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RESUMO 

 
Objeto do estudo: Avaliação do trabalho noturno hospitalar na saúde mental do acadêmico de 

enfermagem que atua como técnico de enfermagem. Problema: O trabalho noturno pode 

interferir na formação dos graduandos em enfermagem, que atuam enquanto técnicos no 

serviço noturno do âmbito hospitalar? Hipótese 0: A saúde mental do aluno graduando em 

enfermagem, trabalhador como técnico em enfermagem no serviço noturno hospitalar não 

será comprometida devido ao turno em que desenvolve suas atividades laborais. Hipótese 1: 

O trabalho no serviço hospitalar noturno afeta a formação acadêmica de alunos graduandos 

em enfermagem que atuam como técnicos em enfermagem e estudam pela manhã. Desfecho: 

Medidas de promoção da saúde mental proporcionam melhorias ao processo de ensino- 

aprendizagem desses alunos. Objetivo Geral: Avaliar a relação entre indicadores 

biopsicossociais de saúde e o impacto do trabalho noturno no processo ensino-aprendizagem 

de estudantes de enfermagem. Método: Pesquisa quantitativa, descritiva, de campo. Teve 

como cenário uma Instituição privada de Ensino Superior. Os participantes foram 30 alunos 

graduandos de enfermagem, cursando entre o 2º ao 8º período, do turno matutino e que atuam 

profissionalmente como técnicos de enfermagem em hospitais no serviço noturno. Foram 

utilizados dois questionários validados denominados: Matutinidade/Vespertinidade e 

instrumento de Avaliação Global do Nível de Saúde Mental – AGNSM. A análise dos dados 

foi realizada com o auxílio do Excel e de programas estatísticos. Resultados: Foi possível 

evidenciar que a hipótese nula se confirma, onde o fato de o aluno trabalhar no serviço 

noturno hospitalar e desenvolver outras atividades durante o dia, não influenciou nos níveis de 

saúde mental, porém, considera-se importante que as medidas de promoção da saúde sejam 

implementadas. Considerações finais: foi demonstrado que o trabalho no serviço noturno 

hospitalar não compromete a saúde mental do trabalhador, porém, devido as limitações da 

pesquisa e o pequeno universidade pesquisado, recomenda-se ampliação dos dados em futuros 

estudos, inclusive por meio de outras correlações, tendo em vista que a maioria dos 

participantes da pesquisa encontra-se com o relógio biológico intermediário, e portanto, esses 

indivíduos se adaptam bem ao trabalho em ambos os turnos. 

 

Palavras-chave: trabalho noturno; saúde mental; estudantes de enfermagem; saúde do 

trabalhador. 



ABSTRACT 

 

Purpose of the study: Evaluation of the hospital night work in the mental health of the nursing 

academic who acts as a nursing technician. Problem: Does night work interfere with the 

training of nursing undergraduates, who act as technicians in the hospital night service? 

Hypothesis 0: Mental health of the student graduating in nursing, worker as nurse technician 

in the hospital night service will not be compromised due to the shift in which he develops his 

work activities. Hypothesis 1: Work in the night hospital service affects the academic training 

of nursing undergraduates who work as nursing technicians and study in the morning. 

Outcome: Mental health promotion measures provide improvements to the teaching-learning 

process of these students. Objective: To evaluate the relationship between biopsychosocial 

health indicators and the impact of night work on the teaching-learning process of nursing 

students. Method: Quantitative, descriptive, field research. A Private Institution of Higher 

Education was set up as a scenario. The participants were 30 undergraduate students of 

nursing, attending the 2nd to 8th period of the morning shift and who work professionally as 

nursing technicians in hospitals in the night service. Two validated questionnaires were used: 

Matutinidade / Vespertinidade and Global Assessment of the Mental Health Level - AGNSM. 

Data analysis was performed with the help of Excel and statistical programs. Results: It was 

possible to show that the null hypothesis is confirmed, where the fact that the student works in 

the hospital night service and develop other activities during the day did not influence the 

mental health levels, however, it is considered important that the promotion measures 

implemented. Final considerations: it was demonstrated that the work in the hospital night 

service does not compromise the mental health of the worker, however, due to the limitations 

of the research and the small university researched, it is recommended to expand the data in 

future studies, including through other correlations, considering that the majority of the 

participants of the research are with the intermediate biological clock, and therefore, these 

individuals adapt well to the work in both shifts. 

 
 

Keywords: night work; mental health; nursing students; worker health. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A saúde do trabalhador é uma área que visa interligar o trabalho e o processo 

saúde/doença. É necessário compreender que o processo de trabalho oferece riscos  

ambientais e organizacionais aos colaboradores expostos além dos danos ambientais 

provenientes da produção no ambiente de trabalho que vai acarretar num adoecimento da 

população, mesmo que esta não esteja diretamente envolvida no processo de trabalho devido 

aos resíduos proveniente das empresas descartados no meio ambiente (BRASIL, 2002). 

“Empregado, a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário ” (NR 1, 1978, p2). 

De acordo com a Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e emprego, a 

fim de proporcionar segurança, conforto e para que as atividades laborais sejam 

desempenhadas de maneira eficiente, as condições de trabalho devem se adaptar às 

características psicofisiológicas dos empregados. Para realizar tal adaptação, o empregador 

deve implementar a análise ergonômica do trabalho. 

A Cartilha de saúde mental (PFDF; MPF, 2012) expõe que uma pessoa que apresenta 

alguma modificação, que pode vir acompanhada de um mal físico ou não, em seu 

comprometimento escolar ou laboral, desarmonia familiar e social, que leve a uma alteração 

na rotina de vida cotidiana e social pode representar um risco para adoecimento mental. 

Estima-se que aproximadamente 340 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, 45 

milhões de esquizofrenia e 29 milhões de demência, isso representa anos de vida perdidos ou 

vividos em condições precárias devido ao adoecimento além da discriminação sofrida por 

essa população (OMS, 2005). 

A previdência social publicou em 2015 um relatório do acompanhamento Mensal dos 

benefícios auxílios-doença Previdenciários Concedidos segundo os códigos da CID-10 de 

janeiro a dezembro de 2014, no subitem relacionado ao CID-10 F00-F99 – Transtornos 

mentais e comportamentais apresentando uma média anual de aproximadamente 17494 casos 

anuais. Os dados explicitados evidenciam o quanto a prevenção é importante, tanto para o 

indivíduo que antes de adoecer efetivamente, tem um atendimento qualificado e tratamento 

eficaz, quanto para o empregador e até mesmo o Estado que economizará com futuras 

indenizações, tratamentos e internações. 
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Esse trabalhador, por vezes, visa ascensão profissional e insere-se num curso de 

graduação, a fim de qualificar-se para o mercado de trabalho, com vistas na melhoria de sua 

renda mensal e consequentemente na autoestima, relacionamento familiar, social, cultural, 

dentre outras. Grande parte desses trabalhadores que se tornam alunos estuda no turno da 

manhã, pois trabalham no serviço noturno. No curso de graduação onde atuo como docente, 

existem alunos no nível técnico em enfermagem que vivem a situação citada. Durante as 

aulas, percebo grande dificuldade em manterem a atenção durante a aula, apresentando 

sonolência, mau humor, vontade de ir embora antes do término da aula, desânimo, 

desmotivação, alguns relatos de dificuldade em permanecer no curso devido ao desgaste, 

tendo em vista que o aluno da graduação em enfermagem, trabalhador do serviço noturno 

hospitalar, no nível de técnico em enfermagem, freqüenta as aulas advindo do plantão, sem o 

devido descanso noturno, encarando horas de aulas. 

O trabalho no âmbito hospitalar requerer do profissional destreza, tomada de decisão 

imediata, conviver numa linha tênue entre a vida e a morte, dentre outras atribuições que 

podem ocasionar estresse e até mesmo sofrimento psíquico, que por vezes não é reconhecido 

pelo empregador como algo relevante. O trabalho noturno é um agravante nesse aspecto, pois 

além do citado, o trabalhador tem poucas horas de sono o que prejudica sua atenção, 

qualidade de vida, convívio social e familiar, o que tem sido associado a impactos no processo 

ensino aprendizagem. 

Da mesma forma, entretanto, ouvi relatos de profissionais que trabalham no serviço 

noturno e se sentem bem. Preferem trabalhar no serviço noturno e referem que não o atrapalha 

a desenvolver outras atividades. Diante dessas declarações, penso que um estudo 

cronobiológico poderia auxiliar os empregadores a dimensionar os trabalhadores nos horários 

adequados a sua cronobiologia. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2013) fomenta a prevenção de doença 

do trabalho e descreve que essa é a forma eficaz de reduzir as taxas de doenças ocupacionais 

que ocasionam prejuízo para as famílias dos trabalhadores financeiramente, para a 

comunidade que perde sua mão de obra, para as empresas e para o governo, pois necessitam 

gastar com custos médicos que muitas vezes excedem o que é gasto com prevenção. 

Destaca ainda que divulga normas que podem ser acessadas por qualquer profissional 

envolvido com a saúde laboral. Acrescenta também, que as doenças ocupacionais excedem os 

acidentes ocupacionais em 6 vezes, mas observa-se uma maior preocupação com os acidentes; 
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estima ainda que 160 milhões de doenças não fatais são computados, mesmo com esses dados 

publicados há uma preocupação com o fato de muitos países não realizarem um levantamento 

estatístico fidedigno, sistematizado e organizado, que culmina numa deficiência nas 

estratégias que serão planejadas baseadas nesses dados. “Das 2,34 milhões de mortes anuais 

relacionadas com o trabalho, a grande maioria - cerca de 2,02 milhões - são causadas por 

doenças relacionadas com o trabalho” (OIT, 2013, p1). 

Acredito que ao realizar o estudo cronobiológico do trabalhador antes de dimensionar 

o horário de serviço, o empregador estará promovendo a saúde do trabalhador, evitando 

possíveis afastamentos. O trabalhador por sua vez, estará apto a desenvolver suas atividades 

laborais confortavelmente, além de possibilitar atividades extralaborais, como realizar um 

curso de graduação, sem prejuízos. 

Assim fez-se necessário realizar uma pesquisa com alunos do curso de graduação em 

enfermagem, trabalhadores do nível técnico de enfermagem que atuam no âmbito hospitalar 

no serviço noturno matriculados em uma universidade particular do município de Niterói no 

estado do Rio de janeiro, com mapeamento geral dos determinantes de saúde mental e 

cronobiológico e as influências acerca do impacto do trabalho noturno na formação do 

enfermeiro. 

Durante atuação profissional como docente numa instituição de ensino superior no 

curso de graduação em enfermagem foi possível observar que diversos alunos, principalmente 

os do turno matutino, participam das aulas após uma noite de trabalho. Esses alunos são 

técnicos de enfermagem e fazem um curso de graduação para obterem o diploma de 

graduação e assim poderem se inserir no mercado de trabalho concorrendo às vagas que tem 

como pré-requisito um curso de nível superior. Alguns desistem do curso por não 

conseguirem conciliar a rotina de trabalho e os estudos, outros se mantêm no curso, mas 

diversas vezes foi possível observar alunos dormindo em aula. Esses fatos me motivaram a 

realizar tal pesquisa. 

Diante do exposto, tem-se como objeto do estudo: Avaliação da saúde mental do 

trabalhador de enfermagem do serviço noturno hospitalar. 

 

2 PROBLEMA DA PESQUISA 

O trabalho noturno pode interferir na saúde mental dos graduandos em enfermagem, 

que atuam enquanto técnicos no serviço noturno do âmbito hospitalar? 



13  

 

3 HIPÓTESES 

Hipótese 0: A saúde mental do aluno graduando em enfermagem, trabalhador como 

técnico em enfermagem no serviço noturno hospitalar não será comprometida devido ao turno 

em que desenvolve suas atividades laborais. 

Hipótese 1: A saúde mental do aluno graduando em enfermagem, trabalhador como 

técnico em enfermagem no serviço noturno hospitalar será comprometida devido ao turno em 

que desenvolve suas atividades laborais 

Desfecho: Medidas de promoção da saúde mental proporcionam melhorias ao 

processo de trabalho de profissionais que atuam no serviço noturno hospitalar como técnicos 

de enfermagem. 

 

4 JUSTIFICATIVA 

Para delinear o estado da arte acerca da temática, foi realizada uma pesquisa dentre os 

meses de maio e julho de 2016 a fim de levantar o quantitativo de textos publicados na 

Biblioteca Virtual de Saúde – BVS utilizando os descritores Trabalho Noturno, Saúde Mental 

OR Área de Saúde Mental OR Higiene Menta, Estudantes de Enfermagem OR Enfermeiras 

Estudantes OR Alunos de Enfermagem OR Enfermeiros Estudantes, Saúde do Trabalhador 

OR Enfermagem do Trabalho OR Enfermagem em Saúde do Trabalhador OR Enfermagem 

Ocupacional nas bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF. 

Foi utilizado como critério de inclusão, textos na íntegra que abordem a temática que 

se aproximasse do objeto de pesquisa. O método de exclusão foram textos repetidos nas bases 

de dados. Associando os descritores em duplas, trios e quádruplos, num reconte temporal 

inicial de 2011 a 2016 encontrou-se 6 textos com a temática, para ampliar o recorte temporal 

utilizou-se o período de 2005 a 2010 afim de contemplar textos escritos nesse período, 

resultando em 1 texto selecionado e incluído na bibliografia potencial a seguir, totalizando, 

uma seleção de 7 produções. 

O fluxograma da revisão bibliográfica encontra-se apresentado a seguir: 
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Figura 1: Fluxograma com as bases de dados pesquisadas. 
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Uma leitura analítica foi realizada a fim de identificar os textos que pudessem 

contemplar subsídios para a discussão dessa pesquisa. Textos que tratassem da dinâmica 

trabalho e vida acadêmica, bem como os que versassem acerca da saúde mental do 

trabalhador da enfermagem e as percepções frente ao trabalho noturno. 

De acordo com a busca realizada, apresenta-se a seguir o quadro sinóptico contendo as 

produções potenciais que foram selecionadas nas bases de dados: 

 

Quadro 1: Quadro sinóptico com produções potenciais selecionadas nas bases de dados. 

AUTORES TÍTULO REVISTA ANO/ BASE RESUMO 

Silva, Thiago 

Nogueira; Tavares, 

Cláudia Mara de Melo; 

Fonseca, Paula Isabella 

Marujo Nunes da; 

Muniz, Marcela 

Pimenta; Paiva, Laís 

Mariano de; Augusto, 

Verônica de Oliveira. 

Promovendo a saúde 

mental de profissionais 

da saúde. 

Rev. pesqui. 

cuid. fundam. 

(Online); 7(4): 

3496-3505, 

out. - dez. 

2015. tab, ilus 

2015/ 

BDENF 

Trata-se de uma 

revisão integrativa 

com o objetivo de 

identificar as 

demandas de saúde 

de cunho 

psicoemocionais dos 

trabalhadores, bem 

como as medidas 

adotadas para a 

promoção da saúde 

mental dos 

profissionais de 

saúde, concluindo 

que a promoção da 

saúde mental é 

relevante para o 

equilíbrio emocional 

dos trabalhadores e 

entender as causas 

para atuar de forma 

preventiva. 

Arruda, Adenilda 

Teixeira. 

Trabalho noturno e 

sofrimento mental em 

trabalhadores da saúde 

de dois hospitais em 

Manaus, AM. 

Rio de Janeiro; 

s.n; 2014. 163 

p. tab. 

2014/ 

LILACS 

Estudo 

epidemiológico de 

corte transversal 

realizado com 

médicos e equipe de 

enfermagem a fim de 

entender a relação 

entre o trabalho 

noturno e o 

sofrimento psíquico. 
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AUTORES TÍTULO REVISTA ANO/ BASE RESUMO 

Andreoli, Carla Parada 

Pazinatto. 

Análise da variabilidade 

circadiana da 

temperatura oral, 

estresse e cronotipo em 

estudantes e 

trabalhadores do turno 

noturno. 

Campinas; s.n; 

Jun. 2013. 98 

p. ilus, tab, 

graf. 

2013/ 

LILACS 

Tese de doutorado, 

onde aplicou-se 

questionários a fim de 

avaliar temperatura 

oral, estresse e 

cronotipo de 

estudantes e 

trabalhadores do 

turno noturno 

evidenciando que os 

trabalhadores da 

enfermagem 

apresentaram estresse 

e quanto aos 

estudantes, sintomas 

de psicológicos. 

Girondi, Juliana 

Balbinot Reis; Gelbcke, 

Francine Lima. 

Percepção do enfermeiro 

sobre os efeitos do 

trabalho noturno em sua 

vida. 

Enferm. foco 

(Brasília); 2 

(3) : 191-194, 

ago. 2011. 

2011/ 

BDENF 

Pesquisa qualitativa, 

com objetivo de 

identificar a 

percepção de 

enfermeiros de um 

hospital universitário 

no sul do país acerca 

da relação do trabalho 

noturno e sua vida 

social e saúde.   

Destacando que é 

impossível não 

associar a saúde 

psíquica da física 

demonstrando que o 

trabalho noturno 

demanda uma 

reformulação dos 

hábitos de vida do 

trabalhador o 

afetando 

emocionalmente e 

fisicamente. 

Silva, Vânea Lucia dos 

Santos; Chiquito, 

Natália do Carmo; 

Andrade, Rosemeire 

Antonia Paim de 

Oliveira; Brito, Maria 

de Fátima Paiva; 

Camelo, Silvia Helena 

Henriques. 

Fatores de estresse no 

último ano do Curso de 

Graduação em 

Enfermagem: percepção 

dos estudantes. 

Rev. enferm. 

UERJ; 19(1): 

121-126, jan.-

mar. 2011. 

2011/ 

BDENF 

Foi realizada uma 

pesquisa exploratória 

com abordagem 

qualiquantitativa, 

com 14 alunos de 

graduação em 

enfermagem a fim de 

identificar os fatores 

de estresse que 

acometem esse 

público no final do 

curso. 

Evidenciando que 

estratégias devem ser 

elaboradas para 

aprimorar o 

aproveitamento 

acadêmico. 
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AUTORES TÍTULO REVISTA ANO/ BASE RESUMO 

Manhães, V M S 

Cronotipo e privação do 

sono nos trabalhadores 

do serviço noturno 

hospitalar de 

enfermagem. 

UERJ 2009. 

71f 

2009/ 

BDENF 

O autor utilizou um 

questionário e uma 

escala validados para 

a coleta de dados, em 

um deles avaliou a 

noturno. Quanto ao 

grau de sonolência 

observou que em 

pessoas com o 

cronotipo 

moderadamente 

matutino tem mais 

dificuldade de 

tolerância ao turno 

noturno para 

atividade laborais. 

Toaldo LFD, Xavier 

LPS, Ferla J. 

A interferência do ritmo 

circadiano no 

desempenho dos 

profissionais de 

enfermagem. 

Rev enferm 

UFPE on line., 

Recife, 9(supl. 

2): 814-9, fev. 

2015 

Foram utilizados 

questionários para 

avaliar o perfil e o 

cronotipo de 

profissionais técnicos 

de enfermagem de 

hospitais na cidade de 

Curitiba. 

 Constatou-se que é 

importante verificar a 

cronobiologia dos 

profissionais, a fim 

de obter melhor 

desempenho em suas 

funções. 

Fonte: Dados da pesquisa bibliográfica. 

 
Os estudos selecionados apresentam o panorama de pesquisas realizadas que  

englobam a temática em foco, demonstrando uma lacuna do conhecimento no que tange a 

realização de estudo sobre o impacto do trabalho noturno no processo ensino-aprendizagem 

em estudantes de enfermagem, justificando, portanto, a realização desta pesquisa. 

 

5 OBJETIVOS  

5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a relação entre indicadores biopsicossociais de saúde e o impacto do trabalho 

noturno na saúde mental de estudantes de enfermagem. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1) Identificar os estudantes do curso de graduação em enfermagem que atuam 

como técnicos de enfermagem no serviço noturno hospitalar. 

2) Descrever o estudo cronobiológico dos estudantes do curso de graduação em 

enfermagem que atuam como técnicos de enfermagem no serviço noturno 

hospitalar. 

3) Analisar os índices de saúde mental do estudante de enfermagem, trabalhador 

do serviço noturno no âmbito hospitalar na categoria técnico em enfermagem, 

por meio dos domínios de níveis de saúde mental. 

 

6 RELEVÂNCIA 

A temática abordada torna-se relevante, pois consta na Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde item 2 Saúde Mental na seguinte subagenda de pesquisa  

em saúde: 2.2.3 Fatores de risco e de proteção, vulnerabilidade e prognóstico de problemas de 

saúde mental em grupos específicos da população (BRASIL, 2011). 

Segundo a OMS (2015) aproximadamente 700 milhões da população mundial 

apresentam algum transtorno mental, observa-se também que os países desenvolvidos 

investem mais em saúde mental que os países de renda baixa e por consequência oferecem um 

atendimento melhor e com um quantitativo de profissionais diferenciado. Nessa pesquisa 

evidenciou-se que somente 1% dos profissionais de saúde atuam em saúde mental, esses 

profissionais, principalmente os que atuam em atenção básica, devem receber treinamento 

adequado para identificar os portadores de doença mental que estão sem tratamento e 

encaminha-los de forma correta. Diante de tal informação é importante refletir acerca do 

incentivo a profissionalização de profissionais na área de saúde mental, podendo dessa forma 

atuar a fim de prevenir possíveis danos mentais a população. 

Dados do Ministério da Saúde demostram que, no Brasil, 22% da população precisa  

ou precisará de algum atendimento em saúde mental, destes 22%, 3% tem algum transtorno 

mental grave, 12% necessitam de algum atendimento, nesse grupo englobam os deprimidos e 

ansiosos e 6% dos atendimentos é ocasionado pelo uso de álcool e drogas (BRASIL, 2002). 

 



19  

 

7 CONTRIBUIÇÕES 

Acredita-se que esta pesquisa trará contribuições significativas para a formação do 

estudante de enfermagem que atua no horário noturno, tendo em vista que as instituições 

formativas necessitam implementar estratégias que possibilitem um processo ensino- 

aprendizagem dinâmico, no sentido de estimular este estudante, bem como para os 

trabalhadores que necessitam desta formação. 

Trará contribuições para o Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em Saúde – 

PACCS, por compor mais uma produção em pesquisa, para o Núcleo de Pesquisa em 

Trabalho, Saúde e Educação – NUPETSE, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

– Universidade Federal Fluminense, onde este estudo encontra-se inserido. 

O estudo contribuirá, sobretudo, para a saúde pública, tendo em vista a importância da 

formação de profissionais competentes para atuar, em um mundo do trabalho excludente e 

desigual como é o caso do nosso país, além de contribuir para os empregadores que podem 

utilizar das orientações contidas nessa pesquisa para reduzir suas taxas de absenteísmo e 

presenteísmo. 

 

8 METODOLOGIA 

8.1 TIPOLOGIA DE ESTUDO E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 
O presente estudo encontra-se inserido no Centro de Investigação em Tecnologias e 

Sistemas de Informação – CINTESIS - da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto – 

Portugal, tendo em vista que parte do Pós Doutorado da orientadora, desenvolvido em 2014, 

naquela instituição, pelo Programa Ciência Sem Fronteiras, em convênio com a Universidade 

Federal Fluminense, que resultou na elaboração de um dos instrumentos de coleta de dados – 

AGNSM – Avaliação Global do Nível de Saúde Mental (VALENTE et al., 2014). 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, para abordagem do problema onde as 

informações podem ser quantificáveis. Do ponto de vista dos objetivos é classificada como 

descritiva que para Gil (2002) busca descrever as características de uma população ou 

fenômeno, ou até mesmo a relação entre variáveis. 

Foi realizada uma pesquisa de campo, onde segundo Gil (2002), uma comunidade é 

investigada através de uma observação direta, realizada pelo pesquisador, utilizando 

entrevistas, análise de documentos, dentre outras ferramentas que possibilitem captar e 
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interpretar os acontecimentos do grupo estudado. É importante uma aproximação do 

pesquisador com esse grupo, conquistada através da coleta de dados realizada pessoalmente, 

proporcionando a esse pesquisador entender regras, convenções e costumes que regem a 

comunidade. 

Na pesquisa de campo tem-se como objetivo levantar conhecimentos e informações a 

partir de um problema ou uma hipótese, pode-se ainda descobrir fenômenos e até mesmo a 

relação entre eles. Para isso faz-se a coleta de dados, onde observa-se fatos e fenômenos da 

maneira como ocorrem, e posterior análise (PRODANOV, 2013). 

 

9 ASPECTOS ÉTICOS 

Foi solicitada a instituição a ser utilizada como cenário da pesquisa uma carta de 

anuência (APÊNDICE I) inserida na Plataforma Brasil durante o cadastramento da referida 

pesquisa, para análise e aprovação pelo Comitê de ética em pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense – UFF. O projeto foi aprovado sob nº CAAE 

87443817.8.0000.5243. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para participar da pesquisa – TCLE (APÊNDICE II). 

 

10 CENÁRIO DA PESQUISA 

O cenário da pesquisa foi o Centro Universitário Anhanguera de Niterói, localizada no 

município de Niterói, RJ. Trata-se de uma Instituição privada de ensino, cujo público alvo, em 

sua grande maioria é composto por trabalhadores, que vislumbram a ascenção profissional por 

meio da qualificação formal. Dentre os diversos cursos existentes na Instituição, encontra-se o 

curso de Bacharelado em Enfermagem. A referida instituição de ensino superior encontra-se 

localizada no Centro da cidade de Niterói que, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, possui aproximadamente 496.696 habitantes em 2015, numa 

área territorial de 133,916 km², inserido no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério  

da Educação – MEC, o referido município possui 16 instituições de ensino superior, dentre 

essas, 7 oferecem o curso de graduação em enfermagem. 

 

11 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Participaram da pesquisa trinta (n=30) alunos, estudantes de enfermagem do turno da 
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manhã, que tem atividade laboral como técnicos em enfermagem do serviço noturno 

hospitalar, cursando no momento da coleta de dados entre o 2º e 8º período da graduação. 

 Como critérios de inclusão: Alunos graduandos da universidade 

supracitada, que estejam cursando enfermagem do 2º ao 8º período, do 

turno matutino e que atuam profissionalmente como técnicos de 

enfermagem em hospitais no serviço noturno. O turno diurno foi 

escolhido, pois os trabalhadores noturnos geralmente se matriculam 

nesse turno, devido ao horário do trabalho. Só participam da pesquisa 

aqueles que assinaram o TCLE. Os alunos do 1º período não foram 

incluídos, pois é um período onde ocorre muita evasão e os do 9º e 10º 

estão no campo de estágio, o que dificulta a coleta de dados. 

 Critérios de exclusão: Alunos que estiverem de licença médica ou 

maternidade. 

 

12 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

No primeiro momento da coleta de dados, foi utilizado um questionário validado 

denominado Matutinidade/Vespertinidade (Horne; Östberg, 1976) (ANEXO I) composto de 

19 questões para realizar o estudo cronobiológico dos estudantes de enfermagem 

trabalhadores do serviço noturno hospitalar como técnico em enfermagem. 

Foi aplicado também o instrumento de Avaliação Global do Nível de Saúde Mental – 

AGNSM, elaborado e validado por Valente et al. (2014), com a finalidade de verificar se 

ocorre a prevalência de transtornos biopsicossociais. Este instrumento é constituído por 63 

itens (Anexo II). A primeira parte é de cotação individual, com a caracterização dos 

participantes. A segunda parte tem uma cotação que oscila entre 15 e 75, sendo que um maior 

valor corresponde a uma melhor saúde mental. Valores entre 15 a 30, corresponde a 

vulnerabilidade; entre 30 a 60 como boa saúde mental e superior a 60 como uma ótima saúde 

mental. A terceira parte tem uma cotação que oscila entre 31 e 155, sendo que um maior valor 

corresponde a uma melhor saúde. Nesta parte a cotação entre 31 a 62 corresponde a 

vulnerabilidade; entre 62 a 124 = boa saúde mental e superior a 124 = saúde mental ótima. 

Após concordarem em participar da pesquisa e assinarem o TCLE os alunos da 

graduação em enfermagem, técnicos de enfermagem que trabalham no serviço noturno no 

âmbito hospitalar e estudam no turno da manhã, receberam os questionários validados 
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cronológicos nas salas de aula em mãos. Os questionários foram respondidos em sala de aula 

e recolhidos no mesmo momento, após o preenchimento, para posterior análise. Uma das 

dificuldades encontradas foi o fato de que ocorreram muitas perdas, devido ao preenchimento 

incompleto dos questionários, alguns questionários foram preenchidos completos por 

profissionais do serviço noturno, porém uns não eram técnicos de enfermegem e outros não 

eram no serviço hospitalar. Dentre os 42 preenchidos, foram descartados 12 restando 30 para 

análise. Passados 5 anos após essa pesquisa todos os questionários serão destruídos. 

 

13 TRATAMENTO DOS DADOS 

A análise dos dados foi realizada com o auxílio do Excel e do programa estatístico 

SPSS onde os dados coletados através da aplicação dos questionários aos participantes da 

pesquisa foram analisados e apresentados em forma de tabelas e gráficos por estatística 

descritiva, utilizando as medidas: Média e Desvio padrão para dados paramétricos. 

A edição dos dados pessoais, que identifique os estudantes, foi efetuada 

separadamente da base geral dos mesmos, para garantir a sua confidencialidade. Para verificar 

as diferenças entre os dados com distribuição paramétrica, foi utilizado o teste T de Student 

para amostras independentes e para os dados com distribuição não paramétrica, foi utilizado o 

teste de Mann-Whitney. A associação das variáveis quantitativas foi medida com a utilização 

do teste de correlação de Pearson, pois as variáveis têm distribuição paramétrica. 

 

14 REFERENCIAL CONCEITUAL 

14.1 ASPECTOS HISTÓRICOS  E CONCEITUAIS DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

14.1.1 Bernardino Ramazzini e a medicina do trabalho 

 

Ramazzini foi um precursor no uso de um derivado do quinino no tratamento de 

malária. Porém sua mais importante contribuição à medicina foi o trabalho sobre doenças 

ocupacionais chamado De Morbis Artificum Diatriba (Doenças do Trabalho) que relacionava 

os riscos à saúde, ocasionados por produtos químicos, poeira, metais e outros agentes 

encontrados por trabalhadores em 52 ocupações. Este livro foi recentemente traduzido pelo 

professor Raimundo Estrela e publicado pela Fundacentro em 2016 no Brasil. Evidencia-se 

que este livro foi um dos trabalhos pioneiros e base da medicina ocupacional, que 

desempenhou um papel fundamental em seu desenvolvimento. 
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Bernardino Ramazzini, considerado o “pai da medicina do trabalho” nasceu na Itália, 

em Capri, onde concluiu sua formação acadêmica em Filosofia e posteriormente em Medicina 

na mesma universidade. Vale ressaltar que na época o curso de Filosofia precedia o de 

Medicina. A fim de ganhar experiência foi para Roma e tendo como Mestre Antonio Maria 

Rossi atuou como médico em diversos hospitais, mas acometido por Malária-quantã viu-se 

obrigado a retornar a Capri junto a sua família. Após seu casamento, estabeleceu-se como 

médico prático na cidade de Módena, onde a partir de 1671 adquiriu grande reputação, como 

médico e cientista, permanecendo na cidade até 1700 (RAMAZZINI, 2016). 

Em 1682, de acordo com Ramazzini (2016) foi convidado a lecionar na Universidade 

de Módena e permaneceu nessa prática por 19 anos, período em que contribuiu com diversas 

publicações e estudos nas áreas da Medicina e outras ciências. Torna-se conhecido e 

reconhecido em regiões fora de sua cidade e a partir de 1690 foi convidado a fazer parte como 

membro da Academia Caesario-Leopoldina dos Curiosos da Natureza, em Viena, a época 

com 57 anos onde foi atribuído o cognome de “Hipócrates III” por conhecer sua vida e obra 

como poucos. 

Entre 1690 e 1691 iniciou na faculdade de Medica de Módena uma disciplina o qual 

denominou De Morbis Artificum – as doenças dos trabalhadores. Diante de apontamentos e 

observações durante as aulas associado ao uma vasta bagagem literária histórica, filosófica e 

médica e até mesmo com observações em vistas aos locais de trabalho e entrevistas realizados 

com os trabalhadores originando no seu tratado intitulado De Morbis Artificum Diatriba. 

(RAMAZZINI, 2016). 

O interesse em pesquisar as doenças dos trabalhadores deu-se após observar 

trabalhadores limpadores de cloacas (fossas negras), os cloaqueiros. Enquanto um cloaqueiro 

executava o trabalho na residência de Ramazzini em Módena o mesmo observou que o 

homem executava suas atividades com rapidez e o interrogou acreditando que o motivo seria 

o fato de não querer permanecer por muito tempo diante do odor fétido proveniente das 

cloacas. Então o cloaqueiro explicou que termina seu serviço o quanto antes para que possa ir 

rapidamente para sua casa trancar-se em quarto escuro e banhar-se com água morna, 

priorizando e repetindo periodicamente esse procedimento em seus olhos, pois os mesmos 

ficavam irritados após a limpeza de uma cloaca devido ao contato com o esgoto 

(RAMAZZINI, 2016). 

Ramazzini o examinou e constatou a irritação em seus olhos e interrogou acerca de 

sintomas em outras áreas do corpo. O trabalhador referiu que a única área afetada seriam os 

olhos e que seus conhecidos também cloaqueiros queixam-se das mesmas dores e irritações e 
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alguns encontram-se cegos. Começou então a pesquisar e observar esses trabalhadores, 

constatando a prevalência dessas alterações oculares além da cegueira. Posteriormente passou 

a observar outras atividades laborais associando com as doenças encontradas nos 

trabalhadores. 

Em 1700, ano de publicação do Tratado, o Senado de Veneza o ofereceu a cadeira de 

medicina teórica na tradicional Universidade de Pádua, conceituada na Europa. Ele aceitou o 

convite como um coroamento de sua carreira. Em 1706, aos 76 anos passou a lecionar como 

visitante na Universidade de Veneza, mesmo tendo sido acometido, aos 69 anos por um 

infarto do miocárdio e desde os 70 anos começou a notar danos em sua visão. Ao tentar 

colocar uma beca para iniciar a aula, desfaleceu diante de seus alunos e colegas, vindo a 

falecer da maneira como certamente gostaria de morrer, no mesmo dia, 05 de novembro de 

1714 aos 81 anos. 

 

14.1.2 Saúde do trabalhador 

 
Segundo Manhães (2009), apesar de Ramazzini interessar-se pelas doenças 

relacionadas ao trabalho, o contexto socioeconômico e político foi o que estabeleceu 

historicamente as leis trabalhistas de acordo com a evolução das linhas de produção e a 

necessidade de regulação de trabalho economicamente e socialmente. No Brasil, apesar de as 

primeiras legislações pertinentes ao trabalho terem sido editadas em 1930 e a Consolidação 

das Leis Trabalhistas CLT entrar em vigor em 1943, há ainda questões que não são 

contempladas pela CLT a Constituição Federal de 1988, legislações suplementares, além das 

convenções sindicais. 

A saúde do trabalhador, conforme Silva et al (2015), visa uma abordagem 

multidisciplinar, favorecendo o entendimento dos trabalhadores na relação do trabalho e o 

processo saúde-doença, tornando possível a sua participação como protagonista de sua vida e 

saúde. Nesse contexto, o profissional de saúde, atua a fim de promover o bem-estar de seus 

clientes, sem preocupar-se com sua saúde. 

Embora o trabalho seja essencial na vida das pessoas, fazendo com que se sintam  

úteis, além de permitir que indivíduos possam prover suas famílias com os bens e serviços 

necessários para manutenção diária de vida, infelizmente, dependendo das condições ao qual 

o trabalhador é exposto pode-lhe causar sofrimento, acidentes e até mesmo a morte. Estar 

desempregado também é um fato que pode causar sofrimento. No sentido de promoção à 
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saúde e prevenção de doenças, o Sistema Único de Saúde (SUS) busca oferecer possibilidades 

de atenção à saúde dos trabalhadores do Brasil, utilizando de ações de promoção, proteção e 

vigilância da saúde. Em caso de adoecimento, atua na reabilitação. Para tal, é importante o 

envolvimento de toda a rede de atenção, incluindo atenção básica, níveis secundários e 

terciários (BRASIL, 2011). 

O Ministério da saúde, através da Portaria 1823 de 2012 institui a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que abrange qualquer trabalhador, 

independentemente do tipo de atividade e do vínculo. 

 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como 

finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 

pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 

vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a 

redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos 

processos produtivos (BRASIL, 2012). 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, do Ministério da Previdência e 

Assistência Social – MPAS, do Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde – MS/SUS e do 

Ministério do Meio Ambiente – MMA tem suas atribuições definidas no caderno de atenção 

básica 5 – saúde do trabalhador, a fim de apoiar essa área (BRASIL, 2002). 

O MTE realiza a inspeção e fiscaliza as condições de trabalho, assim como do 

ambiente onde são desenvolvidas as atividades laborais em território nacional. É apoiado pelo 

capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT acerca das condições de Segurança e 

Medicina do Trabalho, regulamentado pela Portaria n.º 3.214/78 que criou as Normas 

regulamentadoras. O MTE utiliza atualmente as NRs como ferramentas para apoiar sua 

função a fim de garantir segurança e saúde aos trabalhadores do país, sendo representado nos 

estados pelas Delegacias Regionais do Trabalho e Emprego – DRTE (BRASIL, 2002). 

No Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS apesar das diversas mudanças na previdência social ao longo dos anos 

continua sendo pelos benefícios, realizar perícia médica e atuar na reabilitação profissional. 

Ressalta a importância da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) diante de um 

acidente de trabalho e evidencia que somente os trabalhadores com carteira assinada podem se 

beneficiar dos direitos previdenciários (BRASIL, 2002). 

O Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde – MS/SUS seguindo o exemplo do 

que é instituído em outras modalidades de assistência à saúde, seria importante uma 

organização de uma rede assistencial para a saúde do trabalhador utilizando a capacitação de 
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recursos humanos e definindo as atribuições das instâncias prestadoras de serviços afim de 

reverter a história de omissão no que tange essa área (BRASIL, 2002). 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde nº 8080 (1990) que dispõe acerca das condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. “A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” e 

descreve no Art.6 as áreas de atuação do SUS, dentre elas a saúde do trabalhador explicitando 

a definição da saúde do trabalhador da seguinte forma: 

 

Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 

como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 

aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo: I - 

assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença 

profissional e do trabalho; II - participação, no âmbito de competência do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos 

riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; III - 

participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da 

normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, 

armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 

máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; 

(BRASIL,1990). 

 

O Ministério do Meio Ambiente – MMA atua de acordo com as necessidades do uso 

de forma consciente e racional dos recursos naturais da Terra. Tem papel fundamental devido 

a proporção continental do Brasil, a variedade climática, biológica e patrimônio ambiental e 

atua de forma articulada com os diversos setores do governo no que tange a fiscalização dos 

processos de produção que estão fortemente ligados a degradação ambiental (BRASIL, 2002). 

 

14.1.3 Saúde mental do trabalhador 

 
O trabalho pode ser encarado como um fator desencadeante do adoecimento psíquico. 

Cada indivíduo pode reagir de maneira diferente diante das cargas de trabalho, podendo ou 

não provocar um adoecimento. Em alguns casos o sofrimento psíquico acontece de forma 

invisível, fato que torna o diagnóstico difícil, o próprio trabalhador não dá a devida 

importância a esse sofrimento. Em outros casos o distúrbio aparece de forma aguda, quando 

os desencadeantes estiverem diretamente ligados ao trabalho. Quando a empresa percebe o 

aparecimento de sinais de distúrbios psíquicos, deve encaminhar o trabalhador à avaliação 

clínica, é considerada errônea quando a empresa encara esses sinais como negligência, 
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indisciplina, despreparo do trabalhador culminando numa demissão (BRASIL, 2002). 

 

As condições de trabalho e a organização do trabalho, conforme Brasil (2002) são os 

principais fatores de risco para um sofrimento psíquico. As empresas precisam reconhecer 

precocemente esses fatores a fim de minimizá-los e após o distúrbio instalado, conhecer os 

sinais e sintomas para encaminhar devidamente esse trabalhador à assistência especializada. 

Alguns sintomas físicos podem acompanhar os psíquicos, assim como cefaleia, vertigem, 

perda ou aumento do apetite, mal-estar geral, dentre outros. Quando identificado, o 

trabalhador deve ser encaminhado ao atendimento de assistência à saúde do trabalhador 

médico-psicológica. 

 

Os fatores psicossociais se destacam no que concerne ao adoecimento mental, 

inclusive a depressão, relacionado ao trabalho. Dentre esses fatores está o trabalho em turnos 

e noturno, que afeta a vida do trabalhador, pois demanda mudanças na vida social, pessoal, 

familiar dentre outras, interferindo nas condições de saúde, hábitos de vida e relações sociais  

e familiares. Os técnicos de enfermagem, assim como toda a equipe de saúde são um grupo de 

interesse no que se refere a trabalhos noturnos, pois as consequências não o afetarão somente, 

mas também aos que receberão seus cuidados direta e indiretamente (ARRUDA, 2014). 

Alguns sinais e sintomas de distúrbios psíquicos são: modificação do humor, fadiga, 

irritabilidade, cansaço por esgotamento, isolamento, distúrbio do sono (falta ou excesso), 

ansiedade, pesadelos com o trabalho, intolerância, descontrole emocional, agressividade, 

tristeza, alcoolismo, absenteísmo (BRASIL, 2002 p.31). Os trabalhadores devem ter 

consciência desses sinais e sintomas para reconhecerem quando apresentarem algum 

problema, ou para auxiliar um colega que estiver nessa situação. Para isso, faz-se necessário 

utilizar de ferramentas educacionais a fim de atingir esse público e estar sempre atualizando o 

tema com os colaboradores para demonstrar também aos que forem sendo admitidos ao longo 

do tempo. 

 

14.2 O ALUNO DA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, TRABALHADOR DO NÍVEL 

TÉCNICO NO ÂMBITO HOSPITALAR DO SERVIÇO NOTURNO. 

14.2.1 O curso de graduação 

 

Anualmente o INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira publica um Resumo Técnico de Educação Superior com informações extraídas do 



28  

 

Censo da Educação Superior, que além de ser uma ferramenta de comunicação para a 

população, auxilia também na formulação de políticas públicas. No ano de 2013, 2.391 

instituições de ensino superior – IES participaram do censo, em contrapartida em 2001 foram 

1.391, demonstrando um crescimento no número de IES cadastradas (BRASIL, 2015). 

Uma atualização completa deve ser feita anualmente pelas IES privadas e públicas 

como pré-requisito para ser avaliado no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) ao Programa Universidade para 

Todos (PROUNI) e participar dos programas como da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Das IES cadastradas, houve uma predominância das 

instituições privadas, representando no referido ano 87,4% do total de IES no Brasil (2.090 

IES). Dos 2.742.950 ingressos nos cursos de graduação, aproximadamente 80 % são da rede 

privada e na área geral de conhecimento Saúde e Bem-Estar Social são 341.340 ingressantes, 

291.122 da categoria privada. No que se refere aos alunos, existe uma predominância 

feminina, matriculados na categoria privada e no turno noturno (BRASIL, 2015). 

Acerca do curso de graduação em enfermagem é importante conhecer que o processo 

saúde-doença do indivíduo, bem como da comunidade levando em consideração os perfis 

epidemiológicos e profissionais que favorecem ações do cuidar de forma integral, normatizam 

os conteúdos essenciais do curso. E contemplam em sua essência o estudo de bases biológicas 

e sociais da profissão, fundamentos de enfermagem, administração e ensino em enfermagem, 

dentre outros. Tais conteúdos devem conferir ao estudante um conjunto de competências que 

promovam o desenvolvimento profissional e intelectual de maneira permanente e autônoma 

(CNE, 2001). 

 

14.2.2 O trabalhador técnico em enfermagem do serviço noturno hospitalar 

 

O Brasil tem uma população total de 204.450.649 habitantes, dentre eles 69,7% 

englobam-se no grupo populacional de 15 anos ou mais de idade economicamente ativos 

(IBGE, 2016). Inseridos no grupo economicamente ativo existem diversas profissões, dentre 

elas a enfermagem. Segundo o parágrafo único da lei 7498/86 que dispõe sobre a 

regulamentação da equipe de enfermagem: “A enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, 

respeitados os respectivos graus de habilitação. ” 

O COFEN publicou dados acerca do quantitativo de profissionais da equipe de 

enfermagem no Brasil, resultando num total de auxiliares de enfermagem 426.721, técnicos 
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de enfermagem 1.067.985, enfermeiros 467.782 e obstetrizes 312, usando como referência a 

data de 01/04/2017. No Rio de Janeiro constam 51.577 auxiliares de enfermagem, 145.490 

técnicos de enfermagem, 49.165 enfermeiros e 2 Obstetrizes (COFEN, 2017). 

 
O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação  e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e 

participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe 

especialmente: a) participar da programação da assistência de enfermagem; b) 

executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei; c) participar da 

orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; d) 

participar da equipe de saúde (BRASIL, 1986). 

 

Durante sua dissertação de Mestrado, Manhães (2009) versou em uma de suas 

categorias acerca do trabalhador da enfermagem atuante no serviço hospitalar noturno e a 

repercussão na sua saúde, atividades laborais e sociais e destacou que o trabalho em turnos 

existe desde quando os povos começaram a se organizar em sociedade, cidades e estados. 

Atualmente é necessário para atender as necessidades de atendimento 24 horas devido à 

evolução tecnológica e econômica, além da necessidade de atender as necessidades da 

população, principalmente na área da saúde. 

Para Toaldo (2015), o trabalho em turnos na área da enfermagem se torna uma 

necessidade pelo fato da assistência não poder ser interrompida, entretanto, pode 

comprometer o funcionamento do organismo do trabalhador e o desempenho de suas funções 

laborais. Os trabalhadores do serviço hospitalar estão expostos a acidentes de trabalho, devido 

ao processo de trabalho que desenvolvem. Além do ambiente hospitalar ser insalubre, 

oferecendo riscos aos profissionais. 

A incorporação tecnológica, as inovações no processo e organização do trabalho 

provocaram mudanças intensas na temática do trabalho. Assim como o desemprego que faz 

com que trabalhadores aceitem trabalhar nas diversas condições laborais. Na equipe de saúde 

pode-se encontrar diversas profissões, dentre elas a Enfermagem que está em maior número 

de trabalhadores dentro das instituições de saúde. A enfermagem atuante no âmbito hospitalar 

tem suas atividades baseadas nas necessidades dos clientes e seu foco principal é o cuidado 

(MANHÃES, 2009). 

Uma característica peculiar do trabalho dos profissionais de enfermagem é conciliar 

toda a deficiência do sono para poder manter-se alerta, além de haver o comprometimento das 

funções que são fundamentais para manter os processos fisiológicos e cognitivos, os níveis de 

atenção e vigilância precisam estar adequados para o desempenho das atribuições à noite. 

Assim, conforme Toaldo (2015 p. 817), “a equipe de enfermagem vivencia uma situação de 
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conflito, manter a regularidade do ciclo vigília-sono e responder a demanda pode provocar 

alterações no estado afetivo”. 

De acordo com Manhães (2009), os trabalhadores do serviço hospitalar estão expostos 

a acidentes de trabalho, devido ao processo de trabalho que desenvolvem, além do ambiente 

hospitalar ser insalubre, oferecendo riscos aos profissionais. Dentre as alterações destacam-se 

as biológicas, cognitivas e sociais causadas pelo serviço noturno. 

O hospital possui características peculiares no que se referem a atividades laborais, 

incluindo a carga excessiva de trabalho, tensão, situações de estresse, trabalho em turnos, 

manipulação de medicamentos e materiais químicos, radiação, excesso de peso, dentre outros 

riscos. Manhães (2009), evidencia que a classe mais afetada é a enfermagem, tendo em vista 

que trabalha em regime de plantões, em diversos empregos e jornadas de trabalho extensas, 

principalmente quando os salários não são suficientes, tais fatos potencializam a ação dos 

fatores de risco, danificando a integridade psíquica e física. O trabalhador do serviço noturno 

pode ter alterações no ciclo vigília–sono, provocando dificuldades crônicas do sono e 

consequente, prejuízo no bem-estar e produtividade do trabalhador, afetando negativamente  

as relações sociais do trabalhador que atua nos finais de semana e no turno noturno. 

Além disso, de acordo com o autor supracitado, o serviço noturno conta com um 

reduzido número de funcionários, longa jornada de trabalho sem tempo para descanso, nem 

local apropriado, a necessidade de executar outras atividades durante o dia são alguns fatores 

que levam a fadiga e afetam a qualidade da assistência e um sofrimento psíquico do 

trabalhador. 

Em estudo realizado por Girondi (2011) em um hospital universitário em Santa 

Catarina, no que se refere a força de trabalho, foi realizada uma análise em relação a faixa 

etária, gênero, tempo de serviço, dentre outras variáveis em relação ao serviço noturno pela 

enfermagem. No que se refere à faixa etária, o fato de realizar outras atividades no período 

diurno e o tempo de serviço na enfermagem foram considerados agravantes no desgaste do 

trabalhador. Dessa forma, fica evidente compreender que é necessário conhecer o cronotipo 

dos indivíduos envolvidos nos cuidados de enfermagem, para que sejam dimensionados de 

acordo com sua cronobiologia, evitando assim, possíveis danos à saúde desses trabalhadores. 

A equipe de saúde do trabalhador auxilia nesse processo, visando à prevenção e promoção da 

saúde daqueles que estão sob sua responsabilidade. 

Conforme Silva et al (2015), esses profissionais são acometidos por distúrbios 

emocionais, provenientes do processo de trabalho, que muitas vezes são expressas 

fisicamente, apresentando-se como doenças relacionadas ao trabalho. Faz-se necessário 



31  

 

identificar as situações de angústia vividas por essa classe de trabalhadores, promovendo 

estratégias de transformação do ambiente o tornando agradável para a realização de atividades 

laborais tranquilas. 

Atualmente, segundo Arruda (2014), percebe-se um interesse na área de saúde mental 

do trabalhador na literatura nacional e internacional, visto que está em ascensão o número de 

problemas psicológicos relacionados ao trabalho, principalmente a depressão. Tais problemas 

têm refletido na produtividade das empresas, no desempenho das funções, no absenteísmo e 

presenteísmo, causando danos para o trabalhador e também para a família, sociedade e a 

empresa que por sua vez precisa arcar com despesas para o tratamento. 

 

14.2.3 O aluno graduando em enfermagem, trabalhador do serviço noturno hospitalar e 

a cronobiologia 

 

De acordo com Manhães (2009), os seres humanos possuem um marca-passo situado 

no núcleo supraquiasmático no hipotálamo anterior do cérebro que controlam as oscilações 

endógenas expressas por parâmetros exercidos pelas 24 horas do dia permitindo uma 

adaptação frente às mudanças do ciclo claro e escuro e temperatura do ambiente. 

O sistema de temporização do organismo humano é expresso pela ritmicidade dos 

eventos fisiológicos e são conhecidos por ritmos biológicos ou circadianos, que são rítmicos e 

traduzem variações periódicas fisiológicas e comportamentais. Para a autora supracitada, 

esses fatores, são geneticamente determinados, mas podem ser definidos por variações 

temporais, atividade/repouso, estações do ano, alimentação, dentre outras condições 

ambientais. Esse ritmo controla também os ciclos de sono, atividade cardiovascular, renal, a 

temperatura corporal, fisiologia do gastrointestinal e metabolismo hepático, além de ser 

responsável por níveis elevados de pressão arterial, frequência cardíaca e vasoconstricção. 

As principais caracteristicas que diferenciam os indivíduos de acordo com a 

cronobiologia são as preferências de desenvolver determinadas atividades ao longo das 24h, 

tais como: dormir, acordar, trabalhar e estudar. Devido tem aumentado o uso de ferramentas 

para classificar subjetivamente o indivíduo dentre os tipos de cronótipos (SILVA et al, 2011). 

 

A Cronobiologia é o ramo da ciência que investiga e estuda os mecanismos da 

estrutura temporal biológica. O objetivo dessa ciência é colaborar na 

compreensão da atividade humana, elucidando o papel dos relógios biológicos 

nessa atividade, sem com isso pretender reduzir o conjunto do fenômeno do 

desempenho humano a uma questão de ajuste ou desajuste da organização 

temporal do organismo (ANDREOLI, p.17, 2013). 

A partir do estudo cronobiológico, torna-se possível identificar os cronotipos e assim 
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dimensionar o profissional ao turno de trabalho que esteja de acordo com sua cronobiologia. 

Dessa forma, Toaldo (2015, p. 815) apresenta uma breve descrição dos cronotipos. Segundo o 

autor, existem aqueles que acordam e dormem cedo, são os indivíduos classificados como 

matutinos, enquanto outros preferem ir para cama por volta das 3 horas da madrugada, para 

acordar perto do meio-dia; são os vespertinos. Trata-se, pois, do ritmo circadiano. 

Manhães (2009) complementa que os cronotipos matutino e vespertino são divididos 

nos tipos extremo e moderado, há ainda os classificados com indiferentes. Os matutinos 

acordam cedo e desenvolvem suas atividades pela manhã sem prejuízos, os vespertinos 

possuem maior disposição no início da tarde e noite, já os intermediários são flexíveis, 

adaptando-se as necessidades de sua rotina diária. 

Neste contexto, Girondi (2011) salienta que o serviço noturno da equipe de 

enfermagem e suas implicações sociais, educacionais, assistencial, administrativa podem 

acarretar em alterações físicas, bem como psicoemocionais como alteração de humor, 

dificuldade no relacionamento social e familiar, prejuízo nos momentos de lazer e estudo. 

Essas alterações, de acordo com a autora, se agravam devido ao fato do não atendimento a 

uma necessidade básica do ser humano que é o sono. 

Para Silva et al (2015), esses profissionais são acometidos por distúrbios emocionais, 

provenientes do processo de trabalho, que muitas vezes são expressas fisicamente 

apresentando-se como doenças relacionadas ao trabalho. Faz–se necessário identificar as 

situações de angústia vividas por essa classe de trabalhadores, promovendo estratégias de 

transformação do ambiente o tornando agradável para a realização de atividades laborais 

tranquilas. 

Segundo Manhães (2009), quando se trata de estudantes universitários, esses são 

expostos a turnos escolares que não respeitam o cronotipo individual, fato que os colocam 

vulneráveis e remete a consequências nos aspectos físicos, sociais e psíquicos. Desta forma, 

confirma-se a preocupação em estudar essa população, visto que, além de estudantes, são 

trabalhadores da enfermagem, considerados profissionais com risco aumentado para o estresse 

devido a organização de seu trabalho. No que se trata da saúde do aluno de graduação em 

enfermagem, é importante refletir também acerca das competências do professor dentro desse 

contexto, tendo em vista a necessidade de elaborar estratégias de ensino aprendizagem que 

sejam ativas e estimuladoras. 

Perrenoud (2001 apud VALENTE, 2007, p.1) define competência como o processo de 

mobilizar recursos cognitivos, tais como saberes, capacidades, informações, a fim de 

encontrar a solução para diversos problemas e estão ligadas a aspectos culturais, profissionais, 
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condições sociais e políticas. 

Então, segundo Valente (2007) tendo como base as teorias de Perrenoud, ao 

contextualizar a competência “Aprender e ensinar a trabalhar junto e a trabalhar com equipes” 

onde ao “analisar em conjunto situações complexas e confiar na equipe para administrar crises 

de relacionamentos interpessoais” os problemas advindos da comunidade escolar devem ser 

explorados e de alguma forma solucionados, mesmo que seja necessário o auxílio de uma 

ajuda externa. Na nova visão de educação não há espaço para o distanciamento, alegando que 

o problema é do outro. 

Diante disso o docente frente ao aluno trabalhador do serviço noturno deve 

desenvolver competências que facilite o processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, 

concordo com Valente (2007) quando refere que o docente não é apenas aquele que informa o 

conteúdo, mas principalmente um especialista em aprendizagens, reconhecendo meios para 

propiciá-la através de procedimentos gerenciais. Acredito que deve ser uma preocupação do 

docente estimular o aluno trabalhador para que se efetive o processo de ensino e de 

aprendizagem, tão necessário para a qualificação deste e sua ascenção no mundo do trabalho. 

 

15 RESULTADOS 

Nos questionários respondidos, foi possível levantar dados quanto a Cronobiologia dos 

alunos, trabalhadores do serviço noturno hospitalar como técnicos de enfermagem, a 

caracterização da amostra e o nível de saúde mental dos mesmos. Para avaliação da 

cronobiologia, foi utilizado o questionário validado denominado Matutinidade-vespertinidade. 

Para avaliar o nível de saúde mental foi aplicado o questionário validado Avaliação 

Global do nível de saúde mental (AG-NSM) que é subdividido em três partes, a primeira é a 

caracterização da amostra, para analisar estatisticamente através do software, as respostas dos 

quesitos da 1ª parte que compete à caracterização amostral, foram transformadas em dados 

numéricos, tais como serão explicados na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Descrição da caracterização dos sujeitos de acordo com os estilos de vida e o valor da média. 

Estilos de vida e o valor da média 

C1  

Estado civil 

Média ( 1,73) 

Solteiro(a) (1) Casado(a) (2) 
Mora com 

companheiro(a) (3) 
Divorciado(a) (4) Viúvo(a) (5) 
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Estilos de vida e o valor da média 

C 2 

Rendimentos 

Média (3,10) 

Nenhum (1) 
Menos de 1 salario 

mínimo (2) 

De 1 a 5 salários 

mínimos (3) 

De 6 a 10 salários 
mínimos (4) 

Mais de 10 salários 
mínimos (5) 

C 3  

Religião/ 
espiritualidade 

Média (1,93) 

Sim – praticante (1) 
Sim- não praticante 

(2) 
Não sei me  

classificar (3) 
Não - mas acredito 

em Deus (4) 
Não e não acredito em 

Deus (5) 

C 4  

Estado marital- 

sofre(u) abuso/ 

violência/ 
negligência 

Média (1,17) 

Nunca fui vitima  

(1) 

Já fui vitima, mas 

agora não o sou (2) 

Sou vitima de 

abuso/violência (3) 

Sou vitima de 

negligência (4 ) 
Não sei especificar (5) 

C 5  

Estado parental 

Média (1,30) 

Considero-me  
feliz (2) 

Considero-me 
satisfeito (1) 

Considero-me 
insatisfeito (0) 

Considero-me 
infeliz (-1 ) 

Não sei especificar 
(-2 ) 

C 6 

História Familiar de 

Saúde Mental 

Média (1,77) 

Ninguém na família 

(1) 

Sei de alguém 

distante na família 
(2) 

Tem uma pessoa 

próxima na família  
(3) 

Pessoas Distantes  

e Próximas na 
família (4) 

Pessoas Distantes e 

Próximas na família, 
inclusive eu (5) 

C 7 

Uso de Medicação 

Controlada com 

acompanha mento 

profissional 

Média (1,57) 

Nunca fiz (1) Fiz uma vez (2) 
Fiz um período 

Curto (3) 
Fiz um período 

longo (4) 
Faço atualmente 

(5) 

C 8  

Situação Laboral 

Média (2,80) 

Desempregado (1) 
Emprego público  

(2) 

Emprego privado 

(3) 

Emprego sem 
vínculo(4) 

Aposentado/reform 
ado (5) 

C 9 

Atividades de 

Voluntariado 

Média (2,80) 

Nunca realizei (1) 
Realizei uma vez 

(2) 

Realizei poucas 
vezes (3) 

Realizo quase 
sempre (4) 

Realizo sempre (5) 

C 10  

Uso de Drogas 

Lícitas (Álcool, 

tabaco...) 

Média (2,20) 

Nunca utilizei(1) Utilizei uma vez (2) 
Utilizo algumas 

vezes (3) 

Utilizo quase 

sempre (4) 
Utilizo sempre (5) 

C 11 

Moradia 

Média (1,57) 

Própria-Resido com 
familiares (1) 

Própria- Resido 
sozinho (2 ) 

Alugada / Resido 
com familiares (3) 

Alugada/ Resido 
sozinho (4) 

Outros (5 ) 
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Estilos de vida e o valor da média 

C 12 

Alimentação 

Média (3,0) 

Saudável (1) 
Dieta especifica 

(vegetariano, 
vegano…) (2) 

Saudável, exceto 
algumas vezes (3) 

Alimento-me de 

tudo sem 
preocupação (4) 

Tenho alimentação 

básica em fast food 
(5) 

C 13 

 Lazer 

Média (2,70) 

Não tenho tempo 
para (1) 

Não tenho dinheiro 
para (2) 

Tenho tempo e não 
tenho dinheiro (3) 

Tenho dinheiro e 

não tenho tempo 
(4) 

Tenho tempo e 
dinheiro para (5) 

C 14 

Atividade física 

Média (2,27) 

Realizo 

regularmente 

(1) 

Realizo 

esporadicamente  

(2) 

Não realizo. Por 

não ter tempo  

(3) 

Não realizo por 

não ter dinheiro 

(4) 

Não realizo por não 

gostar (5) 

C 15  

Amigos 

Média (3,67) 

Nunca tive amigos  

(1) 

Acho que tenho 
alguns amigos  

(2) 

Não tenho muitos 
amigos (3) 

Tenho poucos, mas 

verdadeiros 
amigos (4) 

Tenho muitos amigos 
(5) 

Fonte: Questionário de AG-NSM. 

 
Ambos os questionários são validados e geram um score numérico, que é interpretado 

para identificar as respostas necessárias. Para o teste de normalidade foi utilizado o teste de 

Shapiro-wilk por serem dados paramétricos, de acordo com o desvio padrão p > 0,05. 

Evidenciou-se a necessidade de rodar o teste de média para análise da amostra, conforme 

demonstrado a seguir: 

Tabela 2: Teste de normalidade 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 3: Estatística descritiva geral 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A fim de fazer as correlações entre as variáveis, foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação de Pearson, que varia de -1 a 1, sendo que o valor está relacionado a força da 

relação entre as variáveis e o sinal à direção. Então foram avaliadas as correlações e 

selecionadas as que tinham maior relação para análise, de acordo com o objeto de pesquisa. 

 

Tabela 4: Correlação de Pearson entre as variáveis 

CORRELAÇÃO DE PEARSON MÉDIA, FORTE E FORTÍSSSIMA 

VARIÁVEIS SEXO 1 (FEMININO) SEXO 2 (MASCULINO) 

Qmv 
C12 (-,485) sm2 (,484) idade 

(,667) 

C7 (-655) c8(-617); c9 (,618); c14 

(-802); sm1 (,486); sm2 (.714); 

Idade (,655) 

C1 (estado civil)  

C5 (-,730); c8 (,456); c11 (-,500); c12 (-,456); sm2 

(,507); 

Setor (,718); período (-,775); 

C2 (rendimentos)  
C3 (,707); c10 (,548); c11 (,775); c14 (,565); serv d 

(,632) 

C3 (religião- espiritualidade)  

C2 (,707); c6 (,707); c7 (,-566); c8 

(-,781) c10 (,581) c11(-,730); sm1 

(-,494); idade (.566); tempo (,532) 

C4 (estado marital)  C3(-,566); setor (-,696); ch (-,674); serv d (,632) 

C5 (estado parental)  

C1 (,730); c10 (-,839); c11 (,712); c13 (,885); c15 

(,633); sm1 

(,617); sm2 (,617); tempo (-,501) 
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CORRELAÇÃO DE PEARSON MÉDIA, FORTE E FORTÍSSSIMA 

VARIÁVEIS SEXO 1 (FEMININO) SEXO 2 (MASCULINO) 

C6 (história familiar de saúde 

mental) 
 

C3 (,707); c10 (,548); c11 (,775); c14 

(-,566); serv d (,632) 

C7 (uso de medicação controlada  

Qmv (-,655); c3 (-,566); c8 (707); c9 (,674);c10 (548); 
c13 

(,695); c14 (,566); c15 (,566); ch (,539); tempo (,664) 

C8 (situação laboral)  Qmv (-,617); c1(-,456); c3 (-,783); c7 (,707); c9 (,636) 

C9 (atividade de voluntariado) Tempo (,514) 

Qmv (-,618); c7 (,674); c8 (636); sm1 (-,471); sm2 (-

,559); 

Idade (-,674); ch (,667); 

 

 

 

 

 

C10 (uso de drogas) 

 

C3 (,519) 

C2 (,548); c3 (,581); c5 (-,839); c6 (,548); c6 (,548); c7 

(,548); 

C11 (,849); c13 

(-,889); c15 (-,645); sm1 (-,837); sm2 (-,717); idade 
(,548); 

Tempo (,788) 

 

C11 (moradia) 
C5 (,424) 

C1 (-,500); c2 (,775); c3 (,730); c5 (,712); c6 (,775); 
c10 (,849); 

C12 (,657); c13 (-,647); sm1 (-,778); sm2 (-,778); setor 

(-,575); 

Tempo (,463) 

C12 (alimentação) 
Qmv (-,485); c5 (424); 

C10 (,454) 

Qmv (-,741); c1 (-456); c9 (,493); c11 (,657); c14 

(,633); sm1 (- 

,679); sm2 (-,833); ch (,636) setor (-,830) 

C13 (lazer)  

 

C5 (,885); c7 (,696); c10 (-889); c15 (,853); sm1 (,516); 
idade 

(-,696); ch (,500); tempo (-,647); serv d (-,660) 

C14 (atividade física) 

 

C5 (-,494); c10 (,468); sm2 (-
,490); 

Qmv (-,802); c2 (,566); c6 (,566); c12 (,633); tempo (-

,564); 

Período (,707); idade (-,566). 

C15 (amigos) Sm1 (,454); idade (,498) 

C5 (,633); c7 (,566); c10 (-,645); c13 (,853); idade (-

,566); 

Setor (-,492); ch (,636); tempo (-,564); serv d (-,671 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

15.1 DISCUSSÃO 

15.1.1 Os estudantes do curso de graduação em enfermagem que atuam como técnicos 

de enfermagem no serviço noturno hospitalar 

 

De acordo com Silva et al (2011), os estudantes da graduação de enfermagem são 

pessoas que estão se preparando ao longo de alguns anos para auxiliar o outro a nascer, viver 

de maneira saudável ou a conviver com suas limitações, superar agravos e até mesmo morrer 

com dignidade. Nesse processo esse ser humano, estudante, depara-se com diversas 
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dificuldades, bem como trabalho, família, atividades acadêmicas e laborais e o contato com 

doenças e mortes, esses fatores podem desencadear estresse. 

Os participantes dessa pesquisa, além de estudantes do curso de graduação em 

enfermagem são trabalhadores do serviço noturno hospitalar. Já conhecem a realidade da 

profissão, e convivem com a correria para se dividirem entre trabalho, sociedade, família e 

faculdade. Participaram da pesquisa (n=30) alunos graduandos do curso de enfermagem 

cursando entre o 2º e o 8º período, trabalhadores do serviço noturno hospitalar como técnicos 

em enfermagem, maioria do sexo feminino, alguns trabalham também no serviço diurno, 

originando uma jornada de 24h de trabalho. Alguns participantes relatam que somente quando 

há necessidade de rendição de outro colega é que fazem o prolongamento da carga horária de 

trabalho, tendo em vista que não se pode abandonar o serviço na falta de outro profissional, 

sendo obrigatória a dobra de plantão neste caso. 

A exemplo da pesquisa de Silva et al (2011) que também teve uma predominância do 

sexo feminino, com um total 85,71%, e declara que a enfermagem ainda é uma profissão 

predominantemente feminina, algumas pesquisas consideram o ato de cuidar sendo uma 

característica feminina, embora tenhamos na atualidade, um crescimento sensível por homens 

procurando o curso de enfermagem. 

No que tange as queixas relacionadas ao trabalho no serviço noturno, Girondi (2011), 

evidencia que mulheres possuem mais queixas nesse âmbito, devido a jornada dupla de 

trabalho, dividindo-se entre atividades laborais e domésticas. A referida autora também 

encontrou em sua pesquisa, um predomínio do sexo feminino com 93,75% e entre o sexo 

masculino 6,25% dentre os profissionais de Enfermagem. 

Quanto aos dados resultantes da presente pesquisa, a caracterização dos participantes 

retorna os seguintes dados: Quanto ao estado civil (C1), grande parte encontra-se entre 

solteiros e casados (1,73) e recebem (C2) entre 3 a 5 salários mínimos (3,10). Declaram ter 

alguma religião ou espiritualidade (C3), como praticantes de alguma religião (1,93). No item 

estado marital - sofreu abuso, violência e/ou negligência (C4), a média indica nunca ter sido 

vítima (1,17) e no estado parental (C5) a maioria considera-se satisfeito (1,30). 

Em história familiar de saúde mental (C6) a média indica não ter casos na família 

(1,77), aproximando-se de ‘sei de alguém distante na família’. Quanto ao uso de medicação 

controlada (C7) há uma oscilação entre nunca fiz uso e utilizei uma vez (1,57). Quanto a 

situação laboral (C8), a média indica uma aproximação a emprego privado, tramitando entre 

emprego público e privado (2,8) Dentre as atividades de voluntariado (C9) oscila entre 

realizei uma vez e realizei poucas vezes (2,80). 
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Ao questionar sobre o uso de drogas lícitas (C10) a média indicou utilizei uma vez, 

tendendo levemente a utilizo algumas vezes (2,20). A maioria mora (C11) com familiares em 

casa própria, tendendo ao item ‘resido sozinho’. Declaram ter uma alimentação (C12) 

‘saudável exceto algumas vezes’. Não possuem tempo para o lazer (C13), inclinando as 

respostas a ‘não tenho tempo nem dinheiro’ (2,20). Já sobre a prática de atividade física (C14) 

realizam esporadicamente (2,27) e a maioria declara (C15) ter poucos amigos, aproximando- 

se do quesito ‘tenho poucos, mas verdadeiros amigos’ (3,67). 

 

 Caracterização dos sujeitos da pesquisa por sexo 

Foi realizada a estatística descritiva por sexo, a fim de evidenciar possíveis resultados 

interessantes, no que tange ao objeto de pesquisa. Para descrever a tabela, sexo 1 corresponde 

ao feminino e sexo 2 corresponde ao masculino conforme representada a seguir: 

 

Tabela 5: Estatística descritiva do sexo feminino (SEXO_1 Descriptive Statistics). 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

QMV_1 24 28 66 50,92 10,818 

C1_1 24 1 4 1,67 ,816 

C2_1 24 2 5 3,08 ,504 

C3_1 24 1 4 1,92 1,139 

C4_1 24 1 2 1,21 ,415 

C5_1 24 -1 2 1,33 1,049 

C6_1 24 1 5 1,88 1,262 

C7_1 24 1 4 1,54 ,884 

C8_1 24 1 4 2,83 ,702 

C9_1 24 1 4 2,63 1,173 

C10_1 24 1 5 2,17 1,167 

C11_1 24 1 5 1,42 1,018 

C12_1 24 1 4 2,96 1,160 

C13_1 24 1 5 2,75 1,675 

C14_1 24 1 3 2,29 ,751 

C15_1 24 2 5 3,58 1,100 

SM1_1 24 32 68 54,46 7,413 

SM2_1 24 81 146 122,00 15,926 

IDADE_1 24 1 5 2,92 1,100 

PERÍODO_1 22 2 8 5,14 2,455 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SETOR_1 23 1 14 7,22 4,738 

CH_1 23 1 4 2,26 1,287 

TEMPO_1 23 1 22 6,83 5,867 

SER_DIURNO_1 22 1 3 1,82 ,853 

SEXO_1 23 1 1 1,00 0,000 

Valid N (listwise) 21     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 6: Estatística descritiva do sexo masculino (SEXO_2 Descriptive Statistics). 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

C2_2 6 3 4 3,17 ,408 

C3_2 6 1 4 2,00 1,095 

C4_2 6 1 1 1,00 0,000 

C5_2 6 -1 2 1,17 1,169 

C6_2 6 1 3 1,33 ,816 

C7_2 6 1 5 1,67 1,633 

C8_2 6 2 4 2,67 ,816 

C9_2 6 2 5 3,50 1,049 

C10_2 6 1 4 2,33 1,366 

C11_2 6 1 5 2,17 1,835 

C12_2 6 1 4 3,17 1,169 

C13_2 6 1 5 2,50 1,761 

C14_2 6 1 3 2,17 ,753 

C15_2 6 2 5 4,00 1,095 

SM1_2 6 50 64 55,83 5,269 

SM2_2 6 96 149 128,67 18,348 

IDADE_2 6 2 3 2,83 ,408 

PERÍODO_2 6 4 8 7,33 1,633 

SETOR_2 6 1 9 4,00 3,521 

CH_2 6 1 4 2,83 1,169 

TEMPO_2 6 2 13 9,00 4,147 

SER_DIUR_2 6 1 3 1,67 1,033 

SEXO_2 6 2 2 2,00 0,000 

Valid N 6     

(listwise)      

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Ao analisar a estatística descritiva dos dados, separando mulheres e homens, foi 
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possivel observar que alguns dados apresentaram diferença entre sexos. Refletindo acerca do 

objeto de pesquisa, o quesito que avaliou o relógio-biológico não apresentou diferença 

significativa, enquadrando ambos como intermediários. Nas respostas do questionário que 

abordou a saúde mental, o SM1 manteve-se a exemplo do geral, porém o SM2 demostrou que 

mulheres possuem boa saúde mental e homens ótima saúde mental. 

Dentre os tópicos da caracterização dos sujeitos, apresentaram-se as seguintes 

diferenças: C9 (Atividades voluntariado), onde mulheres disseram que fizeram uma vez e 

homens poucas vezes, C11 (Moradia) elas moram em casa própria com familiares, eles 

possuem casa própria, porém moram sozinhos. Dentre as mulheres pesquisadas, a maioria 

(7,33) está cursando o quinto período e homens (5,14) o sétimo. 

 

15.2 O ESTUDO CRONOBIOLÓGICO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM QUE ATUAM COMO TÉCNICOS DE 

ENFERMAGEM NO SERVIÇO NOTURNO HOSPITALAR 

 

O estudo da Cronobiologia segundo Toaldo (2015), se dá desde o início da ciência de 

maneira observacional por estudiosos, por vezes empiricamente, mas com alguma 

cientificidade. Para que o organismo se antecipe às alterações ambientais necessárias para 

sobreviver, temos os ritmos biológicos endógenos, que acontecem num período de 

aproximadamente 25,2 horas, porém, há diferenças entre as pessoas. A zero hora de um pode 

ser diferente da zero hora do outro. Alguns, tem preferência em dormir cedo e acordar cedo e 

outros, dormir tarde e acordar tarde, são os matutinos e vespertinos respectivamente. 

Manhães (2009), salienta que, dentro do estudo cronobiológico, os ritmos biológicos 

são os mais conhecidos e apesar de alguns relatos acerca da temática terem surgido em 1729, 

somente em 1960 foi aceita como disciplina científica. Além dos ritmos biológicos, estuda as 

mudanças fisiológicas ou de comportamento, bem como a vigília e o sono, que são essenciais 

nas organizações temporais sociais, onde os horários e atividades foram mais adequados de 

acordo com nossos ritmos biológicos, proporcionando bem-estar aos profissionais, apesar do 

imediatismo da produtividade. Destaca ainda que pesquisas comportamentais demonstram a 

importância da adequação de atividades, a partir da avaliação do ciclo vigília-sono, assim 

como de outros ritmos circadianos almejando o bem-estar das pessoas. 

O ciclo de todas as funções tem relação com o ciclo do sono, segundo Toaldo (2015). 

O organismo se comporta de forma diferente à noite e durante o dia, independentemente de 
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estar acordado ou dormindo. O autor complementa que, possuímos ainda um conjunto de 

ritmos circadianos que se alteram nas 24 horas do dia, bem como: Temperatura corporal, 

melatonina, sono vigília, cortisol plasmático, excreção urinária de potássio e sódio, cálcio 

plasmático, magnésio e fosfato plasmático, mitoses celulares, freqüência cardíaca, tensão 

arterial sistólica, testosterona, ácido úrico, glutamina, conteúdo de glicogênio dos músculos, 

taxa de respiração, consumo de oxigênio, volume do plasma sanguíneo, taxa de suor, humor, 

memória, tempos de reação de escolha múltipla, força muscular, coordenação neuromuscular, 

flexibilidade das principais articulações e a resistência muscular. 

Nesse prisma, segundo Manhães (2009), os ritmos circadianos das diferentes funções 

aparecem após o nascimento e vão tomando sua amplitude ao longo dos anos. Ao atingir a 

fase adulta, tem-se um padrão rítmico, os parâmetros fisiológicos, que podem oscilar 

regularmente, mas a ordem temporal interna só altera quando há modificações nos hábitos. 

Como no caso de trabalho em turnos, ou a síndrome da mudança de fuso horário, podendo ser 

percebidas nas reduções de desempenho, sensação de mal-estar, distúrbios do sono, flutuações 

do humor e complicações gastrintestinais devido as dessincronizações produzidas por 

alterações abruptas nas jornadas de atividade laboral. 

Tomando como referencia o explicitado, foi realizada a avaliação da cronobiologia de 

estudantes do curso de Graduação em Enfermagem, que além de estudarem no turno da 

manhã, desenvolvem suas atividades laborais como técnicos em enfermagem no turno da 

noite em hospitais. Segue abaixo quadro com resultados encontrados na coleta de dados, no 

que se refere à cronobiologia: 

 

Tabela 7: Descrição da distribuição da cronobiologia de técnicos de enfermagem trabalhadores do 

serviço noturno hospitalar, participantes deste estudo 

MATUTINIDADE- 

VESPERTINIDADE (QMV) 
TOTAL PORCENTAGEM 

N = 30  

Matutino 0 0% 

Matutino Moderado 7 23% 

Intermediário 15 50% 

Vespetino 2 7% 

Vespertino Moderado 6 20% 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Dentre os entrevistados, conforme a Tabela 7, 0% foram classificados como 

matutinos, 23% como matutinos moderados, 50% intermediários, 7% vespertinos e 20% 

vespertinos moderados. Segue gráfico representando os achados mencionados: 
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Gráfico 1: Distribuição do estudo cronobiológico entre os sujeitos da pesquisa.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Segundo Manhães (2009), entre os cronótipos, de um modo geral, temos os 

moderadamente matutinos, que constituem aproximadamente 10 a 12% da população e são 

pessoas que tem como preferência dormir cedo e acordar cedo. Os moderadamente 

vespertinos preferem acordar tarde e dormir tarde, desenvolvendo melhor suas atividades no 

período da tarde e noite, de 8 a 10% da população apresentam esse cronótipo. O indiferente 

não tem preferências quanto aos hábitos de sono, constituem a maioria da população e são 

mais tolerantes à privação de sono. Existem ainda os definitivamente vespertinos e 

definitivamente matutinos que são os extremos, pessoas definitivamente vespertinas seriam as 

mais indicadas para o trabalho no serviço noturno (MANHÃES, 2009). 

Arruda (2014) chama atenção para o fato de que a escolha do turno noturno para 

desenvolver atividades laborais é motivada pela facilidade em desenvolver a prática de outras 

atividades como estudo, empregos e família. No estudo realizado pela autora, a maioria dos 

trabalhadores que referiram o desejo de deixar o trabalho no serviço noturno, tinha uma 

duração do sono menor em uma noite e a maioria declarou não dormir após o plantão. 

Ao analisar a média de respostas do questionário de matutinidade e vespertinidade 

(QMV), obtivemos um valor de 50,37 representando que a maioria dos indivíduos 

participantes da presente pesquisa são classificados como intermediários. Confirmando, desta 

forma, a afirmativa de Manhães (2009) que os engloba como maioria da população e os 

classifica como pessoas mais tolerantes a privação do sono, sem evidenciar preferências com 

horários para dormir ou acordar. 

Em uma pesquisa realizada em 2015, Toaldo identificou resultados semelhantes aos 

encontrados no presente estudo. Foi aplicado o mesmo questionário utilizado por essa 
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pesquisa e os sujeitos da pesquisa foram trabalhadores da enfermagem. Sendo que em sua 

pesquisa, evidenciou que 13% dos entrevistados eram moderadamente matutinos, 63% 

intermediários, 23% moderadamente vespertinos e nenhum dos participantes enquadrou-se 

como definitivamente matutinos ou vespertinos. 

Já Andreoli (2013) descreveu que, dos 34 participantes de sua pesquisa 42,22% foram 

indiferentes, 38,46% foram classificados como matutinos, 26,32% vespertinos, mantendo a 

predominância dos indivíduos com a cronobiologia entre os intermediários. 

É inegável que plantões noturnos acarretem em desgastes importantes, especialmente 

quando as oportunidades de recuperação são pequenas, no entanto, os efeitos podem não ser 

percebidos pelo indivíduo. A exposição crônica a essas escalas noturnas afetam a ritmicidade 

biológica, trazendo consequências como distúrbios de humor, problemas de sono, desordens 

gastrointestinais e cardiovasculares. Algumas implicações da ritmicidade circadiana podem 

afetar esse trabalhador tais como: Desempenho físico e mental, incidência de doenças 

mentais, variações na percepção da dor, no aparecimento de cefaléia, na área da hematologia e 

coagulação sanguínea, na imunologia e alergia, em doenças infecto contagiosas, nas doenças 

cardiovasculares, endocrinologia e metabolismo, bem como na oncologia, gastroenterologia, 

nefrologia e oftalmologia (MANHÃES, 2009, p 41). 

Ao analisar a estatística descritiva do estudo cronobiológico entre os sexos, foi 

possível perceber que homens e mulheres obtiveram um resultado semelhante, os 

enquadrando entre os indivíduos com relógio-biológico intermediário, bem como o resultado 

geral, representado pela média. Entre os homens 50,92, entre as mulheres 48,17 e no resultado 

geral obtivemos 50,37 de média. Segue abaixo gráfico para demonstrar esses achados 

estatísticos: 

 

Gráfico 2: Distribuição da média estatística do estudo cronobiológico de acordo com o sexo.  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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15.2.1 Relação entre a cronobiologia e estilos de vida das mulheres 

 

Para melhor estratificar os achados, foi realizado o teste de correlação entre as 

variáveis, através da Correlação de Pearson e pensando em classificar os alunos do curso de 

enfermagem trabalhadores do serviço noturno, avaliou-se as seguintes variáveis, bem como 

suas correlações, separando-os por sexo: 

 

Tabela 8: Estatística descritiva e Correlação de Pearson,  

relacionando QMV e os estilos de vida dos sujeitos femininos: 
 

 MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

CORRELAÇÃO DE PEARSON SEXO 1 

(FEMININO) 

QMV 50,92 10,818 
C12 (-,485) SM2 (,484) 

IDADE (,667) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
É importante destacar que as variáveis selecionadas na tabela, foram as que 

apresentaram correlação de moderada a fortíssima, quando comparadas a QMV. Ao avaliar a 

Correlação de Pearson diferenciando os sexos, no que tange o relógio biológico e a pré- 

disposição ao longo do dia em desenvolver atividades, a variável do Questionário 

Matutinidade/Vespertinidade (QMV) no sexo feminino, apresenta uma média de 50,92, que 

representa a maioria das mulheres, entre os indivíduos intermediários. As variáveis com maior 

relação, quando comparadas a variável QMV, são Alimentação C12 (-,485), resultado do 

questionário Avaliação Global de Saúde Mental 2 parte SM2 (,484) e Idade (,667). 

Observa-se uma correlação moderada entre as variáveis QMV e C12 (Alimentação), 

porém negativa. Fator que nos remete a pensar que o fato de mulheres terem um padrão 

cronobiológico intermediário, não interfere na alimentação das mesmas, apesar de ser uma 

importante relação, apesar de a maioria delas terem declarado seguir alguma dieta específica 

(2,96). 

Ao avaliar a correlação QMV e SM2, pode-se observar que existe uma correlação 

moderada e positiva. Então, mulheres com cronobiologia entre os intermediários, possuem 

uma boa saúde mental, representada pela média de resultado do questionário supracitado 

(122). 
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Pensando no QMV em relação à idade dessas mulheres, observa-se uma correlação 

positiva e forte (,667). Tendo como média de idade 2,92 que representa média entre 26-33 

anos, fato que nos remete a seguinte reflexão, que essa faixa etária tem forte influência com o 

fato de a maioria das mulheres enquadrarem-se entre os indivíduos intermediários. 

 

15.2.2 Relação entre cronobiologia e estilos de vida dos homens 

 

Ao avaliar as correlações no sexo masculino, temos as seguintes variáveis 

apresentando correlação significantes: 
 

Tabela 9: Estatística descritiva e Correlação de Pearson,  

relacionando QMV e os estilos de vida dos sujeitos masculinos 

 MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

CORRELAÇÃO DE PEARSON SEXO 2 

(MASCULINO) 

QMV 48,17 12,608 
C7 (-655) C8(-617); C9 (,618); C14 (-802); SM1 

(,486); SM2 (.714); IDADE (,655) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Quanto aos indivíduos do sexo masculino, a média do QMV (48,17) não diferiu do 

sexo feminino, enquadrando-se como intermediários, a exemplo, também da média geral. Em 

relação às correlações de variáveis, foram selecionadas para análise aquelas que se encontram 

com relação de moderada a fortíssima, como por exemplo, ao comparar o QMV com o uso de 

medicação controlada C7 (-655) que obteve média de 1,67, que classifica a maioria como 

‘nunca fiz uso’. 

Houve uma correlação forte, porém negativa, deixando evidente que é relevante 

entender se o indivíduo utiliza medicação controlada, para realizar a avaliação cronobiológica 

dele, mas não necessariamente, irá interferir no resultado. Ao avaliar a média da situação 

laboral (2,67) que oscila entre emprego privado e público, podemos observar uma relação 

igual à anterior C8 (-617) esclarecendo que existe uma forte influência no tipo de contratação 

do trabalhador com o estudo da cronobiologia, mas o fato dele ser um indivíduo 

intermediário, não tem ligação com o tipo de contratação dele. 

Ainda refletindo acerca das correlações fortes, porém inversas, temos a prática de 

atividade física C14 que obteve uma média de (2,17) explicitando que os sujeitos da pesquisa 

praticam atividade física esporadicamente, com o score analisado na correlação C14 (-802) 
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evidenciamos a importância da relação da cronobiologia e prática da atividade física, 

porém o fato da pratica esporádica de atividade, não tem relação com o relógio biológico. 

Dentre as variáveis que apresentaram relação forte e direta, encontram-se as atividades 

de voluntariado C9 (,618), que na estatística descritiva apresentou uma média de (3,50) 

representando que grande parte participa poucas vezes e o fato deles terem um relógio 

biológico intermediário, tem direta influencia com essa prática. Refletindo acerca da variável 

idade (,655) que flutua entre 26 e 40 anos, esta possui correlação direta e forte com a 

cronobiologia do indivíduo. 

As variáveis a seguir, versam sobre a Avaliação Global do Nível de Saúde Mental e 

apresentaram relação moderada na primeira parte da avaliação SM1 (,486) e forte na segunda 

parte SM2 (.714), ambas com correlação direta com o relógio biológico, destacando que 

homens intermediários, em relação à cronobiologia, possuem em SM1 (55,83) boa saúde 

mental e em SM2 (128,63) ótima saúde mental, ao avaliar a média. 

Em pesquisa realizada com trabalhadores da enfermagem, Girondi (2011) levantou os 

pontos positivos e negativos desse tipo de escala de serviço e evidenciou que facilita a 

interação entre a equipe devido à assistência ao paciente acontecer mais no serviço diurno, 

fato que possibilita melhor convivência entre os elementos da equipe. Como ponto negativo, 

colocam a solidão e o desgaste proporcionados pelo trabalho nesse turno, mas destaca o fato 

de cada indivíduo possuir a sua própria maneira de amenizar esse sentimento. 

Segundo Manhães (2009), alguns indivíduos da população têm suas atividades diárias 

sincronizadas em horários incomuns aos horários sociais. O trabalho em turnos associados aos 

horários escolares no turno da manhã, são um agravante nesse aspecto. Portanto, é importante 

incentivar a realização do estudo do cronótipo de cada indivíduo, para determinar o período 

de melhor adaptação e maior qualidade de vida, no que se refere aos fatores físicos, sociais, 

psicológicos, ambientais e seus respectivos distúrbios, permitindo assim, identificar os 

períodos ideais para realizar atividades e repousar ao longo das 24 horas do dia. 

 

15.3 OS ÍNDICES DE SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE ENFERMAGEM, 

TRABALHADOR DO SERVIÇO NOTURNO NO ÂMBITO HOSPITALAR NA 

CATEGORIA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

O trabalho em turnos repercute na saúde geral, aumentando as chances de desenvolver 

diabetes e obesidade e na saúde mental do trabalhador, ocorre fadiga patológica devido ao 

acúmulo de dias mal dormidos, irritabilidade excessiva que impacta nos  relacionamentos 
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tanto laborais quanto sociais, cansaço mental acentuado. Os horários de sono alterados, levam 

a pessoa a passar mais tempo sozinha e a solidão é um agravante no quesito saúde mental. Os 

principais fatores externos que são importes diante da tolerância a trabalhos em turnos, são a 

personalidade, sistema circadiano e a reatividade psicofisiológica (MANHÃES, 2009). 

Em estudo realizado por Arruda (2014), concluiu-se que entre os trabalhadores do 

horário da noite ou que já atuaram em plantões noturnos, estavam as maiores prevalências de 

transtornos mentais comuns (25,6% e 26,4%, respectivamente) e depressão (15,0% e 13,2%, 

respectivamente), assim como os maiores percentuais de fumantes/ex-fumantes (22,1% e 

21,1%, respectivamente) e de trabalhadores com queixas de insônia (21,0% e 24,3%, 

respectivamente). 

A fim de avaliar a saúde mental dos estudantes trabalhadores do serviço noturno 

hospitalar, foi aplicado um questionário validado, elaborado por Valente, Cortez e Sequeira 

(2014), denominado Avaliação Global do Nível de Saúde Mental e o resultado da análise 

estatística, bem como as correlações estatisticas, serão explicitadas a seguir. 

O questionário divide-se em 3 partes, a primeira é a caracterização dos sujeitos, que 

auxilia a entender como os dados se comportam e foram utilizados como variáveis nas 

correlações. A segunda parte, denominada na estatística como SM1, gera um score 

quantitativo, que varia entre saúde mental vulnerável (15 a 30), boa saúde mental (30 a 60) e 

ótima saúde mental (acima de 60). Já em SM2 que é a terceira parte do questionário, o score 

divide-se como vulnerabilidade (31 a 62), boa saúde mental (62 a 124) e ótima saúde mental 

superior a 124. 

Como resultado dessa pesquisa e após análise da estatística descriva obtivemos entre 

as mulheres em SM 1 uma média de 54,46 e SM2 122,00 que representam boa saúde mental. 

Já entre os homens SM1 enquadrou-se em 55,83 que representa boa saúde mental e em SM2 

128,67 ótima saúde mental. A média geral encontrada em SM1 foi de 54,73 e SM2 123,33 

representando boa saúde mental. Segue gráfico para ilustras os achados descritos: 
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Gráfico 3: Distribuição dos níveis de saúde mental.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com Silva et al (2011) 50% dos estudantes do curso de enfermagem 

desenvolvem alguma atividade laboral e 35 % atuam na área da saúde. Eles declaram nessa 

pesquisa ficarem sem tempo para desenvolver atividades como lazer, pois dividem-se entre 

trabalho e faculdade, além de, na época do estágio, precisarem deslocar-se e algumas vezes, a 

noite, irem para a faculdade. Essa rotina pode desencadear o estresse, devido ao desgaste 

físico e psicológico que acarreta. 

Além do explicitado acima, a maioria das mulheres desenvolveram jornada dupla de 

trabalho, dividindo-se entre serviço doméstico e laboral, então foi avaliada a estatística 

descritiva e as correlações de variáveis no sexo feminino e masculino, a fim de possibilitar 

possíveis comparações e divergências. 

Girondi (2011) encontrou em seu estudo que 93,75% dos sujeitos participantes de sua 

pesquisa foram mulheres e 6,25% homens e declarou que podemos encontrar uma proporção 

maior de mulheres com queixas relacionadas ao serviço noturno, devido às atividades 

domésticas e jornadas duplas de trabalho poderem repercutir em agravos da saúde. 

Arruda (2014) identifica em sua pesquisa que aqueles que trabalham ou trabalharam 

no serviço noturno, tem mais chances de desenvolver depressão. A obesidade é um fator 

importante e entre esse grupo, 24,3% queixaram-se de insônia, e declaram não realizar 

atividade física regulamente. 
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15.3.1 A saúde mental das mulheres estudantes do curso de enfermagem, trabalhadoras 

do serviço noturno hospitalar e as correlações com estilos de vida. 

Arruda (2014) em seu estudo declarou que a organização do trabalho em plantões, 

pode facilitar as mulheres a conciliar trabalho e atividades domésticas. O cuidado com filhos 

pequenos e família, associado a trabalhos remunerados, gera um acumulo de 

responsabilidades, que pode levar a redução no tempo de descanso e lazer, ocasionando em 

efeitos negativos à saúde da mulher, bem como, ainda pode influenciar na saúde mental delas. 

Abaixo, temos o quadro que demostra a média de scores encontrados como resultados 

em indivíduos do sexo feminino e suas devidas correlações entre variáveis investigadas. É 

importante ressaltar que, para esse momento do estudo, as correlações selecionadas para 

serem avaliadas foram as que se enquadram entre moderada, forte e fortíssima, independente 

se direta ou inversa, pois apresentam relação significativa. 

Tabela 10: Estatística descritiva e Correlação de Pearson, relacionando SM1 (Saúde mental  

1ª parte) e SM2 (Saúde Mental 2ª parte) e os estilos de vida dos sujeitos femininos. 

 MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

CORRELAÇÃO DE PEARSON SEXO 1 

(FEMININO) 

SM1 54,46 7,413 C15 (,454) 

SM2 122,00 15,926 
QMV (,484); C2 (,449); C14 (-,490); SM1 (,471); 

IDADE (,507) . 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Ao analisar os dados apresentados na tabela acima, nota-se que as mulheres 

apresentam boa saúde mental (SM1) (SM2) de acordo com a média apresentada na estatística. 

Ao levantar as variáveis que apresentaram correlação significante com a variável SM1, temos 

C15 (,454) que são os amigos, sendo que a maioria declarou ‘não ter muitos amigos’. A 

variável SM1 que as classificou com boa saúde mental, tem forte e direta influencia com a 

variável amigos, então, quanto mais amigos, melhor será a saúde mental dos sujeitos. 

Analisando as correlações ligadas a SM2, somente uma apresentou influencia inversa 

que foi C14 (-,490), quanto a força, ela enquadra-se como moderada. Entende–se então, que a 

prática de atividade física tem influência moderada na saúde mental, porém, não podemos 

afirmar que quanto mais se pratica atividade física, melhor será a saúde mental ou o inverso, 

apesar da importância da mesma. 

Quanto às influências positivas, tem-se a cronobiologia QMV (,484) com relação 

moderada, indivíduos com relógio biológico intermediário, possuem ótima saúde mental. E 

ainda os rendimentos financeiros C2 (,449), com correlação igual a anterior, tendo a maioria 
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declarado receber entre 1 e 5 salários mínimos, então, pessoas com saúde mental ótima, tem 

maiores possibilidades de melhorar seus rendimentos. Ainda sobre relações moderadas e 

diretas, correlacionamos ambas variáveis que tratam de saúde mental, que sem dúvidas, 

possuem boa relação e seguem o mesmo fluxo. No quesito idade (,507) acontece uma 

correlação forte e direta. 

Os trabalhadores do serviço noturno sofrem a privação crônica do sono, pois a duração 

do sono diurno não é mesmo no sono noturno. O fato desse trabalhador ter qualquer momento 

fora do horário de trabalho nas 24 horas para dormir, não substitui o horário de sono perdido a 

noite. A dessincronização dos ritmos biológicos afeta mais o indivíduo com a idade e tempo 

de trabalho nessa escala (MANHÃES, 2009). 

Ao pensar na relação homem-trabalho, pode-se inferir que existem momentos em que 

é compreendido como sofrimento oriundo das mazelas do dia a dia laboral e momentos que 

proporcionam realização pessoal e profissional, visto isso, é importante refletir na qualidade 

de vida do trabalhador, incentivando práticas de promoção da saúde, sabendo que o trabalho 

afeta a saúde psíquica do trabalhador e é impossível dissociar saúde física e psíquica 

(GIRONDI, 2011). 

Assim, segundo Manhães (2009), o serviço noturno impacta na vida social do 

trabalhador, que acaba passando menos tempo com amigos e familiares, bem como nos 

eventos sociais, tendo em vista que estes costumam acontecer no período da noite, 

acarretando em problemas de relacionamentos, devido à ausência. 

Desta forma, foi possível demonstrar que neste estudo, as mulheres classificam-se com 

boa saúde mental e, quando comparada a algumas variáveis, destaca-se a importância da 

prática da atividade física, o convívio com amigos, o fator idade e rendimentos, como 

influencias importantes para a saúde mental do sujeito. 

 

15.3.2 A saúde mental dos homens estudantes do curso de enfermagem, trabalhadoras 

do serviço noturno hospitalar e as correlações com estilos de vida. 

 

Segue o quadro que retrata a estatística descritiva e correlações do sexo masculino 

para análise e possíveis comparações com o encontrado entre as mulheres. 
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Tabela 11: Estatística descritiva e Correlação de Pearson relacionando SM1 (Saúde mental 1ª parte) e 

SM2 (Saúde Mental 2ª parte) e os estilos de vida dos sujeitos masculinos.  

 MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

CORRELAÇÃO DE PEARSON SEXO 1   

(MASCULINO) 

SM1 55,83 5,269 
QMV (,486); C3 (-,494); C5 (,617); C10 (-,837); C11 (-,778);  

C12 (-,679); C13 (,516); SM2 (,943);  SETOR (,516); TEMPO (-725) 

SM2 128,67 18,348 
QMV (,714); C1 (,507); C5 (,617); C9 (-,559); C10 (- ,717); C11  

(-,778); C12 (-,833); SM1  (,943);  SETOR (,638); TEMPO (-,464) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
É possível perceber uma diferença ao comparar os sexos, no que tange o quantitativo 

de variáveis que apresentaram relações significativas, que serão analisadas a seguir. Ao 

avaliar os resultados do questionário de Avaliação Global da Saúde Mental, nota-se que as 

mulheres se classificaram com boa saúde mental em SM1 e SM2, já os homens apresentaram 

boa saúde mental em SM1(55,83) e ótima saúde mental em SM2 (128.67). 

Dentre as correlações importantes temos QMV (,486) que contrapondo com SM1 

demonstra direta e moderada relação, a saúde mental pode ter influência com o relógio 

biológico do indivíduo. Ainda em correlações moderadas, temos o fator religiosidade C3  

(-,494), sendo ela inversa quando comparada a SM1, demonstrando que é importante a 

religiosidade, porém, não será um fator que acarretará diretamente no nível de saúde mental; 

ao avaliar a média, a maioria declara ter alguma religião, porém não são praticantes. 

As variáveis com intensidade de forte a fortíssima com relação direta, serão analisadas 

nesse parágrafo, elas demonstram que quanto mais forte a relação, melhor será a saúde mental 

do sujeito, então sobre o estado parental C5 (,617), grande parte considera-se feliz. Sobre o 

lazer C13 (,516) a maioria declarou ‘não ter dinheiro para tal’. A correlação mais forte foi a 

que também avalia saúde mental SM2 (,943). Quanto ao setor em que o trabalhador 

desenvolve suas atividades, pode-se perceber que tem relevância considerável (,516). 

No estudo de Girondi (2011), em um questionamento acerca da jornada de trabalho no 

serviço noturno hospitalar, metade dos enfermeiros declararam ser estressante e a outra 

metade declarou que não e a justificativa, foi por desenvolverem outra atividade laboral no 

serviço diurno. 75% dos entrevistados estão satisfeitos com o serviço noturno, pois segundo 

eles, possibilita um acréscimo à renda e ainda, uma proximidade com paciente na assistência e 

25% não está satisfeito, por saber os prejuízos que terá um sua saúde, devido as atividades 

laborais. Apesar dos relatos de comprometimentos no ritmo circadiano 81,25% descreveram 

que tais mudanças rítmicas não interferem em sua conduta com o paciente, já 18,75%
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afirmam que sentem-se mais lentos devido ao cansaço mental e físico provocado pela jornada 

de trabalho excessiva. 

Na presente pesquisa, dentre as relações forte e fortíssimas, porém inversas, temos uso 

de drogas C10 (-,837), moradia C11 (-,778), alimentação C12 (-,679) e tempo (-725) de 

trabalho, então a relação entre essas variáveis e SM1 saúde mental é consideravelmente 

importante, mas não tem a característica de uma elevar a outra. Os homens participantes dessa 

pesquisa, declaram que utilizaram uma vez alguma droga ilícita (2,33), pode-se observar que 

o uso é um fator importante ao avaliar a saúde mental, mas não podemos dizer que quanto 

mais o sujeito utiliza, maior será sua saúde mental. 

No quesito moradia, avaliamos que ter uma boa moradia impacta consideravelmente 

na saúde, mas a exemplo da variável anterior, tem uma relação inversa, nessa pesquisa, a 

maioria dos homens moram sozinhos e em casa própria. A alimentação também é um fator 

importante em relação à saúde de um modo geral, mas também não será determinado nos 

níveis mentais avaliados. De acordo com a média, eles alimentam-se de maneira saudável, 

‘exceto algumas vezes’. O tempo que desenvolvem suas atividades laborais no serviço 

noturno hospitalar, também apresentou considerável relevância, mas não tem relação direta 

com os níveis de saúde mental. 

SM2 que gerou o score com resultado de ótima saúde mental, apresentou  relação 

direta forte a fortíssima com QMV (,714); C1 (,507); C5 (,617); SM1 (,943); SETOR (,638), 

demonstrando que quanto maiores essas variáveis, maiores os níveis de saúde mental. 

Diferentemente de SM1, que apresentou relação moderada com QMV, SM2 apresentou forte 

relação, reforçando a afirmativa que o estudo cronobiológico é importante para os níveis de 

saúde mental. O estado civil aparece com forte relação e dentre os homens, a maioria declara- 

se casado (2,0). Estado parental também aparece nessa correlação, reforçando o resultado 

anterior. O setor que o indivíduo desenvolve suas atividades apresentou-se como um fator de 

relevância forte. 

Dentre as correlações inversas, porém fortes a fortíssimas em relação a SM2, ótima 

saúde mental, temos atividade de voluntariado C9 (-,559); uso de drogas lícitas C10 (-,717); 

moradia C11 (-,778); alimentação C12 (-,833); e o tempo (-,464), dessa forma, é importante 

refletir que elas são importantes para os níveis de saúde mental, mas não quer dizer que 

quanto mais as desenvolva ou as use, melhorará também a saúde mental do sujeito. Ao 

analisar as médias ainda não abordadas, eles declararam que realizaram poucas vezes 
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atividades de voluntariado (3,50). Apresentaram ainda uma média de 9 anos atuando 

no serviço noturno hospitalar, como técnicos em enfermagem. 

A enfermagem presta o cuidado de forma ininterrupta em hospitais e tem como 

essência o cuidado do ser humano, tanto na comunidade com individualmente, promovendo 

saúde, prevenindo doenças e na recuperação e reabilitação da saúde. As cargas psíquicas são 

os fatores mais importantes relacionados à organização do trabalho da enfermagem, 

acarretando em estresse emocional, doenças de cunho musculoesquelético, além de violência 

no ambiente de trabalho (MANHÃES, 2009). 

Em pesquisa realizada por Arruda (2014) identificou como prevalência de transtorno 

mental 25,5% da população estudada e depressão 13,1%. 12,5% declaram afastamento das 

atividades laborais por 10 dias ou mais por problemas relacionados à saúde no último ano e 

17,7% por problema de saúde relacionado ao trabalho. Além disso, 20,4% declararam-se 

fumantes ou ex-fumantes. 

Desta forma, foi possível evidenciar que a hipótese nula se confirma, onde 

percebemos que o fato de o aluno trabalhar no serviço noturno hospitalar e desenvolver outras 

atividades durante o dia, como uma graduação em enfermagem, não influenciou nos níveis de 

saúde mental, porém é importante que as medidas de promoção da saúde sejam influenciadas, 

tanto para o próprio individuo, de maneira pessoal, como para o empregador implementar 

ações em suas instituições. 

Há importante influencia também o fato de a maioria dos participantes da pesquisa 

enquadrarem-se como intermediários, no que tange o relógio biológico. Evidenciamos 

também que seria um fator importante avaliar o estudo cronobiológico do trabalhador no 

processo de seleção, caso a vaga seja para o serviço noturno, a fim de determinar se o 

indivíduo se encontra com relógio biológico entre intermediários ou vespertinos que possuem 

melhor adaptação para esse turno de trabalho. 

Além das repercussões físicas que acometem a saúde do trabalhador que atua em 

turnos, tem-se ainda as psicológicas, cognitivas e da redução da expectativa de vida, visto isso 

países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá estão utilizando a cronobiologia para 

determinar a escala de trabalho, demonstrando preocupação com o processo saúde-doença do 

trabalhador (TOALDO, 2015). 
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Ao analisar os discursos em sua pesquisa com estudantes do curso e graduação em 

enfermagem acerca do estresse, Silva et al (2011) identificou como fatores importantes, a 

relação entre o trabalho e o estudo, a exemplo do nosso objeto de estudo, sobrecarga de 

atividades acadêmicas, tanto as teóricas quanto as práticas, o relacionamento interpessoal 

entre os acadêmicos e a relação deles com a família, moradia, e estudo. 

Essas medidas podem ser trabalhadas, baseando-se nas variáveis que apresentaram 

relação direta com intensidade de moderada a forte, fato que demonstra que quanto mais 

trabalharmos com essas variáveis, melhor será a saúde mental do trabalhador. Dentre elas, 

temos o estudo cronobiológico acima citado, sendo a única variável comum a ambos os sexos. 

Entre os homens, estimular a religiosidade, o lazer, bem como o estado parental, estado civil e 

o setor que atua. Dentre as mulheres, os rendimentos financeiros, a idade, a prática de 

atividades físicas e estar com amigos são fatores que favorecem a saúde mental. 

 

16 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O resultado do presente estudo respondeu ao objetivo geral de avaliar os indicadores 

biopsicossociais de saúde dos trabalhadores participantes da pesquisa, além do impacto que o 

trabalho no serviço noturno hospitalar pode ocasionar a saúde mental do trabalhador. 

Foi possível traçar um perfil dos estudantes trabalhadores do serviço noturno 

hospitalar que estudam no período da manhã, os identificando e ainda alguns de seus estilos 

de vida. Traçamos o estudo cronobiológico dessa população, confrontando com outros 

estudos, identificamos então, que os resultados se mantiveram semelhantes aos de outras 

pesquisas realizadas, alocando os profissionais de enfermagem como indivíduos 

intermediários em sua maioria, que na avaliação do nível de saúde mental mantiveram-se 

entre boa e ótima saúde mental, demonstrando uma diferença entre mulheres e homens. 

As limitações deparadas durante a coleta de dados e análise foi o fato de que tivemos 

42 questionários respondidos, porém 12 foram perdidos devido ao preenchimento incompleto, 

faltando dados ou até mesmo alguns que não enquadravam-se nos critérios de inclusão. 

A hipótese nula foi confirmada, demonstrando que o trabalho no serviço noturno 

hospitalar não compromete a saúde mental do trabalhador, porém é importante destacar que o 

universo pesquisado pode ser aumentado para melhores análises e que a maioria pesquisada 

encontra-se com o relógio biológico intermediário, sendo que esses indivíduos se adaptam 

bem ao trabalho em ambos os turnos. 

Essa pesquisa deixa como recomendação aos empregadores de instituições de saúde 
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que façam a análise do relógio biológico do trabalhador na seleção desses, a fim de aloca-los 

em turnos adequados a sua cronobiologia, tendo assim trabalhadores mais dispostos, menos 

propensos a afastamentos, bem como uma assistência segura e de qualidade aquele que 

procura atendimento num momento de angústia. 

Entendemos também, através das correlações com os estilos de vida, que é importante 

investir em medidas de promoção da saúde do trabalhador a fim de proporcionar bem-estar a 

essas pessoas que atuam enquanto nós estamos repousando e estão à postos nos serviços de 

saúde, quando mais necessitamos. 
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APÊNDICE I 

 

D eclaração de Anuência 
 

Declaramos que esta instituição tem interesse em participar do projeto intitulado 

“ANÁLISE DO IMPACTO DO TRABALHO NOTURNO NA SAÚDE MENTAL E NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DURANTE A FORMAÇÃO DO 

ENFERMEIRO”, proposto pelo pesquisador Caroline da Silva França, autorizando sua 

execução. 

Declaramos ainda, conhecer e cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em especial a 

Resolução CNS 466/2012. Esta instiuição está ciente de suas responsabilidades como 

instituição co-participante e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos 

sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de 

tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa responsável por sua avaliação. 
 

 

_______________________________________________ 

Data, assinatura e carimbo do responsável insitucional 
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APÊNDICE II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Caroline da Silva França, mestranda do Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado  

em Saúde, da EEAAC-UFF. Sob orientação da Prof. Pós Dra. Geilsa Soraia Cavalcanti 

Valente, venho convidá-lo (a) a participar da pesquisa intitulada: REPERCUSSÃO DO 

TRABALHO     NOTURNO    HOSPITALAR     NA     FORMAÇÃO    ACADÊMICA   DO 

ENFERMEIRO. Nome do voluntário:________________________________________. 

Idade: _____ anos R.G.______________________. A temática abordada justifica-se, pois 

consta na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde item 2 Saúde Mental na 

seguinte subagenda de pesquisa em saúde: 2.2.3 Fatores de risco e de proteção, 

vulnerabilidade e prognóstico de problemas de saúde mental em grupos específicos da 

população (BRASIL, 2011). Dados do Ministério da Saúde demostram que, no Brasil, 22% da 

população precisa ou precisará de algum atendimento em saúde mental, destes 22%, 3% tem 

algum transtorno mental grave, 12% necessitam de algum atendimento, nesse grupo englobam 

os deprimidos e ansiosos e 6% dos atendimentos é ocasionado pelo uso de álcool e drogas. 

(BRASIL, 2002) Objetivo: Avaliar a relação entre indicadores biopsicossociais de saúde e o 

impacto do trabalho noturno no processo ensino-aprendizagem de estudantes de enfermagem. 

No  primeiro momento da coleta de dados, será utilizado um questionário validado 

denominado Matutinidade/Vespertinidade (HORNE E ÖSTBERG, 1976) composto de 19 

questões como caráter eliminatório, a fim de selecionar os trabalhadores que tem o relógio-

biológico desfavorável para o trabalho noturno. No segundo momento, será aplicado o 

instrumento de Avaliação Global do Nível de Saúde Mental – AGNSM, elaborado e validado 

por Valente, Cortez e Sequeira (2014), com a finalidade de verificar se ocorre a prevalência 

de transtornos biopsicossociais. Este instrumento é constituído por 63 itens. A primeira parte é 

de cotação individual, com a caracterização dos participantes. A segunda parte tem uma 

cotação que oscila entre 15 e 75, sendo que um maior valor corresponde a uma melhor saúde 

mental. Valores entre 15 a 30 corresponde a vulnerabilidade; entre 30 a 60 como boa saúde 

mental e superior a 60 como uma ótima saúde mental. A terceira parte tem uma cotação que 

oscila  entre 31 e 155, sendo que um maior valor corresponde a uma melhor saúde. Nesta 

parte a cotação entre 31 a 62 corresponde a vulnerabilidade; entre 62 a 124 = boa saúde 

mental e superior a 124 = saúde mental ótima. No terceiro momento, para avaliar se o 

trabalho noturno prejudica a saúde mental e o processo de ensino aprendizagem do aluno, será 

procedida uma avaliação do perfil de formação, por meio do histórico escolar do estudante, 

para que se possa avaliar os índices obtidos relacionando-se com os escores da formação. 

Como serão respondidos questionários pode existir um risco mínimo ao voluntário frente a 

algum questionamento que possa incomoda-lo. O mesmo pode desistir de participar a 

qualquer momento da pesquisa sem lhe causar nenhum prejuízo. Acredita-se que esta 

pesquisa trará contribuições significativas para a formação do estudante de enfermagem que 

atua no horário noturno, tendo em vista que as instituições formativas necessitam implementar 

estratégias que possibilitem um processo ensino-aprendizagem dinâmico, no sentido de 

estimular este aluno, bem como para os trabalhadores que necessitam desta formação. Trará 

contribuições para o Programa Acadêmico de Ciências do Cuidado em Saúde – PACCS, por 

compor mais uma produção em pesquisa, para o Núcleo de Pesquisa em Trabalho, Saúde e 

Educação – NUPETSE, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Universidade 

Federal Fluminense, onde este estudo encontrase inserido. O estudo contribuirá, sobretudo, 

para a saúde pública, tendo em vista a importância da formação de profissionais competentes 
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para atuar, em um mundo do trabalho excludente e desigual como é o caso do nosso país. 

Qualquer dúvida que o voluntário tiver sobre a pesquisa e os questionários ou algum 

procedimento relacionado deve dirigir-se a pesquisadora Caroline da Silva França, telefone 

(21) 97220- 0681, email: carolinecfranca@gmail.com ou ao Comitê de ética da UFF, telefone 

(21) 2629- 9189. Todas as informações oferecidas na pesquisa assim como a identidade do 

voluntário será mantida em sigilo. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos 

por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos 

sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e 

busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas 

agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos 

participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este 

projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, 

das 08:00 às 17:00 horas. E.mail: etica@vm.uff.br. Tel/fax: (21) 2629-9189. 

 

Eu,_____________________________________________, RG nº ____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

 Niterói,    de  de_______.  
 

 
 

(nome e assinatura do participante) 

mailto:carolinecfranca@gmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
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APENDICE III 
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ANEXO I 

QUESTIONARIO DE MATUTINIDADE-VESPERTINIDADE 

Versão de Auto-Avaliação (MEQ-SA)1 

Nome:  Data:    

Para cada questão, por favor selecione a resposta que melhor descreve você checando o ícone 

correspondente. Faça seus julgamentos baseado em como você tem se sentindo nas semanas 

recentes. 

 

1. Aproximadamente que horário você acordaria se 

estivesse inteiramente livre para planejar seu dia? [5] 

05:00–06:30 h 

[4] 06:30–07:45 h 

[3] 07:45–09:45 h 

[2] 09:45–11:00 h 

[1] 11:00–12:00 h 

 

2. Aproximadamente em que horário você iria 

deitar caso estivesse inteiramente livre para planejar 

sua noite? 

[5] 20:00–21:00 h 

[4] 21:00–22:15 h 

[3] 22:15–00:30 h 

[2] 00:30–01:45 h 

[1] 01:45–03:00 h 

 

3. Caso você usualmente tenha que acordar em um 

horário especifico pela manhã, quanto  você depende 

de um alarme? 

[4] Nem um pouco 

[3] Razoavelmente 

[2] Moderadamente 

[1] Bastante 

1Algumas questoes e escolhas dos itens foram refraseadas 

do intrumento original (Horne e Östberg, 1976) para 

conformar com o ingles americano. Discretas escolhas de 

itens foram substituidos por escalas graficas continuas. 

Preparado por Terman M, Rifkin JB, Jacobs J, White TM. 

New York State Psychiatric Institute, 1051 Riverside 

Drive, Unit 50, New York, NY, 10032. Apoiado pelo NIH 

Grant MH42931. Veja também: versão automatica 

(AutoMEQ) em www.cet.org. Ver. 8/09. 

 

Questionario de Matutinidade-Vespertinidade 

Pagina 2 

4. Quão fácil você acha que é para acordar pela 

manhã (quando você não é despertado 

inesperadamente)? 

[1] Muito difícil 

[2] Razoavelmente difícil 

[3] Razoavelmente facil 

[4] Muito facil 

 

5. Quão alerto você se sente durante a primeira 

meia hora depois que você acorda pela manhã? 

[1] Nem um pouco alerto 

[2] Razoavelmente alerto 

[3] Moderadamente alerto 

[4] Muito alerto 

 

6. Quanta fome você sente durante a primeira meia 

hora depois que você acorda? 

[1] Nem um pouco faminto 

[2] Razoavelmente faminto 

[3] Moderamente faminto 

[4] Muito faminto 

 

 

http://www.cet.org/
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7. Durante a primeira meia hora depois que você 

acorda pela manhã, como você se sente? 

[1] Muito cansado 

[2] Razoavelmente cansado 

[3] Moderamente desperto 

[4] Muito desperto 

 

8. Caso você não tenha compromissos no dia 

seguinte, em que horário você iria deitar comparado 

com seu horário de dormir usual? 

[4] Raramente ou nunca mais tarde 

[3] Menos que uma 1 hora mais tarde 

[2] 1-2 horas mais tarde 

[1] Mais de 2 horas mais tarde 

 

9. Você decidiu fazer atividade física. Um amigo 

sugere que faça isso por uma hora duas vezes por 

semana, e o melhor horário para ele é entre 7-8hs. 

Tendo em mente nada a não ser seu próprio 

“relógio” interno, como você acha que seria seu 

desempenho? 

[4] Estaria em boa forma 

[3] Estaria razoavelmente em forma 

[2] Acharia difícil 

[1] Acharia muito difícil 

 

10. Em aproximadamente que horário da noite você 

se sente cansado, e, como resultado, necessitando de 

sono? 

[5] 20:00–21:00 h 

[4] 21:00–22:15 h 

[3] 22:15–00:45 h 

[2] 00:45–02:00 h 

[1] 02:00–03:00 h 

 

11. Você quer estar no seu melhor desempenho para 

um teste que você sabe quer será mentalmente 

exaustivo e durará duas horas. Você esta 

inteiramente livre para planejar seu dia. 

Considerando apenas seu “relógio” interno, qual 

desses quatro horários de teste você escolheria? 

[6] 08–10 h 

[4] 11–13 h 

[2] 15–17 h 

[0] 19–21 h 

 

12. Caso você tivesse que se deitar as 23:00hs, quão 

cansado você estaria? 

[0] Nem um pouco cansado 

[2] Um pouco cansado 

[3] Moderadamente cansado 

[5] Muito cansado 

 

13. Por alguma razão, você se deitou na cama varias 

horas depois que o usual, mas não há necessidade 

para acordar em um horário especifico na manhã 

seguinte. Qual dos seguintes você mais 

provavelmente faria? 

[4] Acordarei no horário usual, mas não voltaria a 

dormir 

[3] Acordarei no horário usual e depois iria cochilar 

[2] Acordarei no horário usual, mas iria voltar a 

dormir 

[1] Não acordaria até mais tarde que o usual 

 

14. Em uma noite, você tem de ficar acordado entre 

as 04:00-06:00hs, para realizar um plantão noturno. 

Você não tem compromissos com horários no dia 

seguinte. Qual das alternativas melhor se adequaria 

para você? 

[1] Não iria para cama até o plantão ter terminado 

[2] Teria um cochilo antes e dormiria depois 

[3] Teria um bom sono antes e um cochilo depois 

[4] Dormiria somente antes do plantão 

 

15. Você tem duas horas de atividade física pesada. 

Você esta inteiramente livre para planejar seu dia. 

Considerando apenas seu “relógio” interno, qual dos 

seguintes horários você iria escolher? 

[4] 08–10 h 

[3] 11–13 h 
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[2] 15–17 h 

[1] 19–21 h 

 

16. Você decidiu fazer atividade física. Uma amiga 

sugere que faça isso por uma hora duas vezes por 

semana, e o melhor horário para ela é entre 22:00- 

23:00hs. Tendo em mente apenas seu próprio 

“relógio” interno, como você acha que seria seu 

desempenho? 

[1] Estaria em boa forma 

[2] Estaria razoavelmente em forma 

[3] Acharia difícil 

[4] Acharia muito difícil 

 

17. Suponha que você pode escolher seus próprios 

horário de trabalho. Assuma que você trabalha um 

dia de cinco horas (incluindo intervalos), seu 

trabalho é interessante e você é pago baseado no seu 

desempenho. Em aproximadamente que horário 

você escolheria começar? 

[5] 5 horas começando entre 05–08 h 

[4] 5 horas começando entre 08–09 h 

[3] 5 horas começando entre 09–14 h[2] 5 horas 

começando entre 14–17 h 

[1] 5 horas comecando entre 17–04 h 

 

18. Em aproximadamente que horário do dia você se 

sente no seu melhor? 

[5] 05–08 h 

[4] 08–10 h 

[3] 10–17 h 

[2] 17–22 h 

[1] 22–05 h 

 

19. Um escuta sobre “tipos matutinos” e “tipos 

vespertinos”, qual desses tipos você se considera 

sendo? 

[6] Definitivamente um tipo matutino 

[4] Mais um tipo matutino que um tipo vespertino 

[2] Mais um tipo vespertino que um tipo matutino 

[1] Definitivamente um tipo vespertino 

 

Pontuação total para todas as 19 questões 

Nota: 

Tradutor da versão em inglês para português: 

Sarah Chellappa, MD. Centre for Chronobiology 

Psychiatric University Clinics Basel – Switzerland 
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ANEXO II 

AVALIAÇÃO GLOBAL DO NÍVEL DE SAÚDE MENTAL (AG-NSM) (CORTEZ, 

SEQUEIRA & VALENTE, 2014) 

Este instrumento é constituído por 63 itens divididos em três partes, sendo a primeira com 15 

itens, a segunda com 15 itens e a última com 31 itens. O tempo médio de preenchimento se dá entre 10 e 15 

minutos, onde você deve assinalar apenas um item de resposta para cada pergunta, não devendo deixar 

questões em branco. 

 

Idade:________  Data de nascimento:____ /____/____(ano, mês, dia).  

País:____________ Região:__________ Cidade/local:______________ 

Nível de escolaridade/anos de formação:   

Se ingressou no ensino superior é: Licenciado ( ); especialista( ); mestre ( ); doutor ( ) ou pós-doutor ( ) 

 

1ª Parte (15 itens) - Caracterização 

1-Estado civil 
Solteiro(a) 

 

(   ) 

Casado(a) 

 

(   ) 

Mora com 

companheiro(a) 

 

(   ) 

Divorciado(a) 

 

(   ) 

Viúvo(a) 

 

(   ) 

2-Rendimentos Nenhum 

 

(   ) 

Menos de 1 salario 

mínimo 

 

(   ) 

De 1 a 5 

salários 
mínimos 

 

(   ) 

De 6 a 10 salários 

mínimos 

 

(   ) 

Mais de 10 

salários mínimos 

 

(   ) 

3-Religião/ 

espiritualidade 
Sim – praticante 

 

(   ) 

Sim- não praticante 

 

(   ) 

Não sei me 

classificar 

 

(   ) 

Não- mas acredito 

em Deus 

 

(   ) 

Não e não acredito 

em Deus 

 

(   ) 

4-Estado marital- 

sofre(u) abuso/ 

violência/negligência 

Nunca fui vitima 

 

(   ) 

Já fui vitima, mas 

agora não o sou 

 

(   ) 

Sou vitima de 

abuso/violência 

 

(   ) 

Sou vitima de 

negligência 

 

(   ) 

Não sei 

especificar 

 

(   ) 

5-Estado parental 
Considero-me feliz 

 

(   ) 

Considero-me 

satisfeito 

 

(   ) 

Considero-me 

insatisfeito 

 

(   ) 

Considero-me 

infeliz 

 

(   ) 

Não sei 

especificar 

 

(   ) 

6-História Familiar 

de Saúde Mental Ninguém na família 

 

(   ) 

Sei de alguém 

distante na família 

 

(   ) 

Tem uma 

pessoa próxima 
na família 

 

(   ) 

Pessoas Distantes e 

Próximas na 
família 

 

(   ) 

Pessoas Distantes 

e Próximas na 

família, inclusive 
eu 

 

(   ) 

7- Uso de Medicação 

Controlada com 

acompanhamento 

profissional 

Nunca fiz 

 

(   ) 

Fiz uma vez 

 

(   ) 

Fiz um período 

Curto 

 

(   ) 

Fiz um período 

longo 

 

(   ) 

Faço atualmente 

 

(   ) 

8-Situação Laboral 
Desempregado 

 

(   ) 

Emprego público 

 

(   ) 

Emprego 

privado 

 

(   ) 

Emprego sem 

vínculo 

 

(   ) 

Aposentado/ 

reformado 

 

(   ) 
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1ª Parte (15 itens) - Caracterização 

9-Atividades de 

Voluntariado 

Nunca realizei 

 

(   ) 

Realizei uma vez 

 

(   ) 

Realizei poucas 

vezes 

 

(   ) 

Realizo quase 

sempre 

 

(   ) 

Realizo sempre 

 

(   ) 

10-Uso de Drogas 

Lícitas (Álcool, 

tabaco...) 

Nunca utilizei 

 

(   ) 

Utilizei uma vez 

 

(   ) 

Utilizo algumas 

vezes 

 

(   ) 

Utilizo quase 

sempre 

 

(   ) 

Utilizo sempre 

 

(   ) 

11-Moradia 

Própria 

Resido com familiares 

 

(   ) 

Própria 

Resido sozinho 

 

(   ) 

Alugada / 

Resido com 

familiares 

 

(   ) 

Alugada/ Resido 

sozinho 

 

(   ) 

Outros 

 

(   ) 

12-Alimentação Saudável 

 

(   ) 

Dieta especifica 

(vegetariano, 
vegano…) 

 

(   ) 

Saudável, 

exceto algumas 
vezes 

 

(   ) 

Alimento-me de 

tudo sem 
preocupação 

 

(   ) 

Tenho 

alimentação 

básica em fast 
food 

 

(   ) 

13-Lazer Não tenho tempo para 

 

(   ) 

Não tenho dinheiro 

para 

 

(   ) 

Tenho tempo e 

não tenho 
dinheiro 

 

(   ) 

Tenho dinheiro e 

não tenho tempo 

 

(   ) 

Tenho tempo e 

dinheiro para 

 

(   ) 

14-Atividade física 
Realizo regularmente 

 

(   ) 

Realizo 

esporadicamente 

 

(   ) 

Não realizo por 

não ter tempo 

 

(   ) 

Não realizo por 

não ter dinheiro 

 

(   ) 

Não realizo por 

não gostar 

 

(   ) 

15-Amigos 
Nunca tive amigos 

 

(   ) 

Acho que tenho 

alguns amigos 

 

(   ) 

Não tenho 

muitos amigos 

 

(   ) 

Tenho poucos, mas 

verdadeiros amigos 

 

(   ) 

Tenho muitos 

amigos 

 

(   ) 

 

 

 
 

2ª parte- 15 itens 

Estas questões são sobre como se tem sentido e como tudo tem acontecido durante as últimas 4 semanas. Para cada 

questão, dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, colocando um circulo no número da 

resposta. 

 Pouco 

Tempo 

Algum 

tempo 

Bastante 

tempo 

Quase 

Sempre 
Sempre 

A1. Sente-se bem consigo mesmo? 1 2 3 4 5 

A2. Tem se sentido uma pessoa feliz? 1 2 3 4 5 

A3. Sente-se bem na companhia das outras pessoas? 1 2 3 4 5 

A4. Quando tem problemas que lhe incomodam, pode 

contar com um ou mais amigos que lhe servem de 

confidentes? 

1 2 3 4 5 

A5. Gosta da sua família? 1 2 3 4 5 

A6. O que você faz é valorizado pelos outros? 1 2 3 4 5 
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2ª parte- 15 itens 

Estas questões são sobre como se tem sentido e como tudo tem acontecido durante as últimas 4 semanas. Para cada 

questão, dê uma resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, colocando um circulo no número da 

resposta. 

A7. Sente-se bem com o seu corpo? 1 2 3 4 5 

A8. Habitualmente tem um sono reparador? 1 2 3 4 5 

A9. Gosta do que faz? 1 2 3 4 5 

A10. Considera-se satisfeito com o seu desempenho? 1 2 3 4 5 

A11. Costuma dispor de dinheiro suficiente para 

satisfazer as suas necessidades pessoais? 
1 2 3 4 5 

A12. É um tipo de pessoa capaz de rir dos 

acontecimentos 

desagradáveis que lhe ocorrem? 

1 2 3 4 5 

A13. Você é uma pessoa determinada na resolução dos 

seus problemas? 
1 2 3 4 5 

A14. Sente-se sem esperança perante o futuro? 1 2 3 4 5 

A15. Mudaria alguma coisa na sua vida? 1 2 3 4 5 

 

 

3ª Parte- 31 itens 

 
Todo o 

tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Pequena 

parte do 

tempo 

B1. Preocupa-se facilmente com os contratempos do dia- 

a-dia? 
1 2 3 4 5 

B2. Perante as dificuldades do dia-a-dia, você é mais para 

se queixar do que para se esforçar para resolvê-las? 
1 2 3 4 5 

B3. Fica nervoso e aborrecido quando não se sai tão bem 

quanto esperava ao realizar as suas tarefas? 
1 2 3 4 5 

B4. Fica nervoso e aborrecido se não obtém de forma 

imediata aquilo que quer? 
1 2 3 4 5 

B5. Você é uma pessoa que se irrita com facilidade? 1 2 3 4 5 

B6. Tem impulsos que não consegue controlar? 1 2 3 4 5 

B7. Tem impulsos de bater, ofender ou ferir alguém? 1 2 3 4 5 

B8. Tem ataques de terror ou de pânico? 1 2 3 4 5 

B9. Entra facilmente em discussão? 1 2 3 4 5 

B10. Sente-se nervosa(o) quando tem que ficar 

sozinho(a)? 
1 2 3 4 5 

B11. Sente-se sozinho mesmo quando está com mais 

pessoas? 
1 2 3 4 5 

B12. Sente necessidade de evitar certas coisas, lugares ou 

atividades por lhe causarem medo? 
1 2 3 4 5 
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3ª Parte- 31 itens 

B13. Costuma ter um medo súbito sem razão para isso? 1 2 3 4 5 

B14. As pessoas só lhe dão atenção quando precisam que 

você faça alguma coisa em seu proveito? 
1 2 3 4 5 

B15. Sente que as outras pessoas não dão o devido valor 

ao seu trabalho ou às suas capacidades? 
1 2 3 4 5 

B16. Dedica mais tempo às solicitações das outras pessoas 

do que ás suas próprias necessidades? 
1 2 3 4 5 

B17. Prefere calar-se, do que contrariar alguém, mesmo 

que não tenha razão? 
1 2 3 4 5 

B18. Tem impressão de que outras pessoas podem 

controlar os seus pensamentos? 
1 2 3 4 5 

B19. Sente-se inferior aos outros? 
1 2 3 4 5 

B20. Tem pensamentos de acabar com a vida? 
1 2 3 4 5 

B21. Possui sentimentos de culpa? 
1 2 3 4 5 

B22. Tem a ideia que deveria ser castigado pelos seus 

pecados? 
1 2 3 4 5 

B23. Em determinadas situações, tem dificuldade em 

exprimir aquilo que sente? 
1 2 3 4 5 

B24. Tem dificuldade em tomar decisões? 
1 2 3 4 5 

B25. Tem dificuldades em se concentrar? 
1 2 3 4 5 

B26. Sente necessidade de verificar várias vezes o que 

faz? 
1 2 3 4 5 

B27. Tem dificuldades em adormecer? 
1 2 3 4 5 

B28- Acorda demasiadamente cedo sem querer? 
     

B29. Tem a sensação de que lhe falta o ar? 
1 2 3 4 5 

B30. Acredita que na maior parte dos casos as soluções 

para os problemas importantes da sua vida não 

dependem de você? 

1 2 3 4 5 

B31. Considera que os outros são culpados pela maioria 

dos seus problemas? 
1 2 3 4 5 

 

Interpretação: 

A primeira parte é de cotação individual. 

A segunda parte tem uma cotação que oscila entre 15 e 75, sendo que um maior valor corresponde a 

uma melhor saúde mental. 

Pode-se deduzir que valores entre 15 a 30 corresponde a vulnerabilidade; entre 30 a 60 como boa 

saúde mental e superior a 60 como uma ótima saúde mental. 

A terceira parte tem uma cotação que oscila entre 31 e 155, sendo que um maior valor corresponde a 

uma melhor saúde. 

Nesta parte a cotação entre 31 a 62 corresponde a vulnerabilidade; entre 62 a 124 = boa saúde mental e 

superior a 124 = saúde mental ótima. 

 


