra de estudo, segundo
os critérios de inclusão. Tais critérios serão esclarecidos pelos pesquisadores durante
a aplicação deste questionário. Em seguida, aquelas que forem selecionadas serão
convidadas a responder a um questionário que aborda aspectos sócio-demográficos,
informações gerais sobre o trabalho profissional, hábitos/estilo de vida e aspectos do
sono e fadiga. Além disso, caso você seja selecionada, pediremos que utilize, por até
10 semanas, um equipamento, chamado actímetro, que tem o tamanho de um relógio
de pulso e é um acumulador de dados, que permite avaliar a duração dos tempos de
atividade e repouso. Durante o mesmo período, solicitaremos que você preencha um
diário de atividades. Você é livre para expressar suas idéias. Você poderá fazer
qualquer questionamento acerca do estudo e sobre sua participação nele. Caso você
tenha alguma dúvida, procuraremos esclarecê-la em qualquer fase da pesquisa. A sua
participação é voluntária e você tem o direito de sair da pesquisa em qualquer etapa
e, em momento algum, isto lhe trará prejuízos. Os dados da presente pesquisa serão
gravados e posteriormente analisados; o seu nome constará do instrumento de coleta
de dados, mas sua identidade não será revelada nem mesmo na fase de conclusão e
publicação do estudo. Todos os dados relativos ao estudo serão coletados e
guardados em local seguro. Haverá a devolução individual com explicação dos
resultados aos sujeitos da pesquisa.
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IV – Esclarecimentos sobre as garantias do sujeito da pesquisa
1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. O telefone para contato é
3061-7755.
2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do
estudo, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo.
3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.

V – Consentimento Pós-informado:
“Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi informado, consinto em participar da presente pesquisa”.

São Paulo, ...... de .................................... de 200...

___________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa

_______________________________
Assinatura do pesquisador
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Anexo 5: QUESTIONÁRIO PARA SELEÇÃO DA AMOSTRA DE ESTUDO

CÓDIGO: _______________
1. Sexo: ( ) Feminino

( ) Masculino

2.Qual é a sua data de nascimento?

______/______/______

3.Qual é o seu horário de trabalho neste hospital?
a ( ) Plantão noturno 12/60
b ( ) Plantão noturno 12/60 (40 h – com complementações)
c ( ) Plantão de 24 horas com ____ dias de folga
d ( ) Plantão noturno 12/36
e ( ) Plantão noturno 12/36 (40 h – com folgas)
f ( ) Outro. Qual? ________________________________________________________
4. Há quanto tempo você trabalha neste horário? (desde a última mudança)
_______________anos.
Há menos de um ano. ___ dias; ___ meses
5. Além deste emprego, você trabalha na assistência de enfermagem em outro local?
a ( ) Sim

6. Você tem algum destes problemas?

b ( ) Não

Diária

3-6
x/sem

1-2
x/sem

2-3
x/mês

1
x/mês

Menos
1x/mês

Diária

3-6
x/sem

1-2
x/sem

2-3
x/mês

1
x/mês

Menos
1x/mês

Nunca

a) Dificuldade para dormir ou pegar no sono
b) Acorda muito durante a noite
c) Acordar antes da hora e não consegue dormir
outra vez rapidamente
d) Ataques de sono incontroláveis, chegando a
adormecer em momentos em que não poderia?
e) Sente-se muito sonolento durante o dia, de
forma a prejudicar as suas atividades?
7. Você sabe se durante o sono lhe ocorre
alguma destas situações?
f) Sentar-se ou levantar-se e andar dormindo
g) Ranger os dentes
h) Engolir e sentir-se sufocado
i) Crises epiléticas ou ataques
j) Crises de asma
k) Acordar em pânico, chorando ou gemendo

Nunca
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l) Taquicardia ou batedeira no coração
m) Azia ou queimação no estômago
n) Sentir-se paralisado, sem poder se mexer,
alguns momentos antes de adormecer ou
imediatamente após acordar
o) Acordar por causa de uma dor de cabeça
p) Acordar ansioso após pesadelo
q) Roncar
r) Ter cãibras
s) Falar dormindo
t) Chutar ou movimentar bruscamente as pernas
u) Chupar o dedo dormindo
v) Urinar na cama dormindo

133

Anexo 6: QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS - HSP
CÓDIGO: _____________

DATA: ____/____/____

A1. Qual a função que você exerce neste hospital?
1( ) enfermeiro(a) 3 ( ) auxiliar
2 ( ) técnico(a)

5( ) Outra _____________

A2. Há quanto tempo trabalha na área de enfermagem?
_______________anos.
A3. Você trabalha na assistência em enfermagem em outro lugar?
0 ( ) Não
1 ( ) Sim. Plantão noturno
2 ( ) Sim. Plantão diurno
3 ( ) Sim. Outro________________________
A4. Na última semana, quantas horas aproximadamente, você dedicou ao trabalho
profissional?
Dia da Entrevista
__/__/__

A5. Nas duas últimas semanas, em quais noites você trabalhou?
Dia da Entrevista
_feira

DIA

A6. Quando você trabalha à noite neste hospital é permitido descansar ou dormir?
1( ) Sim, por __horas ____minutos.

2( ) Não.

A7. Em relação a este seu horário para dormir ou descansar durante o plantão, você
diria que na maior parte das vezes:
1( ) somente descansa (não consegue dormir)
2( ) dorme _____ horas. De __:__horas às __:__horas
3( ) não dorme, nem descansa

B1. Quando você está em casa, é sua responsabilidade:
Tarefa
Sim,
Sim, a maior
inteiramente
parte
Cuidar da limpeza?
1( )
2( )
Cozinhar?
1( )
2( )
Lavar roupas?
1( )
2( )
Passar roupas?
1( )
2( )

Divide
igualmente
3( )
3( )
3( )
3( )

Sim, a menor
parte
4( )
4( )
4( )
4( )

Não
5(
5(
5(
5(

)
)
)
)
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B2. Na última semana, quantas horas aproximadamente, você dedicou ao trabalho
doméstico?
Dia da Entrevista

B3. Você tem filhos ou cuida de alguma criança na sua casa? [PODE HAVER + DE 1
OPÇÃO]
0( )Não
1( )Sim, menor que 1 ano.

Quantos? ______

2( )Sim, de 1 a 5 anos.

Quantos? ______

3( ) Sim, de 6 a 15 anos.

Quantos? ______

4( ) Sim, maior que 15 anos. Quantos? ______
C1. Qual o seu peso? ___ ___ ___. ___ ___ ___ Kg
C2. Qual a sua altura? ___ ___ ___ cm
C3. Você fuma cigarros atualmente?
0 ( ) Não. Pule para a questão C5

1 ( ) Sim.

C4. Em geral, quantos cigarros por dia você fuma?
_____ cigarros
( ) menos de 1 cigarro por dia
C5. Nas últimas duas semanas, quantos dias, ao todo, você consumiu algum tipo de
bebida alcoólica?
0 ( ) Não consumiu bebida alcoólica. Pule para a questão C7
1 ( ) 1único dia
2 ( ) 2 a 5 dias
3 ( ) 6 a 9 dias
4 ( ) 10 a 13 dias
5 ( ) Todos os dias
Com base no quadro abaixo
Uma dose corresponde, por exemplo, a





1 lata de cerveja ou 1 chope ou
1 copo de vinho
1 dose de uísque, cachaça, vodka, conhaque
1 copo de caipirinha
1 garrafa de cerveja corresponde a 2 doses


C6. Nas últimas duas semanas, nos dias em que você bebeu, em geral quantas doses
você bebeu EM CADA UM DESSES DIAS?
0 ( ) 1 dose
1 ( ) 2 a 4 doses
2 ( ) 5 a 7 doses
3 ( ) 8 a 10 doses
4 ( ) Mais de 10 doses
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C7. Você toma café?
0 ( ) Não
1 ( ) Sim. Quantas xícaras de café você consome por dia? ___________ xícaras.
C8. Você toma chá mate ou chá preto?
0 ( ) Não
1 ( ) Sim. Quantas xícaras de chá mate ou chá preto você consome por dia? __________
xícaras.
C9. Atualmente você toma algum tipo de medicamento?
0 ( ) Não
1( )Sim. Qual? _________________Para qual doença ou sintoma?___________________
C10. Em média, quantas horas você pratica atividade física para melhorar sua saúde,
condição física ou com objetivo estético ou de lazer em uma semana habitual de
trabalho?
0( ) Mais que 6 horas
1( ) 4 a 6 horas
2( ) 1 a 3 horas
3( ) Menos de 1 hora
4( ) Não pratica
REC1. Responda por favor, às questões abaixo:
a) Eu tenho dificuldade de relaxar após um dia de trabalho.
b) No final de um dia de trabalho, eu realmente me sinto exausto.
c) O meu trabalho faz com que me sinta bastante cansado ao fim do dia.
d) De maneira geral, eu me sinto descansado após o jantar.
e) De maneira geral, só sou capaz de relaxar no segundo dia de folga.
f) Eu tenho dificuldade de me concentrar no tempo de folga após meu dia de trabalho.
g) Eu tenho dificuldade de me interessar por outras pessoas quando acabo de voltar do
trabalho.
h) Em geral, leva mais que uma hora para que me sinta completamente recuperado
após o trabalho.
i) Quando chego em casa, as pessoas deveriam me deixar só por algum tempo.
j) Após um dia de trabalho, eu freqüentemente estou cansado demais para começar
outras atividades.
k) Na parte final de um dia de trabalho, eu não tenho um desempenho tão bom, por
vezes, devido ao cansaço.

FAD1. Marque com que freqüência você apresenta os seguintes sintomas
Sempre Muitas Às vezes
vezes
1. Sinto a cabeça pesada
2. Sinto moleza no corpo
3. Sinto moleza nas pernas
4. Tenho vontade de bocejar durante o
trabalho
5. As minhas idéias não são claras

Sim
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Não
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

( )

( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

Raramente

Nunca
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6. Estou com sonolência (com sono)
7. Sinto os olhos cansados
8. Tenho dificuldades em me movimentar
9. Tenho dificuldades em permanecer em pé
10. Eu gostaria de ir me deitar um pouco
(durante o horário de trabalho)
FAD2. Assinale as questões abaixo
Sempre

Muitas
vezes

Às vezes

Raramente

Nunca

Sempre

Muitas
vezes

Às vezes

Raramente

Nunca

1. Preciso me concentrar mais
2. Não tenho vontade de falar com ninguém
3. Fico irritado(a) facilmente
4. Não consigo me concentrar bem
5. Tenho outras coisas em que pensar além do
meu trabalho
6. Minha memória não está boa para algumas
coisas no trabalho
7. Cometo pequenos erros no meu trabalho
8. Tenho outras preocupações fora o meu
trabalho
9. Eu gostaria de estar em forma para o meu
trabalho, mas não me sinto em boas condições
10. Não posso mais continuar a trabalhar,
embora tenha que prosseguir
FAD3. Marque com que freqüência você sente:

1. Dor de cabeça
2. Ombros pesados
3. Dores nas costas
4. Dificuldades em respirar bem
5. Boca seca
6. Voz rouca
7. Tonturas
8. Tremores nas pálpebras
9. Tremores nos membros (braços, pernas)
10. Sinto-me doente

SON1. O quanto você está satisfeito(a) com o seu sono?
5( ) Muito
4 ( ) Insatisfeito
3 ( ) Nem satisfeito
insatisfeito
nem insatisfeito

2 ( ) Satisfeito

ESTE BLOCO DE PERGUNTAS SE REFERE AOS SEUS DADOS PESSOAIS
D1. Qual a sua data de nascimento? __ __/__ __/__ __

1 ( ) Muito
satisfeito
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D2. Qual é o seu grau de escolaridade?
1( ) Ensino Fundamental incompleto
2( ) Ensino Fundamental completo
3( )Ensino Médio incompleto/Curso
Técnico Incompleto
4( ) Ensino Médio completo/Curso técnico
de enfermagem

5 ( ) Ensino Superior incompleto
6 ( ) Ensino Superior completo
7 ( ) Pós-graduação incompleto
8 ( ) Pós-graduação completo

D3. Qual a sua situação conjugal atual?
1 ( ) casado (a) ou vive em união
2 ( ) separado (a) ou divorciado (a)
3 ( ) viúvo (a)
4( )solteiro(a)
D4. Qual é aproximadamente sua renda familiar LÍQUIDA, isto é, a soma de
rendimentos, já com os descontos, de todas as pessoas que contribuem regularmente
para as despesas de sua casa?
1 ( ) Até 500 reais
2 ( ) Entre 501 e 1000 reais
3 ( ) Entre 1001 e 1500 reais
4 ( ) Entre 1501 e 2000 reais
5 ( ) Entre 2001 e 2500 reais
6 ( ) Entre 2501 e 3000 reais
7 ( ) Entre 3001 e 4000 reais
8 ( ) Entre 4001 e 5000 reais
9 ( ) Mais de 5000 reais
D5. Quantas pessoas (adultos e crianças), incluindo você, dependem dessa renda para
viver? (Se for o caso, inclua dependentes que recebem pensão alimentícia. Não inclua
empregados domésticos aos quais você paga salário) ______________
Você chegou ao fim do questionário, MUITO OBRIGADA POR SUA
COLABORAÇÃO!
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Anexo 7: Protocolo de Atividades Diárias
N

0

na pesquisa:____

Hora

'DATA:____/____/_____

0

1

2

DIA DA SEMANA:_____

3

4

5

FUNÇÃO:________________________

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

Trabalho profissional
Transporte
Trabalho doméstico
Outras atividades
Sono

muito
mal

Como você dormiu?

Hora

1

muito
bem

2

1 3

1 4

1 5

1 6

muito
mal

1 7

Como você dormiu?

1 8

1 9

muito
bem

2 0

2 1

2 2

2 3

Trabalho profissional
Transporte
Trabalho doméstico
Outras atividades
Sono

Como você dormiu?

Como você dormiu?
muito
bem

muito
mal

muito
mal

muito
bem

( ) não trabalhei hoje
Hora que tirou o actímetro

Hora que o colocou novamente

Hora que tirou o actímetro

Hora que o colocou novamente
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Anexo 8: Actímetro
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9.

Evite dormir com fome ou alimentado em excesso. Procure
fazer uma refeição leve antes de dormir.
10. Evite tomar café, chá preto, refrigerantes, chocolates e
medicamentos que contenham cafeína, 4 horas antes de ir
dormir.
11. Evite o consumo de bebidas alcoólicas de 4 a 6 horas antes de ir
dormir (pode prejudicar a qualidade do sono e piorar sintomas
de depressão na manhã seguinte).
12. Evite fumar antes de ir dormir.
13. Procure manter sempre a mesma rotina antes de dormir, como:
ir ao banheiro, tomar banho morno, fazer uma alimentação
leve, escovar os dentes, colocar uma roupa adequada para
dormir e preparar a cama.
14. Atividades relaxantes em torno do horário de dormir podem
diminuir a tensão e facilitar o sono. Ex: Exercícios relaxantes,
meditação, etc.
15. Pratique exercícios físicos regularmente.
16. Evite que seus parentes o acordem por qualquer motivo.
O uso de indutores do sono (calmantes) deve ser feito apenas com
orientação médica.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
DEPTO DE SAÚDE AMBIENTAL

Nome da participante

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!!

Pesquisadoras:
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Orientadora: Profª Drª Frida M. Fischer
Tel.: 3061-7115 R 226
Título da Pesquisa: Características do sono em profissionais de
enfermagem de plantões noturnos:
Aspectos relacionados à fadiga e à necessidade de recuperação
após o trabalho.

141

DADOS DO GRUPO
Participaram do estudo 49 pessoas que trabalham a noite. 26,5% são
enfermeiras, 36,7% são técnicas de enfermagem e 36,7% são auxiliares de
enfermagem. 42,9% têm um segundo emprego. 6,1% das participantes
disseram não ser permitido formalmente dormir durante o turno de
trabalho. Entretanto, 86,7% apresentaram episódios de cochilo no trabalho
em todas as noites trabalhadas. Das profissionais entrevistadas, 12,2% não
estão satisfeitas com seu sono de uma forma geral. 38,8% apresentam boa
recuperação após trabalho noturno e 24,5% relataram estar muito
fadigados.

DADOS INDIVIDUAIS
Duração média do sono no trabalho noturno: 2h54min
Duração média do sono à noite em casa: 6h00min
Duração média de sono por dia: 6h07min
Média da qualidade do sono noturno no trabalho (0-10): 5,3
Média da qualidade do sono noturno em casa (0-10): 8,98

A HIGIENE DO SONO
O sono é uma parte importante de nossas vidas. Todos
sabemos o quanto uma noite mal dormida interfere em nossas
atividades diárias nos dias subseqüentes.
A expressão “higiene do sono” refere-se a um conjunto
de medidas que podem ser adotadas quando se almeja ter um
“bom sono”. Apresentamos dicas gerais que podem auxiliar a
dormir melhor. Este texto também pode ser lido por amigos e
parentes que se queixam de problemas de sono.
DICAS GERAIS SOBRE O SONO
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

*

Cochilo/descanso no trabalho
Sono em casa

Período sem o actímetro

Mantenha, na medida do possível, horários regulares para deitar e
acordar.
Descubra o melhor horário para você dormir.
Ao dormir de dia (e à noite) mantenha o quarto completamente escuro.
Use a cama preferencialmente para dormir. Durma apenas o tempo
suficiente para sentir-se bem. Deite-se apenas no momento em que
estiver com sono. Se não sentir sono, saia do quarto e dedique-se a
uma atividade tranqüila. Retorne ao quarto - quando e somente
quando - estiver com sono. Repita este processo freqüentemente, se
necessário durante a noite e durante o dia.
Mantenha o quarto com temperatura agradável, ambiente silencioso,
limpo e sem umidade.
Mantenha tranqüilidade no ambiente em que se dorme (evitar TV,
rádio, computador, etc.).
Antes de dormir, evite leitura ou filmes com conteúdo estimulante
(suspense ou terror).
Evite dormir em cama desconfortável, colchão de má qualidade,
cobertas inadequadas, etc.
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Anexo 10: Análises Complementares
Tabela 1: Categoria profissional e as variáveis sociodemográficas e de trabalho
profissional. Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N), valores
médios e desvio padrão.
Variável
Idade (anos)
Auxiliar/Técnica
Enfermeira

N

Média (DP)

p*

36
13

42,2 (10,4)
34,0 (7,1)

0,011

Duração do trabalho doméstico (horas/semana)
Auxiliar/Técnica
36
Enfermeira
13

25,0 (14,9)
18,6 (16,5)

0,092

Sobrecarga doméstica (pontos)
Auxiliar/Técnica
Enfermeira

36
13

42,4 (20,0)
33,9 (21,3)

0,154

Jornada de trabalho profissional (horas/semana)
Auxiliar/Técnica
36
Enfermeira
13

48,6 (19,0)
52,3 (19,9)

0,280

6,6 (2,3)
6,4 (2,0)

0,635

Nº de noites trabalhadas (noites/quinzena)
Auxiliar/Técnica
36
Enfermeira
13
*Comparações baseadas no teste Mann-Whitney

Tabela 2: Categoria profissional e as variáveis sociodemográficas e de trabalho
profissional. Hospital universitário, 2009. Dados expressos em nº (N) e porcentagem
(%).
Categoria Profissional
Auxiliar/Técnica
Enfermeira
N (%)
N (%)
p
Nº de empregos
1 emprego
20 (55,6)
8 (61,5)
0,709**
2 empregos
16 (44,4)
5 (38,5)
Situação Conjugal
Casado
Solteiro/separado

14 (38,9)
22 (61,1)

9 (69,2)
4 (30,8)

Renda
Até R$ 2.500,00
15 (32,2%)
1 (7,7)
Mais de R$ 2.500,00
21 (58,3)
12 (92,3)
**Associações segundo o Teste X2 de Pearson; * Teste Exato de Fisher

0,104*

0,037*
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Tabela 3: Necessidade de recuperação e percepção de fadiga, segundo a satisfação
geral com o sono. Hospital universitário, 2009. Valores médios
Satisfação geral com o sono

p

Satisfeitos (n=30)

Insatisfeitos (n=6)

Necessidade de
recuperação (pontos)

36,4 (24,5)

63,6 (24,5)

0,029

Fadiga (pontos)

58,0 (13,3)

71,0 (25,4)

0,217

Comparações baseadas no teste U de Mann-Whitney

Tabela 4: Correlação entre as horas de trabalho profissional e as variáveis
sociodemográficas. Hospital universitário, 2009.
Variáveis
Horas de trabalho doméstico

r sp
- 0,338

p
0,19

Sobrecarga doméstica

- 0,376

0,008

Idade

- 0.093

0,524

0,246

0,088

Renda
Teste de Correlação de Spearman

Tabela 5: Correlação entre o horário de início do sono noturno no trabalho e a
duração, eficiência, latência e qualidade subjetiva do SNT. Hospital universitário,
2009.
Variáveis
Duração do SNT
Eficiência do SNT
Latência do SNT
Qualidade do SNT
Teste de Correlação de Spearman

r sp
- 0,557
0,309
- 0,230
- 0,254

p
0,001
0,039
0,129
0,067
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