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doença continua não apenas enquanto ele dorme, mas 

pode na verdade, progredir de uma maneira 
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RESUMO 
 

 

Introdução: Os idosos são os indivíduos mais acometidos por doenças cardiovasculares, 

principalmente por serem expostos por um tempo mais prolongado ao processo de 

envelhecimento, a fatores ambientais, a uma alimentação inadequada e às constantes mudanças 

no estilo de vida. Nesse contexto, a Insuficiência Cardíaca surge como uma doença crônica 

debilitante, capaz de gerar manifestações clínicas que influenciam negativamente no bem-estar 

biopsicossocial dos sujeitos, inclusive na qualidade do sono. Um sono insatisfatório pode gerar a 

exacerbação das manifestações clínicas apresentadas nessa patologia. Objetivos: Identificar os 

pacientes com IC de acordo com os dados sócio-demográficos e clínicos obtidos; aplicar o IQSP-

BR em pacientes portadores de IC em tratamento ambulatorial no HUAP/UFF; caracterizar a 

qualidade do sono desses pacientes de acordo com as respostas obtidas através do IQSP-BR e 

discutir a qualidade do sono do portador de IC frente a prática gerencial de enfermagem. 

Metodologia: Estudo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa. Foi realizado com 50 

pacientes em tratamento ambulatorial na Clínica de IC do HUAP/UFF. A coleta dos dados 

ocorreu nos meses de dezembro de 2011 a março de 2012, através da aplicação do questionário 

autopreenchível e de instrumento para coleta de dados sócio-demográficos e clínicos. A seleção 

dos pacientes ocorreu mediante os critérios de inclusão e exclusão e obedecendo os aspectos 

éticos e legais da pesquisa. Os dados foram organizados em banco de dados no programa 

Microsoft Excel e posteriormente transformados em tabelas e gráficos, de acordo com a 

estatística descritiva. Resultados: Quanto à caracterização sócio-demográfica dos participantes, 

tem-se: média de idade de 73,66 anos, 54% da amostra pertenciam ao sexo masculino, 66% eram 

trabalhadores inativos e 46% se declararam do estado civil casado. Em relação às variáveis 

clínicas, destacaram-se: 56% dos sujeitos relataram realizar tratamento no ambulatório entre 1 a 5 

anos; quanto às classes funcionais da IC, 24% dos pacientes eram da classe I, 54% da classe II, 

22% pertenciam a classe III e nenhum paciente foi classificado na classe IV. Na análise da 

qualidade do sono, dois componentes apresentaram as maiores médias no IQSP: Eficiência 

habitual do sono e Alterações do sono, sendo então os mais comprometidos nesta amostra. Em 

relação à pontuação final do IQSP, 6% dos pacientes obtiveram escores entre 0 a 4, tendo uma 

boa qualidade do sono; 42% pontuaram entre 5 a 10 pontos, sendo classificados com uma 

qualidade ruim do sono e 52% obtiveram uma pontuação >10, classificados como portadores de 

distúrbios do sono. Conclusão: Em relação aos objetivos que nortearam esta pesquisa, pode-se 

dizer que estes foram totalmente contemplados e questões referentes a essa temática foram 

esclarecidas, assim como, a relevância clínica do estudo do sono. Também foi realizada uma 

discussão entre gerência e cuidado de enfermagem, sintetizando que a associação entre o 

processo de cuidar e gerenciar implica em uma reestruturação do trabalho de enfermagem, 

visando a integralidade dos sujeitos e incorporando conhecimentos, competências e ações. Como 

contribuição do estudo, destaca-se um instrumento, formulado pela autora, para o controle da 

qualidade do sono.  
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ABSTRACT 

 

 
 

Introduction: The elderly are the most affected by cardiovascular diseases, mainly because they 

are exposed for a longer time to the aging process, environmental factors, inadequate feeding and 

constant changes in lifestyle. In this context, heart failure (HF) arises as a debilitating chronic 

disease that can produce clinical manifestations with negatively influence for the biopsychosocial 

welfare of people, including the sleep quality. A poor sleep can cause the exacerbation of clinical 

symptoms in this pathology. Objectives: Identify patients with HF according to the socio-

demographic and clinical data obtained; apply the PSQI, portuguese brazilian version, in patients 

with HF in outpatient treatment in HUAP/UFF; characterize the sleep quality of these patients 

according to the answers obtained by PSQI-BR and discuss about sleep quality according to the 

nursing practice care and nursing management. Methodology: It is an exploratory and descriptive 

study with a quantitative approach. Was conducted with 50 patients in outpatient treatment at the 

HF clinic in HUAP/UFF. Data collection occurred from December 2011 to march 2012, through 

the application of the self-administered questionnaire (PSQI) and an instrument for collection 

socio-demographic and clinical data. They were organized into a database in Microsoft Excel and 

later transformed into charts and graphs, according to descriptive statistics. Results: For the 

socio-demographic characterization, we have: an average age of 73,66 years, 54% of the sample 

were male, 66% retired workers and 46% married. The clinical variables were identified: 56% of 

the patients carry out treatment between 1 and 5 years; 24% of them were in HF functional class 

I, 54% in class II, 22% in class III and no patient was classified in class IV. In the analysis of 

sleep quality, two components had the highest average in PSQI, being the most committed in this 

sample, were: sleep efficiency and sleep disturbance. Regarding the final PSQI score, 6% of 

patients had scores between 0 and 4, having a good sleep quality, 42% scored between 5 and 10 

points, classified with a poor sleep quality and 52% scored > 10, classified as having sleep 

disorders. Conclusion: All objectives of this study were made, important questions about sleep 

were clarified and the clinical importance about the sleep was evident. A discussion about 

management and the nursing care was held for synthesizing the association between care process 

and manage. This implies in a restructuring of the nursing work, aiming the integrality of the 

subjects and incorporating knowledge, skills and actions. The study contributed for the 

formulation, by the author, of an instrument which is capable to control the quality of sleep. 

 

 

 

 

Keywords: Heart Failure, Sleep, Elderly, Nursing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

FIGURA 1. Distribuição de frequências da idade dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.68 

 

FIGURA 2. Distribuição por sexo dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.69 

 

FIGURA 3. Distribuição por estado civil dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.71 

 

FIGURA 4. Distribuição por estado profissional dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.72 

 

FIGURA 5. Distribuição por tempo de tratamento em anos dos pacientes em tratamento no 

ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.75 

 

FIGURA 6. Frequência dos participantes quanto a Classificação Nacional da IC dos pacientes em 

tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.76 

 

FIGURA 7. Distribuição por sexo e classe funcional dos pacientes em tratamento no ambulatório 

de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.77 

 

FIGURA 8. Distribuição por classe funcional e estado profissional dos pacientes em tratamento 

no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.78 

 

FIGURA 9. Média da Pontuação do IQSP por componentes dos pacientes em tratamento no 

ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.81 

 

FIGURA 10. Porcentagem da pontuação do IQSP por grupos de idade dos pacientes em 

tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1. Características sócio-demográficas dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.67 

 

TABELA 2. Estatísticas da idade dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.68 

 

TABELA 3. Distribuição da amostra por sexo e grupos etários dos pacientes em tratamento no 

ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.70 

 

TABELA 4. Distribuição da amostra por sexo e estado civil dos pacientes em tratamento no 

ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.71 

 

TABELA 5. Distribuição da amostra por sexo e estado profissional dos pacientes em tratamento 

no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.73 

 

TABELA 6. Características clínicas dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia 

do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.74 

 

TABELA 7. Distribuição entre as variáveis sexo e tempo de tratamento dos pacientes em 

tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.75 

 

TABELA 8. Distribuição entre as variáveis sexo e classe funcional dos pacientes em tratamento 

no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.76 

 

TABELA 9. Distribuição entre as variáveis classe funcional e estado profissional dos pacientes 

em tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.77 

 

TABELA 10. Distribuição entre as variáveis tempo de tratamento e dispnéia ao decúbito dorsal 

(dd), dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. 

(n=50). f.79 

 

TABELA 11. Estatística da pontuação do IQSP por componentes dos pacientes em tratamento no 

ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.80 

 

TABELA 12. Pontuação final do IQSP dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.82 

 

TABELA 13. Pontuação final do IQSP por sexo, dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.83 

 

TABELA 14. Pontuação do IQSP por grupos de idade, dos pacientes em tratamento no 

ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.83 

 



TABELA 15. Pontuação do IQSP de acordo com os dados sócio-demográficos dos pacientes em 

tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.84 

 

TABELA 16. Pontuação do IQSP de acordo com os dados clínicos dos pacientes em tratamento 

no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). f.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

 

QUADRO 1. Resumo dos resultados obtidos no estudo através da classificação entre bons e maus 

dormidores dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 

2012. (n=50). f.89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

 

ACCF                                       College of Cardiology Foundation 

AHA                                         American Heart Association 

 

ASDA                                      American Sleep Disorders Association 

 

DATASUS                               Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

 

dd                                             Decúbito dorsal 

dp                                             Desvio padrão 

 

EEG                                          Eletroencefalograma 

 

HUAP                                       Hospital Universitário Antônio Pedro  

IBGE                                         Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC                                              Insuficiência Cardíaca 

IC95%                                       Intervalo de confiança com 95% de significância 

 

ICDS                                         Insuficiência cardíaca com disfunção sistólica 

 

ICFEP                                       Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada 

 

Máx                                           Valor máximo obtido da amostra 

 

Mín                                            Valor mínimo obtido da amostra 

 

NANDA                                    North American Nurse Diagnosis Association 

 

NREM                                       Non Rapid Eye Moviment 

 

NSQ                                          Núcleo supraquiasmático do hipotálamo 

 

NYHA                                       New York Heart Association 

 

OMS                                         Organização Mundial de Saúde 

 

OPAS                                        Organização Pan-Americana da Saúde 

 

PNAD                                        Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

  

PSG                                            Polissonografia 



 

PSQI                                          Pittsburgh Sleep Quality Index 

 

IQSP-BR                                    Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh versão em 

                                                   português do Brasil 

 

REM                                          Rapid Eye Moviment 

 

SAE                                           Sistematização da assistência de enfermagem 

 

SED                                            Sonolência excessiva diurna 

 

SNC                                           Sistema Nervoso Central 

 

SUS                                            Sistema Único de Saúde 

 

TCLE                                         Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

UFF                                            Universidade Federal Fluminense 

 

VLPO                                         Núcleo préotico ventrolateral  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

 



19 

 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O desenvolvimento deste estudo surgiu através do interesse por parte da autora em relação 

a questão do elevado acometimento da população, principalmente idosos, por doenças 

cardiovasculares e as implicações negativas de seus sintomas no padrão do sono de seus 

portadores. 

Ao longo da formação acadêmica de enfermagem desenvolve-se no aluno uma prática de 

grande relevância para a atuação do futuro profissional, a observação. Através deste instrumento 

e de um olhar diferenciado no cuidado aos pacientes, que enquanto acadêmica bolsista do Estado 

do Rio de Janeiro, em uma Unidade de Pronto-Atendimento, pude ter um contato maior com 

pacientes portadores de distúrbios cardiovasculares, mais propriamente de Insuficiência Cardíaca 

(IC). E a partir disto, observei que uma parcela significativa destes pacientes são idosos e quando 

relatavam sua experiência como portador da doença, na maior parte das vezes mencionavam um 

sono insatisfatório. 

Em outro momento, esse interesse se aprofundou quando pude observar em minha prática 

profissional em uma unidade clínica de um hospital estadual no município de Niterói, que esse 

perfil de manifestações clínicas se repetia em alguns pacientes portadores de IC, que por muitas 

vezes permaneciam acordados e interagindo com a equipe de enfermagem durante o período 

noturno por relatarem dificuldades respiratórias durante o sono. 

Impulsionada por uma motivação científica em conhecer a relação entre esta patologia e 

suas implicações no sono, comecei a questionar informalmente esses pacientes buscando 

respostas sobre os motivos pelos quais não conseguiam obter um sono satisfatório. E diante das 

respostas observa-se que a maior parte dos pacientes relacionou este problema a uma dificuldade 

respiratória quando assumiam a posição de decúbito dorsal adotada para dormir. 

Assim, visando esclarecer questionamentos pertinentes acerca da temática e considerando 

este um assunto rico em saberes e complexo, pois envolve importantes sistemas do organismo e 

também uma função fisiológica vital que é o sono, propõe-se como objeto deste estudo: a 

qualidade do sono dos idosos portadores de IC que são assistidos no Ambulatório de Cardiologia 

do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense. 
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Diante disso e considerando que a IC gera mudanças significativas na vida dos sujeitos, 

principalmente nos idosos, as questões norteadoras deste estudo são:  

 Qual o perfil dos idosos com IC? 

 Todos os idosos com IC apresentam um sono alterado? 

 A qualidade do sono está relacionada com as variáveis sócio-demográficas e clínicas 

apresentadas pelos sujeitos? 

 O gerenciamento do cuidado de enfermagem pode contribuir para a qualidade do sono na IC? 

 

Os idosos são os indivíduos mais acometidos por doenças cardiovasculares, 

principalmente por serem expostos por um tempo mais prolongado ao processo de 

envelhecimento, a fatores ambientais, a uma alimentação inadequada e às constantes mudanças 

no estilo de vida. Com a influência desses fatores, surgem as doenças cardiovasculares que 

quando não tratadas adequadamente, podem evoluir e originar a IC, que se caracteriza como uma 

doença crônica não-transmissível e altamente debilitante da função cardíaca, responsável por 

complicações a nível sistêmico, que limitam a vida de seus portadores, e inclusive influenciam na 

qualidade do seu sono.  

Um sono insatisfatório pode gerar estresse, ansiedade, dificuldade na execução das 

atividades diárias, e além disso, a exacerbação das manifestações clínicas apresentadas na IC. 

Assim, a investigação sobre a qualidade do sono desses pacientes é uma ferramenta relevante 

para o cuidado e assistência de enfermagem como uma forma de contribuir para melhorar o 

contexto biopsicossocial desses pacientes. Com base nessas afirmações, apresenta-se o problema 

de pesquisa: Como se caracteriza a qualidade do sono dos idosos portadores de IC? 

Laurent-Bopp (2005, p. 651) define a IC como “um estado fisiopatológico em que uma 

anormalidade da função cardíaca é responsável pela falência do coração em bombear o sangue 

em uma velocidade e/ou força adequadas para atender as exigências dos tecidos, ou em repouso 

ou em exercício”. Na maioria das vezes é acompanhada por cansaço, dispnéia aos esforços que 

pode evoluir para dispnéia em repouso, edema, principalmente, em membros inferiores gerado 

por retenção hídrica e consequente redução da expectativa de vida. (FIORELLI et al., 2008, p. 

106) 
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Existem diferentes tipos de IC, cada uma com suas particularidades, porém é notório que 

essa patologia assim como a grande parcela dos distúrbios cardiovasculares, influencia de forma 

decisiva na vida do sujeito, tendo um padrão extremamente debilitante e ocasionando rígidas 

limitações ao seu portador. 

 As doenças do sistema cardiovascular afetam o organismo de forma sistêmica. Neste 

sentido deve-se compreender a patologia como um aglomerado de fatores relacionados e 

desencadeantes de novos processos, que quando influenciados por causas extrínsecas ou 

intrínsecas são capazes de alterar funções fisiológicas importantes.  

Neste contexto, o sono surge como um importante foco de pesquisa ao ponto que 

freqüentemente apresenta-se alterado devido a um distúrbio entre o padrão respiratório e a função 

cardíaca, especialmente durante este período. (YASHIMIRO, 1993, p. 515) 

De acordo com Bradley e Floras (2003, p. 1671) uma grande porcentagem de pacientes 

portadores de IC sofrem de distúrbios respiratórios durante o sono, seja a respiração de Cheyne-

Stokes, ortopnéia, dispnéia paroxística noturna ou a apnéia obstrutiva do sono e, embora um deles 

predomine, podem também se apresentar de forma associada. 

Acredita-se que a IC pode colaborar no desenvolvimento dos distúrbios respiratórios do 

sono através da diminuição do tônus muscular das vias aéreas superiores durante a fase de 

repouso da respiração periódica e também pelo acúmulo de fluidos em partes moles da região 

cervical, facilitando a tendência ao colapso das vias aéreas superiores. (CINTRA et al., 2006, p. 

404) 

O sono pode ser definido como um estado de inconsciência do qual a pessoa pode ser 

despertada por estímulos ambientais. É considerado uma medida de conservar as energias, de 

reestabelecer um equilíbrio adequado entre as várias partes do sistema nervoso. Uma deficiência 

no padrão de sono é capaz de causar distúrbios autonômicos graves e esses causam dentre outros 

fatores perturbações a nível de sistema cardiovascular (GUYTON, 2006, p. 438). 

Nos dias atuais a diminuição dos períodos de sono, ocasionado pelo estilo de vida 

moderno, tem se tornado uma situação endêmica sendo cada vez maior a redução na qualidade do 

sono diário. Neste sentido, quando discute-se a relação entre a IC e a qualidade do sono 

consegue-se estabelecer a forma com que esses problemas de saúde são capazes de influenciar na 

vida e no cotidiano desses indivíduos, visando por parte dos profissionais de saúde, a promoção 

de uma assistência global e que atenda as necessidades de cada paciente. 
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A literatura apresenta diversos instrumentos de mensuração da qualidade do sono. Neste 

estudo será abordado o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP), um questionário 

referente aos hábitos de sono dos indivíduos durante o mês anterior ao de aplicação do 

questionário. (BUYSSE et al., 1989, p. 194) 

O IQSP foi validado para a cultura brasileira e é utilizado para avaliar a qualidade 

subjetiva do sono e ocorrência de seus distúrbios, sendo denominado de Índice de Qualidade do 

Sono de Pittsburgh versão em português do Brasil (IQSP-BR). (BERTOLAZI, 2008) 

Deste modo, a mensuração da qualidade do sono em idosos com IC, é uma importante 

ferramenta para possibilitar a implementação de uma assistência de enfermagem que viabilize a 

minimização das disfunções decorrentes dessa patologia. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Dessa forma, torna-se imprescindível, a fim de que se possa pensar em estratégias de 

minimização desse problema, alcançar os seguintes  objetivos nesse estudo: 

 Identificar os pacientes com IC de acordo com os dados sócio-demográficos e clínicos 

obtidos 

 Aplicar o IQSP-BR em pacientes portadores de IC em tratamento ambulatorial no 

HUAP/UFF 

 Caracterizar a qualidade do sono desses pacientes de acordo com as respostas obtidas através 

do IQSP-BR 

 Discutir a qualidade do sono do portador de IC frente a prática assistencial e gerencial de 

enfermagem 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O envelhecimento da população a nível mundial é uma das grandes conquistas da 

humanidade, mas também constitui um dos seus maiores desafios nas projeções para os próximos 

anos do século XXI. 
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O aumento da expectativa de vida juntamente com a queda nas taxas de natalidade, são os 

principais fatores que contribuem para o envelhecimento da população. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a expectativa de vida média do 

brasileiro, subiu de 72,8 anos em 2008 para 73,2 anos em 2009. 

Esse crescente aumento na longevidade da população pode ser relacionado às inovações 

científicas e tecnológicas atuais e melhoria nas condições gerais de vida da população decorrentes 

do processo de globalização. Com isso, no Brasil, o ritmo de crescimento da população idosa tem 

sido evidenciado de forma consistente nas pesquisas demográficas desenvolvidas no território nas 

últimas décadas. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 2009 o país 

contava com uma população de cerca de 21 milhões de pessoas de 60 anos ou mais de idade. E 

em todo o mundo, a proporção de pessoas idosas está crescendo mais rapidamente do que a de 

qualquer outra faixa etária. (BRASIL, 2010, p. 191) 

Estima-se de acordo com as projeções da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

entre 1950 e 2025, a população de idosos no país crescerá dezesseis vezes contra cinco vezes a 

população total, o que colocará o Brasil na posição da sexta maior população de idosos do mundo 

(KELLER et al., 2002). 

O envelhecimento populacional carrega consigo a necessidade de adequação das políticas 

públicas às demandas evidenciadas pela população idosa. Nesse contexto, a saúde torna-se um 

importante foco de atenção considerando que à medida que se envelhece, maior é a probabilidade 

de adquirir uma doença crônica não-transmissível decorrente do processo de envelhecimento. 

A atenção à saúde do idoso é primordial para preservar a sua autonomia pelo maior tempo 

possível, considerando que o envelhecimento do organismo por si só já diminui a capacidade 

funcional do ser humano. Assim, as doenças crônicas não-transmissíveis tendem a dificultar e a 

acelerar esse processo, caso não tenham um acompanhamento adequado. 

Na sociedade atual, referindo-se ao campo da saúde, mais propriamente à saúde pública, 

se tem como alvo de preocupações e de progressiva evolução, as doenças cardiovasculares 

devido sua alta prevalência, taxa de morbi-mortalidade, característica crônica e por seu poder 

incapacitante. 

Com o envelhecimento contínuo da população a tendência para o futuro consiste em um 

maior número de pessoas com doenças crônicas degenerativas que são geralmente decorrentes da 
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idade avançada. Dentre essas patologias destacam-se as doenças cardiovasculares, mais 

propriamente a IC como uma das principais protagonistas desse contexto do envelhecimento. 

O aumento da incidência da IC está intimamente relacionado com o envelhecimento. A 

taxa de prevalência da IC encontra-se entre 0,3% e 2% na população geral, tendo um aumento 

progressivo para 6% a 10% em pacientes de idade igual ou superior a 65 anos, contribuindo 

significativamente para o crescimento do número de internações hospitalares. (FREITAS, 2003, 

p. 216) 

Um dos grandes problemas relacionados à evolução da IC refere-se às elevadas taxas de 

readmissões hospitalares causadas por descompensação do quadro clínico, que além de 

resultarem em alto custo econômico, estão relacionadas com a piora da função ventricular, 

levando a manifestações clínicas mais exacerbadas e com maior risco de mortalidade. (FELKER 

et al., 2003, p.22) 

Segundo dados da OMS (2008) a ocorrência das doenças cardiovasculares está em 

ascensão no mundo e aproximadamente 30% de todos os óbitos estão associados às doenças do 

aparelho circulatório e destes, cerca de 80% ocorrem em países subdesenvolvidos. No Brasil, as 

doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes e foram responsáveis, em 2005, por 31,5% 

do total de óbitos no país. (BRASIL, 2008) 

Avezun, Piegas e Pereira (2005, p. 207) dizem sobre as doenças cardiovasculares, que 

estas respondem a milhões de mortes por ano nos países desenvolvidos e há uma projeção de que 

para o ano de 2020 estas ainda serão a causa principal de mortalidade e incapacitação. 

Segundo Bocchi et al. (2009, p. 4) as doenças cardiovasculares representaram a terceira 

causa de internações no Sistema Único de Saúde (SUS), com 1.156.136 hospitalizações no ano de 

2007, sendo que a IC é a causa mais frequente de internação por doença cardiovascular. 

Neste contexto, observa-se que pacientes que vivem com uma doença crônica não-

transmissível, além de modificarem seu estilo de vida, sofrem impactos sociais e físicos negativos 

relacionados as manifestações clínicas da doença. A IC é uma das doenças cardiovasculares de 

maior morbi-mortalidade e de impactos econômicos e sociais mais significativos. (SIN e MAN, 

2003, p. 1627) 

Dentre as manifestações clínicas que podem interferir na rotina diária dos sujeitos com IC, 

destacam-se as dificuldades respiratórias que são as mais evidenciadas devido ao comportamento 

fisiológico da doença. Estima-se que 50 a 60% dos pacientes portadores de IC possuem um 
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padrão de sono alterado devido a distúrbios respiratórios durante sono (SERIES et al., 2005, p. 

1508).  

Moraes e Poyares (2008, p. 429) afirmam que “a estrutura do sono altera-se de forma 

contínua ao longo de toda a vida”. No idoso este mecanismo não é diferente. Estes possuem um 

padrão de sono diferenciado dos jovens e adultos, precisando de mais estímulos externos para 

obter um sono satisfatório.  

A sincronização interna do organismo ocasionada quando o ritmo circadiano da 

temperatura central acompanha o ritmo sono-vigília favorece o processo de sono. A perda dessa 

estabilidade constitui uma dessincronização interna e resulta em prejuízos para a saúde dos 

indivíduos. A dessincronização externa, relacionada ao ambiente, está associada às alterações no 

padrão de sono do idoso, devido à diminuição gradativa dos estímulos sociais, que funcionam 

como sincronizadores do sono. (GEIB et al., 2003, p. 456) 

 Sendo assim, é correto dizer que as alterações no sono dos idosos ocorrem de uma forma 

fisiológica durante o envelhecimento. Porém quando estas alterações estão relacionadas 

fundamentalmente a patologias de ordem sistêmica, como a IC, este estudo engloba aspectos 

dinâmicos dessa interação e corrobora para desfazer a visão de normalidade frente a um desvio 

do padrão de sono desses pacientes. 

 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

 

Recentemente alguns estudos têm demonstrado que há alterações no ciclo sono-vigília de 

idosos portadores de IC. Nesta direção, ressalta-se que possíveis alterações no sono decorrente 

dos processos fisiopatológicos da IC contribuam para a diminuição da qualidade de vida e do 

desempenho funcional e cognitivo desses sujeitos. (REDEKER, 2008) 

Sendo assim, a investigação da qualidade do sono dos idosos com IC faz-se necessária ao 

ponto que possibilita a identificação de problemas capazes de influenciar nas atividades de vida 

diárias e em fenômenos funcionais desses sujeitos, além de estar intimamente relacionada a 

distúrbios cardíacos que podem desencadear processos fisiológicos agudos. 

É neste sentido que se destaca a enfermagem como uma profissão que assiste de forma 

direta e integralmente o paciente através de suas ações gerenciais, e que necessita estar atenta às 
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manifestações clínicas da doença, seus agravos e implicações para a vida dos indivíduos. 

Percebe-se, então, a existência de uma lacuna ao se tratar da problemática relacionada ao sono, 

tanto sob a ótica da relação entre a IC e o sono, como do gerenciamento dos cuidados de 

enfermagem para a manutenção da qualidade do sono desses pacientes. 

Ao desenvolver este estudo inicialmente pensei de que modo poderia deixar minha 

contribuição para a enfermagem e através da busca por pesquisas científicas na área, observou-se 

que doenças crônicas não-transmissíveis de origem cardíaca, como a IC são temas de muitas 

pesquisas científicas na enfermagem, porém quando relacionada ao sono observam-se ainda 

poucos estudos acerca desse tema. Devido a isto, optei por utilizar um instrumento de pesquisa, o 

IQSP-BR, que ainda é pouco conhecido e que poderia ser utilizado pela enfermagem como fonte 

de conhecimento sobre a qualidade do sono desses pacientes e a partir daí facilitando o 

planejamento da assistência. 

Diante do exposto, a intenção do presente estudo é contribuir para aumentar o 

conhecimento dos profissionais de saúde acerca da qualidade do sono dos idosos com IC, a fim 

de que sejam elaboradas estratégias úteis na identificação do problema evoluindo para a 

implementação de intervenções eficazes no cuidado e também estimular a utilização por parte dos 

enfermeiros de um instrumento de pesquisa validado e que possibilita a valorização e 

embasamento científico de sua prática profissional.  
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2.1 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

2.1.1 CONCEITOS E DIMENSÕES ACERCA DO ENVELHECIMENTO 

 

 O envelhecimento que é considerado um processo, a velhice que corresponde a uma fase 

da vida e o velho ou idoso que é o resultado final dessa fase, constituem um conjunto, cujos 

componentes estão intimamente relacionados. (PAPALÉO NETO, 2006, p. 9) 

Desde o nascimento a vida se desenvolve de tal forma que a idade cronológica passa a se 

definir pelo tempo que avança. E o tempo fica definido como uma sinonímia para uma eternidade 

quantificada, ou seja, o tempo humano avança inelutavelmente em direção à morte. Desta forma, 

o homem e o tempo se influenciam mutuamente, produzindo profundas mudanças nas 

subjetividades e diferentes representações que lhe permitem lidar com a questão temporal. 

(GOLDFARB, 1998, p. 42) 

Neste contexto é certo dizer que o envelhecimento é algo natural, universal, inevitável e 

irreversível. Todos os seres vivos estão expostos a esse processo, e o modo pelo qual esta fase é 

enfrentada depende fundamentalmente de fatores extrínsecos e intrínsecos. 

Assim, considerando que o mecanismo de envelher não é uma etapa opcional, pode-se 

dizer que este momento depende de variáveis que influenciam significativamente no ciclo vital. 

Considera-se também a relação existente entre corpo, mente e sociedade que são vivenciados 

particularmente por cada indivíduo.  

E neste sentido, é fundamental perceber também que o envelhecimento não é somente um 

momento na vida do indivíduo, mas um processo extremamente complexo e pouco conhecido, 

com implicações tanto para quem o vivencia como para a sociedade que assiste a ele. 

(FRAIMAN, 1995, p. 19) 

Beauvoir (1990, p. 15) sustenta que o envelhecimento: 

 
como todas as situações humanas, tem uma dimensão existencial: modifica a 

relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com 

sua própria história, revestindo-se não só de características biopsíquicas, como 

também sociais e culturais. 

 

Somando-se à fala acima, Espitia (2005, p. 5) cita que “a velhice mais do que se supõe um 

acúmulo de conhecimento e experiência de vida é, acima de tudo, uma etapa onde os sentimentos 
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se intensificam, necessitando de um suporte emocional, acrescentando assim subsídios para a 

expectativa de vida deste idoso.” 

Segundo a OMS, a velhice pode ser conceituada como o “prolongamento e término de um 

processo representado por um conjunto de modificações fisiomórficas e psicológicas 

ininterruptas à ação do tempo sobre as pessoas.” Assim, a terceira idade como passa a ser 

chamada a fase idosa, tem início entre os 60 e 65 anos, no entanto esta é uma idade instituída 

somente para fins de pesquisa. Ainda de acordo com a idade, a OMS classifica o envelhecimento 

em quatro estágios: Meia-idade que compreende o período entre 45 a 59 anos; Idoso entre os 60 a 

74 anos; Ancião entre os 75 a 90 anos e Velhice extrema acima dos 90 anos. (CANCELA, 2007) 

Retomando ao conceito de Terceira Idade, Mazo (2001, p. 55) afirma que este termo está 

associado a novas práticas de vida dos idosos: 

Terceira Idade representa a velhice como uma nova etapa de vida, expressa pela 

prática de novas etapas sociais e culturais. A representação de estar na terceira 

idade está vinculada à nova imagem de envelhecimento, onde os indivíduos com 

idade avançada constroem novos significados, que favorecem a uma 

participação social, autovalorização, convívio com suas perdas e suas 

transformações. 

 

Segundo Papaléo Netto (2006, p. 9 ) a OMS considera a idade cronológica como o limite 

de idade entre o indivíduo adulto e o idoso, que é de 65 anos para os países desenvolvidos e de 60 

anos para os países subdesenvolvidos, sendo que no Brasil o limite ainda é de 65 anos. Nota-se 

que esse conceito da OMS para idoso está diretamente relacionado com a qualidade de vida 

proporcionada pelo país aos seus habitantes. 

A divisão dos idosos deste estudo foi feita por grupos de idade baseada nas definições da 

Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994) e no Estatuto do Idoso (Lei 

10.741, de 1º de outubro de 2003).  

A divisão por faixa etária é somente um dos critérios que permite agrupar os idosos a 

partir de uma característica comum a eles, que é o fator idade. Nesta pesquisa foi realizada a 

divisão por grupos etários, obedecendo a classificação dos idosos como: idosos jovens (60 a 70 

anos – grupo 1), idosos velhos (71 a 80 anos – grupo 2) e idosos muito velhos (acima de 80 anos 

– grupo 3). 

No aspecto cronológico, é importante também conceituar para fins de diferenciação, os 

termos senescência e senilidade. A primeira resulta do somatório de alterações orgânicas, 

funcionais e psicológicas próprias do envelhecimento normal. Já a senilidade é caracterizada por 
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modificações determinadas por doenças que frequentemente podem acometer os idosos e por 

muitas vezes torna-se um processo difícil. (PAPALÉO NETTO, 2006, p. 10) 

 No entanto, apesar de haver essa classificação da velhice por faixa etária ou nomeação, 

que é rígida e inflexível, esta pode não corresponder necessariamente à realidade observada e 

sentida, ao ponto que muito mais influencia nesse momento, o estado de saúde e as bases 

psicossociais relativas aos sujeitos. 

Levando em consideração as características biológicas do envelhecimento, de acordo com 

Cancela (2007, p. 1) todos os organismos multicelulares possuem um tempo limitado de vida e 

sofrem mudanças fisiológicas ao longo desse tempo. A vida desses organismos pode ser dividida 

em três fases: fase de crescimento e desenvolvimento, fase reprodutiva e senescência. É na 

primeira fase que ocorre o desenvolvimento e crescimento dos órgãos vitais e o corpo adquire as 

capacidades funcionais que o tornam apto à reprodução. A fase seguinte é caracterizada pela 

capacidade do corpo de se reproduzir, garantindo a sobrevivência, perpetuação e evolução da 

espécie. E a última fase, a de senescência é marcada pelo declínio da capacidade funcional do 

organismo. 

Smeltzer et al. (1998, p. 123) complementa a idéia dizendo que o envelhecimento “é um 

processo normal de mudança relacionada com o tempo, começando ao nascimento e continuando 

ao longo de toda a vida.” 

Em outro momento a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS (2005, p. 8), 

caracteriza o envelhecimento como: 

[...] um processo seqüencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 

patológico, de deteriorização de um organismo maduro, próprio a todos os 

membros de uma espécie, de maneira que o tempo torne menos capaz de fazer 

frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de 

morte. 

  

Desta forma, pode-se dizer que os sujeitos envelhecem de maneiras diferenciadas, 

apresentando manifestações específicas quanto à velocidade e gravidade das alterações. As 

diferenças no envelhecimento podem ser evidenciadas de acordo com o sexo, nos planos 

biológico, psicológico e social.  

Esses planos de envelhecimento segundo Papaléo Netto (2006, p. 9 ), dão margem aos 

conceitos de: idade biológica, estando relacionada ao envelhecimento orgânico; idade social que 

refere-se ao papel, aos estatutos, hábitos de vida e à visão e enfrentamento dos outros membros 
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da sociedade; e idade psicológica, relacionada com as competências comportamentais, percepção, 

aprendizagem e memória que o sujeito exibe em resposta às mudanças do ambiente. 

É desta forma, que discutindo acerca da cronologia do envelhecimento e de seus 

determinantes biológicos, que consegue-se evidenciar uma estreita ligação entre a atuação de 

fatores extrínsecos, geralmente advindos do novo estilo de vida atual, e o envelhecimento 

saudável. E, são justamente esses fatores que podem preconizar a velhice, acelerando ou 

retardando o aparecimento de doenças e sintomas característicos da idade adulta. 

Nessa etapa constitui-se como primordial, a adaptação do idoso à essa nova realidade. E 

essa adaptação envolve a promoção e prevenção da saúde e manutenção da sua qualidade de vida, 

principalmente enquanto portador de doenças crônicas não transmissíveis, que infelizmente 

constituem a maior fonte de mortalidade e morbidade nesta fase da vida. 

 Simultaneamente ao aumento do envelhecimento populacional e consequentemente da 

expectativa de vida, ocorreu uma transformação no perfil das doenças, onde as doenças crônicas 

da velhice ganharam maior expressão na sociedade. Assim o envelhecimento está diretamente 

associado ao aumento da incidência e prevalência dessas doenças, principalmente, envolvendo o 

aparelho cardiovascular. (FONTES, PISSOLATO e COSTA, 2010, p. 2) 

E é a respeito desse foco de estudo que envolve envelhecimento e doença crônica cardíaca 

que esta pesquisa se orienta. 

 

 

2.1.2 BASES HISTÓRICAS DO ENVELHECIMENTO 

 

 O processo de envelhecimento tem ganhado cada vez mais destaque em pesquisas devido 

a rápida e contínua expansão demográfica da população idosa a nível mundial. Farinatti (2008, p. 

1) afirma que esse progressivo envelhecimento das sociedades não é visto como uma surpresa, 

mas ao contrário, trata-se da possibilidade mensurável de comprovação da melhoria das 

condições de vida ao longo das últimas décadas. 

 Com base nas definições sociais do envelhecimento que variam conforme a época, cultura 

e a localidade, percebem-se transformações no tratamento dispensado aos idosos através dos 

anos. Ao longo da história, colocaram-se em discussão problemas a respeito da velhice, que 

dizem respeito principalmente, às vantagens e aos inconvenientes inerentes à mesma e como 

impedir o processo de envelhecimento. 
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Esse processo de envelhecer faz parte da história dos diversos grupos populacionais e 

complementando a idéia problema do envelhecimento, Araújo e Carvalho (2005, p. 1) afirmam 

que a questão da velhice e da longevidade humana se fazia presente em muitos aspectos das 

antigas civilizações, seja como questão de preocupação frente ao processo de morte ou na busca 

pela fórmula da juventude eterna, que ainda hoje para muitos, está associada à felicidade plena. 

De acordo com dados históricos coletados através de exames arqueológicos dos homens 

da pré-história, diz-se que quanto ao homem de Neandertal, nenhum dos esqueletos estudados 

mostra o alcance de uma idade superior a 40 anos e no Período Neolítico não há relatos de idade 

superior a 50 anos, pois nesses as taxas de mortalidade eram elevadas devido a infecções, 

epidemias e guerras. No início da história escrita dos egípcios, gregos e hebreus também foi 

identificada uma expectativa de vida baixa onde 75% das pessoas morriam antes dos 50 anos, e 

menos de 20% da população possuíam uma longevidade acima dos 60 anos. (FULDER
1
, 1983 

apud SILVA, 2009). 

De acordo com Lorda e Sanchez (1998, p. 3) nas sociedades primitivas, a longevidade 

vinculava-se à sabedoria e à experiência, estando sempre associada a idéia de sagrado e 

milagroso. Neste contexto, a presença do idoso na sociedade, seu papel e a longevidade assumem 

diferentes conotações de acordo com a época e localidade.  

Como exemplo, cita-se a velhice no livro de Gênesis do Antigo Testamento na Bíblia, 

onde fala que após o dilúvio as pessoas passaram a viver mais, e a vida é vista em um constante 

crescimento e a morte representa a finalização desse processo. Já os gregos com Hesíodo, 

descreveram um povo que vivia centenas de anos sem envelhecer e que morreriam dormindo 

quando chegasse o dia. Nessa época da Grécia antiga, havia a exaltação da beleza, da força e da 

juventude, por isso era oferecido aos idosos, um lugar mais subalterno, porém, sempre os 

atribuindo a virtude da sabedoria. Os filósofos Aristóteles e Galeno acreditavam que cada pessoa 

nascia com uma quantidade de calor interno, que iria se dissipando com o tempo, considerando a 

velhice o período final dessa dissipação de calor. Neste sentido, Aristóteles sugeria o 

desenvolvimento de métodos palpáveis que evitassem a perda de calor para prolongar a vida e 

também, para conferir a essa teoria uma conotação mais científica. (ARAÚJO e CARVALHO, 

2005, p. 2) 

                                                           
1
 FULDER, S. Pondo fim a velhice. Rio de Janeiro: Record, 1983. 
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Por ocasião do advento do cristianismo, um período em que a sabedoria possuia grande 

relevância, a velhice passou a ser sinônimo de moral. Porém, a imagem física revelada por essa 

fase era atribuída ao pecado, considerando que quanto mais velhos, mais pecadores eram os 

indivíduos. (LORDA e SANCHEZ, 1998, p. 9) 

Segundo Mazo (2001, p. 27) com a ascensão da Idade Média houveram importantes 

mudanças de ordem social, política e econômica, e antes a renda que era gerada pelas fontes 

rurais, foi substituída pelas atividades de origem urbana com os aglomerados de pessoas nas 

cidades e povoados. Assim, com o aumento da atividade comercial, nasce a burguesia, com um 

forte ideal de trabalho e riqueza. Seu surgimento acarreta uma mudança na situação dos idosos 

que pode assumir duas posturas diferentes, ou estes são poderosos devido ao acúmulo de riquezas 

ou então tornam-se serviçais ou escravos por serem os mais fracos fisicamente na sociedade.  

Nos séculos XVIII e XIX, há um aumento da expectativa de vida na população européia, 

relacionada às melhores condições de higiene e recursos materiais. Porém, esse crescimento 

ainda não compreende toda a sociedade, abrangendo apenas as classes privilegiadas. Aos velhos 

que pertenciam à classe operária restava a miséria e pobreza já que a idade e o cansaço físico não 

lhes permitia mais trabalhar como anteriormente. (LORDA e SANCHEZ, 1998, p. 11) 

De acordo com Mazo (2001, p. 29) o século XX é chamado de Século da Revolução Vital 

por causa do aumento da população idosa nos países subdesenvolvidos e devido a suas projeções 

para o século subsequente.  

Em outras sociedades, como a indígena por exemplo, ainda nos dias atuais os mais idosos 

desempenham papel de importância e liderança nas aldeias. De acordo com Santos e Torres-

Morales (2007, p. 2) discutindo sobre o papel do idoso indígena de um grupo Guarani dentro do 

seu contexto social, afirmam que o relacionamento destes com os mais jovens da tribo propõe um 

círculo de amizade e respeito mútuo, buscando juntos, novos e antigos conhecimentos de forma 

harmoniosa e complementam dizendo: 

Os mais velhos da comunidade contam com um valor especial por serem os fios 

condutores da cultura, da língua, dos costumes, dos rituais. Destes últimos, os 

Pajés são líderes religiosos que oralmente transmitem os conhecimentos de seu 

povo para os mais jovens. Respeitados por sua sabedoria diante das inquietudes 

dos mais jovens, são consultados enquanto líderes sobre as mais variadas 

situações políticas e estruturais como a “andança” de seu povo. 

 

Como observado, nas sociedades primitivas os velhos eram objetos de veneração e 

respeito. Nos dias atuais, em meio ao contexto do século XXI, nota-se uma inversão de valores 
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em relação àqueles anteriormente ditos de valorização da figura do idoso. Essa inversão de 

valores pode ser fruto, entre outras causas, da revolução industrial, dos avanços tecnológicos e da 

valorização excessiva de movimentos desenvolvimentistas, que têm como objetivo a força de 

produção, mais próxima dos jovens do que dos idosos. (PAPALÉO NETTO, 2006, p.4) 

Beauvoir (1990, p. 109) complementa a idéia acima dizendo que “[...] a imagem da 

velhice é incerta, confusa, contraditória”. Neste sentido pode-se dizer que o envelhecimento faz 

parte de um processo carregado historicamente e culturalmente por concepções diversas, temores, 

crenças e mitos.  

Duarte (2000, p. 20) cita sobre o envelhecimento que muitos foram os fatos que 

impediram o processo deste conhecimento, mas o mais importante, foi à constância com que o 

envelhecimento natural foi erroneamente caracterizado como um estado patológico, o que 

estimulou muito mais a tentativa de combatê-lo do que entendê-lo. 

 Considerando que a questão do envelhecimento gera nas sociedades atuais certo 

desconforto e o idoso ainda é visto como um ser improdutivo e frágil, tem-se na gerontologia, o 

marco que descaracteriza essas idéias, centrando seu foco de estudo na figura do idoso e no 

estudo do envelhecimento. 

 A gerontologia surge como forma de discutir e ampliar a visão sobre o envelhecimento. 

De acordo com Papaléo Netto (2006, p. 7) pode-se definir a gerontologia como “uma disciplina 

científica multi e interdisciplinar, cujas finalidades são o estudo das pessoas idosas, as 

características da velhice enquanto fase final do ciclo de vida, o processo de envelhecimento e 

seus determinantes biopsicossociais”. 

Smeltzer et al. (2009, p. 186) completa dizendo que é o estudo científico do processo de 

envelhecimento que se origina das ciências biológicas, psicológica e sociológica. 

 Percebe-se do exposto que a gerontologia surge como uma necessidade de compreender a 

transformação vivenciada durante o processo de envelhecimento, buscando compreender as 

novas identidades assumidas pelos idosos ao longo dessa transição. E como primeiro estímulo ao 

desenvolvimento desses estudos, esta foi reconhecida como a ciência do envelhecimento, que é o 

centro de onde saem ramificações, conhecidas como, gerontologia social, geriatria e gerontologia 

biomédica, que conjuntamente atuam em múltiplos aspectos do fenômeno do envelhecimento. 

 O crescente interesse pelo idoso e pelo estudo do processo que conduz à velhice promove 

a reflexão de que o mundo está em contínuo envelhecimento e por isso, o reconhecimento dessa 
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condição é o principal indicador na implementação de ações de promoção, prevenção e atenção à 

saúde do idoso. 

2.1.3 TEORIAS BIOLÓGICAS DO ENVELHECIMENTO 
 

 A entrada na velhice depende de vários aspectos que ultrapassam a cronologia dos fatos. 

Pode-se dizer que cada sujeito é capaz de vivenciar de forma única e indiscutível o processo de 

envelhecer. Isto é afirmado por  Levet-Gautrat e Fontaine (1987, p. 5)
2
 apud Farinatti (2008, p. 

15) quando dizem que “[...] não existe uma entrada na velhice e sim entradas diferentes e 

sucessivas”. 

Durante muito tempo, o estudo da longevidade e do envelhecimento dos seres humanos 

foi relegado a um papel acessório nas disciplinas biológicas. Com o advento do século XX, 

ocorreu um aumento considerável na expectativa de vida mundial acarretado, principalmente, 

pela implementação de políticas públicas de saúde e pela promoção da saúde coletiva. Esses 

fatores impulsionaram o interesse pelo estudo das populações e consequentemente do seu 

envelhecimento, originando o desenvolvimento da chamada Biologia do Envelhecimento, uma 

disciplina que enfoca os pontos de vista fisiológico, bioquímico e genético. (JECKEL-NETO e 

CUNHA, 2006, p. 13)  

Como dito anteriormente, todos os seres vivos passam pelo processo de envelhecimento 

no qual experimentam alterações sociais, psicológicas e biológicas importantes, desde o 

nascimento até o momento de sua morte. E a partir desse processo contínuo, são propostas 

diversas teorias acerca da etiologia do envelhecimento que se complementam na busca do saber 

científico sobre esse fenômeno. 

Com a velhice, o organismo que anteriormente era forte e ágil tende a apresentar algumas 

falhas devido ao seu tempo prolongado de utilização. De fato, os sistemas orgânicos não 

conseguem mais desempenhar de uma forma totalmente eficaz a função de homeostase interna, 

por isso, responde mais lentamente às alterações ambientais, devido a uma deterioração dos 

mecanismos fisiológicos. (BELLAMY, 1991
3
 apud FARINATTI, 2002, p. 130)  

Sendo assim, as teorias biológicas do envelhecimento, que são o foco deste tópico, 

tendem a analisar os problemas que afetam o sistema orgânico durante o processo de 

                                                           
2
 LEVET-GAUTRAT, M; FONTAINE, A. Gérontologie sociale. Paris: PUP, 1987. 

3
 BELLAMY, D. Mechanisms of ageing. In: PATHY, M.S.J. Principles and practice of geriatric medicine. 2ª Ed. 

Chichester: Wiley, 1991. 
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envelhecimento sob uma ótica de degeneração das funções cognitivas, metabólicas, genéticas e 

moleculares.  

Assim, podem ser classificadas em: teorias de natureza genético-desenvolvimentista, onde 

o envelhecimento é visto como um processo contínuo e programado geneticamente, e as teorias 

de natureza estocástica, que consideram a hipótese de que o envelhecimento é resultado do 

acúmulo de agressões ambientais ao organismo. (CRISTOFALO, 1988
4
 apud FARINATTI, 

2008, p. 24) 

De acordo com as teorias de base genético-desenvolvimentista, o processo de 

envelhecimento ocorre desde o nascimento até a morte e é geneticamente programado. E apesar 

de existirem diferenças entre os mecanismos propostos por cada teoria, estas possuem 

fundamentalmente uma abordagem genética para o estudo do envelhecimento. 

Segundo Jeckel-Neto e Cunha (2006) destacam-se de forma breve, como principais 

teorias dessa linha de pesquisa:  

 Teorias Metabólicas: afirmam que a longevidade e o metabolismo possuem uma relação 

causal, e pode estar associada a diversos fatores, tais como ao fato de que a longevidade seria 

inversamente proporcional à taxa metabólica do sujeito (teoria da taxa de vida) e também por 

danos cumulativos do oxigênio sobre as mitocôndrias (teoria de dano mitocondrial). 

 Teorias Genéticas: essas sugerem que algumas mudanças ma expressão dos genes poderiam 

causar o envelhecimento das células. Essas mudanças poderiam atuar em nível intra ou 

extracelular. Algumas dessas principais alterações que poderiam constituir uma base 

genômica para o envelhecimento seriam o encurtamento dos telômeros dos cromossomos 

levando à perda de informação genética e também a compactação da eucromatina, reduzindo 

a transcrição dos genes. 

 Teorias Neuroendócrinas: essas teorias sugerem que a falência progressiva de células 

específicas envolvidas nesse sistema, como as do eixo hipotálamo-hipofisário e células do 

sistema límbico, acarretariam o colapso da homeostasia corporal, causando a senescência e 

posteriormente a morte. 

 Teorias Imunológicas: abordam as alterações nas respostas imunológicas associadas à idade. 

Fundamenta-se em duas hipóteses: na primeira, à medida que as respostas imunológicas vão 

                                                           
4
 CRISTOFALO, V.J. An overview of the theories of biological aging. In: BIREN, J.E.; BERGSTON, V.L. 

Emergent Theories of Aging. New York: Springer, 1988: 118-127. 
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diminuindo, as manifestações auto-imunes têm um aumento gradativo com a avançar da 

idade, resultando em aumento dessas doenças. E a outra hipótese diz que a capacidade do 

sistema imunológico de base celular e humoral, diminui as respostas do organismo de forma 

quantitativa e qualitativa. 

 As teorias de base estocástica sugerem que a perda de funcionalidade que acompanha o 

envelhecimento é causada pela acumulação aleatória de lesões, associadas à ação ambiental 

nas células, provocando um declínio fisiológico progressivo ao organismo. Segundo Jeckel-

Neto e Cunha (2006) destacam-se como principais teorias dessa linha de pesquisa:  

 Teorias de Uso e Desgaste: essas teorias estão desatualizadas, porém persistem pelo fato de 

serem reforçadas inconscientemente por observações cotidianas. Afirmam que o acúmulo de 

agressões ambientais no cotidiano levam ao decréscimo gradual da eficiência do organismo, 

se finalizando com a morte. 

 Proteínas Alteradas: sugere que as mudanças que ocorrem nas moléculas protéicas após a 

etapa de tradução, provocam alterações conformacionais e mudam a atividade enzimática, 

comprometendo a eficiência das células e contribuindo para o envelhecimento. 

 Teoria das Mutações Somáticas: foi uma das primeiras tentativas de compreensão do 

fenômeno de envelhecimento ao nível molecular. Nessa teoria, afirma-se que o acúmulo de 

mutações somáticas ao longo da vida, altera a informação genética e reduz a eficiência das 

células a um nível incompatível com a vida. 

 Teoria do Erro-catástrofe: postula que os processos incorretos de transcrição e tradução dos 

ácidos nucléicos podem reduzir a eficiência celular a um nível potencialmente letal. Estes 

erros aumentam, consequentemente, as mutações somáticas e originam patologias e uma 

disfunção celular. 

 Dano Oxidativo e Radicais Livres: o princípio dessa teoria é que a longevidade é 

inversamente proporcional à extensão do dano oxidativo e diferentemente proporcional à 

atividade das defesas antioxidantes. Ou seja, afirma que todos os problemas fisiológicos 

característicos da idade podem ser atribuídos aos danos intracelulares produzidos pelos 

radicais livres. 

A constatação de que a manifestação do envelhecimento é variável entre os indivíduos deu 

origem ao desenvolvimento de inúmeras teorias acerca desse processo nas suas origens 



38 

 

biológicas que, apesar de divergirem na orientação teórica que as regem, se inter-relacionam na 

noção de perda de funcionalidade progressiva com a idade. 

Das diversas teorias do envelhecimento algumas foram apresentadas brevemente neste 

tópico, mas ainda existem muitas outras, sendo ainda demasiado numerosas para serem 

abordadas individualmente. e algumas já se encontram obsoletas com os estudos científicos 

atuais. Mas quando fala-se nessas teorias, é possível observar a preocupação em pesquisar e 

descrever aspectos relativos ao envelhecimento e como este processo pode ser desencadeado 

etiologicamente, aprofundando e especializando os estudos nessa área. 
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2.2 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 

 

2.2.1 CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES 
 

 As mudanças ocorridas ao longo do contexto histórico mundial com o aumento da 

expectativa de vida das populações e o alto grau de acometimento desses sujeitos por doenças 

cardiovasculares têm demonstrado que embora existam grandes avanços em relação ao 

diagnóstico precoce, prevenção e tecnologias terapêuticas dessas doenças, a IC ainda persiste de 

forma desordenada e tem se tornado um importante problema para a saúde pública mundial. 

Segundo Chaimovicz (1997, p. 185) o Brasil desde a década de 1940 passa por um 

processo de transição epidemiológica onde pode-se observar um declínio da taxa de mortalidade 

por doenças infecciosas, porém um aumento acentuado na curva da mortalidade por doenças 

crônicas cardiovasculares. 

Dentro dessa alta variedade de doenças cardíacas, a IC se caracteriza como uma doença 

crônica de alta prevalência, que incide predominantemente nos mais idosos e é a maior causa de 

internação por doença cardiovascular no Brasil. (ALBANESI FILHO, 2005, p. 155) 

A confirmação dessa situação é verificada com os estudos baseados em dados de 

internação no SUS, onde pode-se observar a grande representatividade da IC nas internações de 

idosos a partir dos 65 anos, com a sua prevalência em ascensão, devido ao aumento da 

expectativa de vida e maior eficácia dos novos medicamentos para o tratamento da patologia. 

(ARAUJO et al, 2005, p. 423)  

No ano de 2007, de acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS), as doenças cardiovasculares representaram a terceira causa de internações 

SUS, com mais de um milhão de hospitalizações, destacando a IC como a doença mais frequente 

de internação entre as patologias do sistema cardiovascular. Neste mesmo ano, a IC foi 

responsável por 2,6% das hospitalizações e por 6,3% dos óbitos registrados em nosso país, 

consumindo 3% do total de recursos utilizados para atender todas as internações realizados pelo 

sistema. No Brasil, a principal etiologia da IC ainda é a cardiopatia isquêmica crônica associada à 

hipertensão arterial e variando conforme as regiões geográficas, destacam-se ICs associadas à 
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doença de Chagas, endomiocardiofibrose e a cardiopatia valvular reumática crônica. (BOCCHI et 

al., 2009, p.4-5) 

Com base nisto, é possível verificar o padrão de prevalência desta patologia na população 

sendo uma das grandes responsáveis pela redução da qualidade de vida dos sujeitos. É importante 

considerar seu alto custo para o setor financeiro do país, o que vale ressaltar a prevenção e 

controle dos fatores de risco para minimizar suas etiologias. E de acordo com seu 

desenvolvimento fisiopatológico é considerada muitas vezes o destino final e comum à grande 

parcela das doenças cardíacas. Isso pode ser considerado, pois leva a uma falha importante do 

músculo cardíaco e evolui para complicações a nível sistêmico e altas taxas de morbidade e 

mortalidade que segundo Levy et al. (2002, p. 1397) podem alcançar até 50% nos 5 anos que se 

sucedem ao diagnóstico. 

A IC é uma “síndrome clínica complexa na qual o coração encontra-se impossibilitado de 

fornecer um débito cardíaco adequado para as necessidades do organismo, ou só consegue fazê-lo 

em condições de elevada pressão de enchimento”. (PORTO, 2005, p. 260)  

 Já para Laurent-Bopp (2005, p. 651) a IC consiste em: 

Um estado fisiopatológico em que uma anormalidade da função cardíaca é 

responsável pela falência do coração em bombear sangue em uma velocidade 

e/ou força adequadas para atender às exigências dos tecidos, ou em repouso ou 

em exercício. 

 

Remetendo-se a dados históricos sobre a Insuficiência cardíaca, a definição mais antiga 

que se tem conhecimento sobre essa patologia ocorreu com Thomas Lewis em 1933, afirmando 

ser uma doença na qual o coração falha em descarregar seus conteúdos adequadamente. 

(BUENO, 2009, p. 438) 

Em uma forma geral, as definições de IC ao longo do tempo e com as descobertas 

científicas foram se especializando, mas são semelhantes entre si e refletem um real estado de 

comprometimento físico do organismo já que afeta um dos órgãos mais importantes do ponto de 

vista do suprimento das necessidades vitais, como o coração e consequentemente, todos os seus 

sistemas interdependentes. É importante ressaltar que o diagnóstico dessa patologia não é isolado, 

por isso a necessidade de se investigar outras doenças que aumentam a carga de volume, a 

pressão e a demanda metabólica do músculo cardíaco de uma forma crônica. 

De acordo com o American College of Cardiology Foundation (ACCF) e a American 

Heart Association (AHA) a IC pode ser identificada de acordo com os tipos e as classificações. 
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Há muitas maneiras diferentes para categorizar insuficiência cardíaca, incluindo: o lado do 

coração envolvidas (insuficiência cardíaca esquerda e insuficiência cardíaca direita), se a 

anormalidade é devido à contração ou relaxamento do coração (disfunção sistólica e disfunção 

diastólica), se o problema é principalmente aumento da pressão venosa para trás do coração, ou 

falha no fornecimento de perfusão arterial adequada do coração, se a anormalidade é devido a 

baixo débito cardíaco com alta resistência vascular sistêmica ou débito cardíaco elevado com 

resistência vascular baixa, entre outros. 

De acordo com suas características funcionais, a IC classifica-se de diferentes formas 

considerando o tipo de alteração que causa no organismo. Essas classificações incluem: 

Insuficiência retrógrada e anterógrada; IC aguda e crônica; Insuficiência esquerda e direita; 

Síndrome de baixo débito e alto débito; Choque e Disfunção sistólica e diastólica. (LAURENT-

BOPP, 2005, p. 651) 

Com base em sua fisiopatologia, a IC como uma síndrome complexa pode receber 

variadas classificações de acordo com seu processo de estabelecimento, agudização de 

manifestações clínicas e região do coração a qual afeta. 

De acordo com a classificação das manifestações clínicas apresentadas por seus 

portadores, esta patologia pode se estabelecer de forma aguda ou crônica. Geralmente, a fator que 

determina a diferença entre elas é o tempo de desenvolvimento da patologia. Na insuficiência 

aguda, os eventos sintomatológicos ocorrem rapidamente e impossibilitam a compensação destes 

pelo sistema nervoso simpático, resultando em edema pulmonar agudo e choque cardiogênico. Já 

na Insuficiência crônica, o tempo de desenvolvimento da patologia é prolongado e neste período 

o organismo é constantemente incapaz de compensar mecanismos fisiológicos. (LAURENT-

BOPP, 2005, p. 652) 

Ainda de acordo com suas classificações, podem ocorrer complicações nas câmaras 

cardíacas, sendo a patologia considerada como Insuficiência ventricular direita, onde o volume 

sanguíneo que chega ao coração retorna a circulação sistêmica devido a falha no bombeamento e 

também em Insuficiência ventricular esquerda que se faz o foco de atenção deste estudo por 

causar maiores complicações ao organismo já que pode provocar débito cardíaco reduzido, 

hipertensão pulmonar e edema pulmonar agudo, evoluindo para uma das maiores causas de 

óbitos decorrentes dessa patologia. (LAURENT-BOPP, 2005, p. 652) 

GUYTON (1992) descreve vários tipos de IC, podendo ser essas: 
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 Insuficiência Cardíaca latente: se manifesta quando o coração bombeia o excesso de sangue 

que o organismo necessita em situações de esforço. 

 Insuficiência Cardíaca moderada: quando o coração sofre uma lesão grave, por exemplo, um 

infarto agudo do miocárdio, consequentemente ocorrendo redução do débito cardíaco e 

acúmulo de sangue nos vasos sanguíneos. 

 Insuficiência Cardíaca aguda ou compensada: iniciada após a insuficiência cardíaca 

moderada, ocorre um retorno ao débito cardíaco normal e retenção de líquido e moderada 

elevação na pressão arterial.  

 Insuficiência Cardíaca Grave ou descompensada: ocorre quando o coração sofre uma lesão 

grave e não ocorre nenhum tipo de compensação para que o débito cardíaco volte ao normal. 

Há uma contínua retenção de líquido. 

 Insuficiência Cardíaca Esquerda: o sangue continua a ser bombeado para os pulmões, porém 

não é bombeado adequadamente do pulmão para o corpo. Devido a isto, a pressão média de 

enchimento pulmonar sofre aumento. As principais manifestações clínicas incluem edema 

pulmonar e congestão vascular pulmonar. 

 Insuficiência Cardíaca de Alto Débito: ocasiona uma sobrecarga do coração devido a um 

retorno venoso excessivo. Ocorre graças à uma anormalidade circulatória que diminui a 

resistência periférica total. 

A IC pode ser ainda classificada considerando a sintomatologia da doença ou de acordo 

com a sua progressão. Tendo como base os sintomas, a IC crônica tem sido categorizada em 

quatro classes que foram propostas pela New York Heart Association (NYHA). Estas classes 

definem o grau de limitação dos indivíduos, imposto pela doença para a realização de atividades 

cotidianas, avaliando também o grau da qualidade de vida do paciente frente à doença 

apresentada. As classes propostas são: Classe I – ausência de sintomas, tais como dispnéia, 

durante atividades cotidianas. A limitação para esforços é semelhante àquela esperada em 

indivíduos sem a doença; Classe II – sintomas desencadeados por atividades cotidianas; Classe 

III – sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas ou a pequenos 

esforços e Classe IV – exprimem sintomas quando em repouso. (BOCCHI et al., 2009, p. 6) 

Essas classificações da IC tornam-se relevantes ao ponto que possibilitam um melhor 

acompanhamento da evolução doença, de forma a permitir escolhas terapêuticas adequadas no 

cuidado individualizado a cada sujeito. 
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 Considerando a progressão da IC, esta ainda pode ser classificada em quatro estágios que 

variam entre uma indicação de intervenções preventivas (estágios A e B), implementação 

terapêutica (estágio C)  e cuidados paliativos (estágio D). Mais especificamente, o Estágio A, 

inclui pacientes sob risco de desenvolver IC, mas que ainda não expressam uma doença estrutural 

perceptível e com ausência de sintomas de IC. Já o Estágio B compreende os pacientes que 

adquiriram lesão estrutural cardíaca, mas ainda sem sintomas atribuíveis à IC. Pertencem ao 

Estágio C, pacientes com lesão estrutural cardíaca e sintomas atuais ou pregressos de IC. No 

Estágio D estão os pacientes com sintomas refratários ao tratamento convencional, e que 

requerem intervenções especializadas ou somente cuidados paliativos. (BOCCHI et al., 2009, p. 

7) 

 

2.2.2 FISIOPATOLOGIA DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 

Neste processo de funcionamento da bomba cardíaca é necessário compreender que o 

coração e os vasos sanguíneos não atuam em um sistema isolado. Por isso, quando assume-se o 

papel de discutir sobre a Insuficiência cardíaca também relaciona-se essa condição a todos os 

sistemas diretamente envolvidos com o trabalho do coração e ai se destacam os sistemas 

ventilatório, nervoso e renal como coadjuvantes nesse processo patológico. 

Com a insuficiência do coração, como já dito anteriormente, o sistema compensatório, 

induzido pelo sistema nervoso simpático tenta melhorar o débito cardíaco e manter uma perfusão 

adequada ao miocárdio, alterando a frequência cardíaca, volume sistólico, pré-carga, 

contratilidade e a pós-carga. Esses mecanismo com o tempo podem alterar o grau de insuficiência 

ocasionando taquicardia, o que exige aumento da demanda de oxigênio ao miocárdio e retenção 

de sódio e água, levando a redução da força de contração ventricular e edema. (LAURENT-

BOPP, 2005, p. 653) 

Quando o coração começa a entrar em falência, o sistema nervoso induz a liberação de 

adrenalina no sangue, sendo assim, o estímulo dos nervos simpáticos aumenta a frequência 

cardíaca, a força de contração e causa vasoconstrição, aumentando a pressão arterial. O fluxo 

sanguíneo reduzido atua nos rins fazendo com que ocorra a ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona o que gera a retenção de sódio e água a nível renal e causando 

hipervolemia sistêmica. Este maior volume sanguíneo em associação a vasoconstrição provoca 
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edema e aumento da pressão arterial o que induz a um trabalho excessivo da musculatura 

cardíaca o que com o tempo torna-se prejudicial e acaba por agravar o quadro de insuficiência 

cardíaca. (BOCCHI et al., 2009, p. 59)  

Muitos pacientes portadores de Insuficiência cardíaca possuem função sistólica reduzida 

de ventrículo esquerdo e diferentes graus de disfunção diastólica. Considerando isto, essa 

patologia apresenta múltiplas manifestações que influenciam sua evolução, e os diferentes 

sintomas têm relação direta com gravidade e, consequentemente, com o seu prognóstico. 

Destacam-se como achados clínicos a dispnéia aos esforços, fraqueza, fadiga, dispnéia 

paroxística noturna, tontura, ortopnéia, dor torácica, palpitações, congestão pulmonar e retenção 

hídrica. (FIORELLI et al., 2008, p. 106) 

As manifestações clínicas da insuficiência cardíaca são altamente limitantes e capazes de 

causar profundas mudanças de identidade, na função social e na capacidade física de seus 

portadores. Além disso, requer hospitalizações frequentes, diminui seu estado funcional e 

influencia significativamente em sua qualidade de vida. (SANTOS et al., 2009, p. 165) 

Nesse contexto de qualidade de vida pode-se dizer que o paciente portador de IC tem essa 

relação bem evidente com as manifestações que apresenta e uma das mais notórias ocorre em 

relação ao seu padrão de sono frequentemente alterado. 

As alterações do sono têm sido comumente descritas entre os portadores dessa patologia. 

Alguns estudos com portadores de doenças cardiovasculares sugerem que a dificuldade de se 

obter um sono satisfatório influencia na qualidade de vida e é um dos fatores que provoca mais 

inconvenientes a essa população. (RIEGEL e WEAVER, 2009, p. 341) 

 Neste sentido, destaca-se como uma das principais manifestações que levam a uma 

alteração do padrão de sono, aquelas relacionadas ao sistema respiratório nas quais os sintomas 

são exacerbados durante o período noturno, agravando o quadro de insuficiência cardíaca, 

citando-se a ortopnéia e a dispnéia paroxística noturna. 

A associação entre Insuficiência cardíaca e distúrbios respiratórios do sono é conhecida 

desde o ano de 1818 com a primeira descrição de um paciente em fase terminal de doença 

cardíaca. (NISHIME et al., 2000, p.  191). Lipkin (1999, p. 531) afirma que os distúrbios 

respiratórios do sono ocorrem em aproximadamente 60% dos pacientes com IC, se manifestando 

em 36% como respiração de Cheyne Stokes, 12% como apnéia obstrutiva e na forma mista nos 

demais casos.  
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2.3 O SONO 

 

Segundo Carskadon e Dement (1994, p. 15) o sono pode ser definido como um estado 

espontâneo, reversível e recorrente de consciência e respostas reduzidas ao ambiente externo, 

geralmente acompanhado de atividade motora relativa e olhos fechados. 

Em um segundo momento Geib et al. (2003, p. 454) conceituam o sono como um estado 

fisiológico complexo durante o qual ocorrem alterações dos processos fisiológicos e 

comportamentais, como mobilidade diminuída e aumento do limiar de resposta aos estímulos 

externos. É um estado organizado em fases, que se diferenciam por traçados específicos presentes 

através da  eletroencefalografia. 

Diante dessas considerações, pode-se dizer que o sono faz parte de um importante 

processo vital e contribui significativamente na qualidade de vida dos sujeitos, pois estabelece 

juntamente com o estado de vigília, um ciclo, que organiza o mecanismo de recuperação de 

energia após um período de esgotamento físico e mental. 

 

 

2.3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTUDO DO SONO 

 

 O interesse científico pelo estudo do sono e como este se relaciona com muitos processos 

fisiológicos do organismo, motiva várias sociedades ao longo das gerações, em todo o mundo, 

desde a Antiguidade até os dias atuais.  Um dos pontos importantes para esse contínuo interesse é 

a possibilidade de conhecer mistérios que cercam essa atividade que é impregnada por valores 

culturais, mitos antigos, religiões e ciência. 

 É invariável que todas as civilizações antigas se ocuparam em estudar o sono. Esses 

costumes foram passados através da tradição oral dos povos antigos e a partir do movimento 

escrito, as lendas e mitos começaram a integrar os livros da respectiva época. (TIMO-IARIA, 

2008, p. 1).  

Como exemplo disto, há relatos na Bíblia, fazendo referências ao sono e aos sonhos, 

envolvendo uma natureza mística: “Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer: se há entre vós em 

profeta, eu lhe aparecerei em visão; eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei.”(NÚMEROS 12: 6, 

p. 188) e também, “Apanhou Davi a lança e a bilha de água que estavam à cabeceira de Saul e 

foram-se, sem que ninguém os tivesse visto, ou os advertisse mesmo de leve; mas todos 
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dormiam, porque o Senhor os tinha sepultado em um profundo sono.” (1 SAMUEL 26:12, p. 

332) 

Na Grécia Antiga, a tradição cultural era veiculada para toda a sociedade através dos 

mitos, muitas vezes, feitos na forma de poemas onde eram contadas as origens do mundo, da 

sociedade grega e seus costumes. Essas interpretações imaginárias foram adquirindo autoridade 

por serem antigas e atribuindo valores e comportamentos à sociedade. (CORDI et al., 2000, p. 

15) 

 Neste período também era possível encontrar mitos sobre o sono. De acordo Hesíodo 

(1995, p. 94) o sono na mitologia grega figurava-se como filho de Nýx, a Noite, gerada a partir do 

Cháos, o Caos, aquele que primeiro existiu. Neste contexto, o sono era frequentemente relacionado 

com o processo de morte, o que pode ser comprovado pelas seguintes falas: 

Porém quando a alma e a vida o tiverem deixado, envia a Morte e o Sono suave 

para o transportarem, até que cheguem à terra da ampla Lícia. Aí seus irmãos e 

parentes lhe prestarão honras fúnebres, com sepultura e estela; pois essa é a 

honra devida aos mortos. (HOMERO, Ilíada, XVI, 431-457) 

 

Sono, soberano de todos os deuses e de todos os homens! Se alguma vez ouviste 

palavra minha, obedece-me então agora; e dever-te-ei gratidão durante todos os 

meus dias. Adormece sob as sobrancelhas os olhos brilhantes de Zeus, assim que 

eu me tiver deitado ao lado dele em amor. (HOMERO, Ilíada, XVI, 431-457).  

 

Entretanto, de acordo com Timo-Iaria (2008, p. 1) apesar destes relatos, a primeira 

abordagem do sono com a finalidade científica ocorreu na Grécia Antiga com os filósofos 

Sócrates e Platão e posteriormente com Aristóteles. Este último ofereceu várias contribuições 

acerca do sono, dentre elas, o fato deste estar diretamente relacionado com os sonhos, chegando à 

conclusão de que os sonhos não são fenômenos místicos ou míticos, mas sim partem de 

fenômenos naturais que se relacionam com os acontecimentos cotidianos vividos pelos sujeitos e 

que os demais animais também são capazes de sonhar. Aristóteles também acreditava que o sono 

resultava da evaporação dos alimentos do organismo, considerando segundo suas teorias, que o 

alimento evaporado provoca sonolência. 

 Apesar do interesse que o sono despertou ao longo da evolução histórica, foi somente no 

século XIX, que as pesquisas científicas sobre essa temática se aprofundaram com a utilização de 

ferramentas eletrofisiológicas para estudar os potenciais e amplitudes do sono. Considera-se que 

essa pesquisa experimental sobre o sono foi iniciada pelo fisiologista alemão Ernst Kohlschütter, 

que mediu a profundidade do sono através do limiar de estímulos auditivos que despertavam os 
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participantes estudados. Neste momento, descobria-se a existência de um ciclo do sono composto 

por etapas diferenciadas. (TIMO-IARIA, 2008, p. 4) 

 No começo do século XX, o neuropsiquiatra alemão Hans Berger realizou estudos com 

seres humanos, utilizando eletrodos que eram inseridos sobre o córtex cerebral através de uma 

abertura óssea resultante de ato cirúrgico. Esses eletrodos registrava, graficamente as oscilações 

de potencial do sistema nervoso durante o sono, resultando posteriormente no 

eletroencefalograma (EEG). (MARTINS et al., 2001, p. 29) 

 Segundo Kleitman (1987, p. 25-26) foi em 1937, que os pesquisadores Harvey, Loomis e 

Hobart realizaram o registro de EEG durante toda a noite em seres humanos, demonstrando que o 

sono consiste de alternância de estágios e que estes estão sob orientação de um mecanismo 

regulador no sistema nervoso central. Assim, estes autores criaram o primeiro sistema de 

classificação dos estágios do sono, descrevendo as fases do sono de ondas lentas ou sono 

sincronizado. 

 Os pesquisadores Aserinsky e Kleitman, em 1953, observaram um novo padrão de sono 

no EEG, sendo predominantemente de baixa voltagem e com atividade elétrica rápida associada 

aos movimentos rápidos dos olhos, posteriormente, reconhecendo que este fenômeno estava 

associado com os sonhos. A este tipo de sono, denominou-se sono REM (Rapid Eye Moviment) 

ou sono paradoxal, e é caracterizado por ondas dessincronizadas e de baixa amplitude. E tendo 

por exclusão, o restante do sono onde não ocorriam esses movimentos oculares, denominou-se 

NREM (Non Rapid Eye Moviment). (TIMO-IARIA, 2008, p. 5)  

 Nesse traçado histórico sobre o estudo do sono, observa-se que este sempre foi alvo de 

misticismos, dúvidas e controvérsias que estimularam significativamente as pesquisas científicas 

na área. Nas últimas décadas, o sono ganhou destaque nas pesquisas, pois sua atuação na 

regulação dos ritmos biológicos do organismo foi comprovada e por isso, este é capaz de 

interferir em múltiplas atividades humanas, assim como na qualidade de vida dos sujeitos. 
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2.3.2 O CICLO SONO-VIGÍLIA  

 

 Segundo Kleitman (1987, p. 346) o sono corresponde a um processo ativo que está 

funcionalmente ligado à vigília, constituindo o ciclo sono-vigília. Devido a isto, torna-se 

relevante a compreensão desse ciclo, que está inserido em um dos ritmos circadianos dos 

indivíduos, para compreender os mecanismos do sono. 

 Sendo assim, pode-se citar uma ciência que muito tem contribuído para a investigação 

desses ciclos, a cronobiologia, que visa estudar as características temporais dos organismos vivos, 

em todos os seus níveis de organização, incluindo os ritmos circadianos. Esses ritmos circadianos 

são os ciclos biológicos que variam em torno de 24 horas, podendo ser eventos bioquímicos, 

fisiológicos ou comportamentais. Muitas vezes são controlados por sincronizadores externos, 

também chamados de zeitgbers, como a luz, a alimentação e outros fatores ambientais, porém 

também têm a capacidade de persistir sem o auxílio desses fatores, o que os caracteriza como 

ritmos gerados endogenamente. A expressão desse ritmo biológico não é rígida, tendendo a se 

alterar de acordo com as informações provenientes do meio interno e externo (PEREIRA et al., 

2009, p. 64) 

Neste contexto, destaca-se o ciclo sono-vigília, que consiste em uma adaptação do 

organismo aos períodos de dia e noite, sendo capaz de persistir mesmo em condições que não 

sejam possíveis a verificação temporal. (BENEDITO-SILVA, 2008, p. 24)  

Nos seres humanos, assim como nos outros mamíferos, a relação entre a temporalidade 

externa e a interna é organizada através do sistema nervoso central, mais propriamente pelos 

núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo, que estão localizados bilateralmente nas bases do 

hipotálamo. Esses núcleos recebem a informação luminosa do ambiente através de estímulos 

oculares, sendo conduzida ao cérebro através de feixes nervosos. A partir dessas informações, os 

núcleos supraquiasmáticos fornecem um sinal para a sincronização da ordem temporal interna 

com o ciclo claro-escuro que ocorre através do movimento de rotação da Terra. (MOORE e 

LENN, 1972) 

 O funcionamento adequado desses mecanismos, temporal e de sincronização, liderados 

pelo cérebro, permite haver um equilíbrio com os demais ciclos ambientais e assim, possibilita 

que o corpo se organize, se preparando para realizar atividades que são necessárias à manutenção 

da vida. 
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Para um estado ótimo de vigília, o adulto requer uma média de 7 a 8 horas de sono em um 

período de um dia inteiro (24horas), com despertares noturnos correspondentes até 5% do tempo 

total gasto na cama tentando dormir. Os ciclos de sono nessa faixa etária caracterizam-se por 

apresentar um padrão no qual o indivíduo passa 30% sonhando, 20% em sono profundo e 50% 

em sono leve. (RODRIGUES-BARRIONUEVO, RODRIGUES-VIVES e BAUZANO-POLEY, 

2000) 

De acordo com os pesquisadores Horne e Ostberg (1976), que elaboraram um 

questionário para avaliar as diferenças individuais na preferência pelos horários de sono e de 

vigília, a população humana pode ser dividida em três tipos: matutinos, vespertinos e 

indiferentes. Os matutinos, que podem ainda ser divididos em matutinos extremos ou moderados, 

constituem cerca de 10 a 12% da população e compreendem os indivíduos que acordam cedo e 

preferem dormir mais cedo. Os vespertinos, sendo também divididos em extremos e moderados, 

constituem de 8 a 10% da população e compreendem aqueles que preferem acordar tarde e 

dormir tarde. Os indiferentes não têm horários preferenciais para dormir ou acordar. As fases dos 

seus ritmos endógenos são intermediárias, podendo compreender às dos matutinos e dos 

vespertinos. 

Considerando neste momento especificamente o ciclo do sono, este em condições 

fisiológicas normais é constituído por dois tipos de estágio, o estágio REM e o NREM, que se 

alternam entre si. O sono NREM é caracterizado pela presença de ondas lentas, grandes e 

sincronizadas no eletroencefalograma e pode ser subdividido em quatro estágios que vão do um 

ao quatro. O eletroencefalograma de sono REM é caracterizado por movimentos rápidos dos 

olhos, ondas dessincronizadas e com baixa amplitude. (ALOÉ, AZEVEDO e HASSAN, 2005, p. 

34) 

De acordo com Carskadon e Dement (1994, p. 19-20) os estágios do sono NREM podem 

ser assim caracterizados: 

 Estágio 1: inicia-se com um período de sonolência e depois de um curto período de 

relaxamento, um adulto jovem entra em sono. Este estágio tem uma duração de cerca de um a 

sete minutos e o indivíduo pode ser facilmente despertado. É caracterizado por um EEG 

semelhante ao do estado de vigília. 

 Estágio 2: é o estágio onde se inicia realmente o sono. Dura cerca de 10 a 25 minutos. O EEG 

mostra frequências de ondas mais lentas, havendo o aparecimento de complexos K 
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específicos. Nessa fase, o despertar dos indivíduos por estimulação tátil, fala ou movimentos 

corporais são mais difíceis e precisam ser mais fortes que os aplicados para acordar no estágio 

1. 

 Estágio 3: O estágio 3, de curta duração no primeiro ciclo ocorre para uma transição para o 

estágio 4, por isso ocorrem muitas semelhanças entre essas fases. Do estágio 3 para o estágio 

4, há uma progressão da dificuldade de despertar. Esse estágio tem a duração de cerca de 15 a 

20 minutos.  

 Estágio 4: Nessa fase, os estímulos necessários para acordar uma pessoa são maiores. É 

caracterizado pela presença de ondas lentas no EEG e dura aproximadamente de 20 a 40 

minutos. 

Após o estágio 4, o ciclo do sono retorna aos estágios anteriores, 3 e 2, e tem um primeiro 

período REM breve, de aproximadamente 90 minutos após o início do sono. O ciclo recomeça 

com o estágio 2 e se repete outras três a cinco vezes durante a noite. O sono de onda lenta pode 

desaparecer, enquanto os períodos REM aumentam ao longo da noite. Por isso, pode-se afirmar 

que grande parte do sono de onda lenta ocorre no primeiro terço da noite e o sono REM ocorre 

mais no último terço. Se houver um momento de despertar, o ciclo de sono se reinicia no estágio 

1. Assim, interrupções frequentes no sono interferem no avanço das etapas para o ciclo atingir o 

sono de onda lenta e após o REM, aumentando-se o tempo gasto de sono no estágio 1.  

 Considerando essas etapas dentro do contexto do ciclo sono-vigília, pode-se observar que 

quando estes ciclos não estão adequadamente em equilíbrio, ocorre durante a vigília, uma 

sonolência crônica gerada por inúmeros fatores. Quando esses fatores são temporários, o 

problema é facilmente corrigido, porém em casos onde há uma continuidade de interrupções do 

sono ou sono insuficiente, as consequências para a vida dos indivíduos podem ser graves 

influenciando em outros ritmos biológicos e além disso, em sua qualidade de vida e convívio 

social. 
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2.3.3 MECANISMOS NEURAIS DO CICLO SONO-VIGÍLIA 

  

 Durante o sono, o Sistema Nervoso Central (SNC) encontra-se em contínua atividade, 

sendo responsável pela inibição de várias funções, que se expressam pela ausência de sensações e 

relativa imobilidade do corpo ao dormir, e também pela ativação de outros mecanismos.  

Segundo Mignot (2008, p. 661) o sono e a vigília contam com sistemas próprios, porém 

interconectados e que se alternam periodicamente. Assim, pode-se dizer que no decorrer da 

alternância entre esses estados, os sistemas e as funções orgânicas sofrem alterações mediadas 

por elementos do organismo atuantes nesse processo de liga e desliga. 

As características do sono dependem da atividade encefálica e de circuitos cerebrais 

complexos que estão vinculados a estruturas e neurotransmissores (ALOÉ, AZEVEDO e 

HASSAN, 2005) 

O ciclo sono-vigília que é regido pelo ritmo circadiano, encontra-se relacionado à 

alternância fotosensível dos períodos de dia e noite e está sob o controle do núcleo 

supraquiasmático do hipotálamo (NSQ).  

O NSQ é responsável pela organização cíclica e temporal do organismo e do ciclo sono-

vigília, sendo influenciado pela luz do ambiente durante o dia, via feixe retino-hipotalâmico, e 

pela melatonina, que é secretada pela glândula pineal, atuando durante a noite. A secreção da 

melatonina é máxima durante esse período e sua ação no NSQ regula o início e a manutenção do 

estado de sono. Essa influência de claro-escuro é transmitida para áreas hipotalâmicos adjacentes, 

chamadas de zona supra-paraventricular e núcleo dorsomedial, que participam na regulação do 

comportamento circadiano do sono. O núcleo dorsomedial envia projeções GABAérgicas para a 

área pré-óptica ventrolateral do cérebro (VLPO), que é ativada especificamente durante o sono, e 

também projeções glutamatérgicas e de hormônio de liberação da tireotropina, para a área 

hipotalâmica lateral. (MCCARLEY e SINTON, 2007). 

O VLPO por meio dos neurotransmissores inibitórios GABA e galanina, inicia o sono ao 

inibir as regiões ligadas à vigília. O ciclo sono-vigília também se distingue pela atuação dos 

neuromoduladores, onde a vigília é um estado colinérgico e monoaminérgico. Sendo assim, de 

acordo com as características já apontadas de cada tipo de sono, tem-se o sono REM como 

predominantemente colinérgico com a atuação dos receptores muscarínicos e o sono NREM 

assume uma posição intermediária. (ALOÉ, AZEVEDO e HASSAN, 2005, p. 35) 
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O sono REM é mediado colinergicamente por neurônios denominados REM-on que estão 

situados no mesencéfalo e na ponte. Durante esse sono, os níveis do neurotransmissor 

Acetilcolina (Ach) aumentam, assim como na vigília. Um estado de vigília prolongado gera o 

aumento da concentração de adenosina no cérebro o que leva à sonolência e indução ao sono, 

dessa forma, inibindo a atividade neuronal colinérgica promotora da vigília. A adenosina é um 

produto do metabolismo energético dos neurônios, que acumula-se na fenda sináptica durante a 

vigília e atua de forma inibitória no local. Essa ação inibitória local da adenosina ocorre em 

receptores específicos, denominados de adenosina-1, nas células colinérgicas do prosencéfalo 

basal. A redução da atividade dessas células colinérgicas desinibe as células gabaérgicas do 

VLPO deixando de estimular também o sistema hipocretinas, dando início ao sono NREM ao 

final de um período de vigília. Essas hipocretinas desempenham uma função importante na 

estabilidade dos sistemas aminérgicos e colinérgicos do ciclo sono-vigília, apresentando atividade 

máxima durante a vigília e estando ausente durante o sono NREM e REM, de forma com que 

impede o início do sono. (PORKKA-HEISKANEN et al., 2002) 

De uma forma geral, a necessidade do sono, sua manutenção e duração, é influenciada por 

fatores químicos e respostas desencadeadas por estes. Além disso, hábitos pessoais, é fatores 

circadianos e a homeostase do organismo também regulam esse processo. A expressão 

eletrofisiológica do sono e da vigília é atribuída à sincronização e dessincronização de diversos 

circuitos cerebrais que controlam esse processo. 

 

 

2.3.4 SONO E O ENVELHECIMENTO 

 

A estrutura do sono altera-se de forma contínua ao longo de toda a vida. (MORAES e 

POYARES, 2008, p. 429). Neste sentido, o processo de envelhecimento, responsável pelas 

maiores alterações físicas dos organismos, ocasiona modificações na quantidade e na qualidade 

do sono, com impacto negativo na perspectiva da qualidade de vida da maioria do idosos. 

Segundo Erickson e Lee ( 2005, p. 193), com o aumento da idade, o sono se torna mais 

leve e fragmentado, principalmente nos homens, fazendo com que as pessoas mais idosas fiquem 

menos tempo adormecidas em relação aos mais jovens. Para Guimarães, Lima e Souza (2007), à 

medida que o indivíduo envelhece, o sono se constitui cada vez mais em motivo de queixas. 



53 

 

Geib et. al. (2003, p. 454) complementam ressaltando que alguns idosos não relatam suas 

queixas relacionadas ao sono, por não percebê-las como disfunções, mas sim como eventos 

normais do processo de senescência, contribuindo para o aumento do consumo de medicamentos 

para dormir, muitas vezes sem prescrição clínica.  

Acerca das alterações fisiológicas ocorridas nos idosos, os problemas relacionados ao 

sono são evidentes, sendo este identificado como um agente influenciador do cotidiano dos 

indivíduos. De acordo com Ebersole e Hess (2001), essas modificações no padrão de sono e 

repouso alteram a homeostase do organismo, com repercussões sobre a função psicológica, 

sistema imunológico, execução de atividades, comportamento, padrão de humor e habilidade de 

adaptação. 

Para Geib et al. (2003, p. 453) os fatores que mais contribuem para os problemas do sono 

em idosos, podem ser agrupados em categorias, tais como: dor ou desconforto físico, fatores 

ambientais, desconforto emocional e alterações no padrão do sono.  

Além desses, também são encontradas a sonolência e a fadiga diurna que pode ser 

evidenciada através do aumento dos cochilos e diversos outros problemas, que embora não são 

específicos da velhice, têm impacto negativos nos idosos devido a seus efeitos sobre o sono. 

(FLOYD, 2002) 

  Mas essas alterações do sono ocorrem, principalmente devido às mudanças físicas, sendo 

muitas vezes difícil de se estabelecer se estas são alterações normais decorrentes do 

envelhecimento ou se são patológicas, capazes de gerar maior morbidade entre os mais velhos, 

pois estas se camuflam nesse processo. Entretanto, Moraes e Poyares (2008, p.429) afirmam que 

na medida em que as alterações do sono pioram subjetivamente a qualidade de vida dos 

indivíduos, esta deve ser considerada como uma problema de saúde e não mais como uma 

mudança normal decorrente da idade avançada. 

Freitas (2006) afirma em relação ao sono dos idosos, que estes dormem em torno de seis 

horas, o seu período de latência é maior, o sono é mais superficial, os estágios profundos sofrem 

intensas reduções, e ocorrem mais despertares noturnos.  

 Descrevendo mais detalhadamente essas alterações, pode-se dizer que algumas dessas 

principalmente encontradas nos idosos, referem-se à necessidade do sono. Ohayon et al. (2004) 

dizem que nessa faixa etária existe uma redução da quantidade total de sono, passando por uma 
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redistribuição dessa necessidade ao longo de todo o dia, com aumento do sono diurno e redução 

do noturno, tornando-se menos satisfatório para os sujeitos. 

Complementando o autor acima, Mello (2005) diz que no processo de envelhecimento o 

aumento dos despertares noturnos são decorrentes de alterações neuroquímicas, morfológicas e 

funcionais, responsáveis por essas modificações de características do sono e também na sua 

arquitetura. 

Em relação à eficiência do sono, este também é um fator que pode ser encontrado 

reduzido conforme a  idade avança. De acordo com Guimarães, Lima e Sousa (2007), a eficiência 

do sono, ou seja, a proporção entre o tempo que a pessoa está dormindo e o tempo despendido no 

leito para conseguir dormir, encontra-se diminuído nos idosos, de forma que a dificuldade de 

manutenção do sono noturno contribui para a diminuição desse parâmetro, refletindo 

significativamente na qualidade do sono. Idosos sem distúrbios do sono apresentam eficiência 

deste em torno de 80 e 85%. (BUYSSE et al., 1992) 

 Quanto as alterações nos estágios do sono, a variação estrutural mais evidente encontrada 

na polissonografia (PSG) refere-se a uma diminuição do sono de ondas lentas (estágios 3 e 4), 

atingindo cerca de 5 a 10% do sono de idosos que não apresentam distúrbios. (FEINBERG et al., 

1990). O sono REM também apresenta períodos mais curtos e de menor densidade. (BLIWISE, 

2005) 

 Outras alterações biológicas também são capazes de influenciar nos padrões de sono no 

envelhecimento. As modificações no ritmo circadiano, tão presentes nesse processo, são capazes 

de gerar uma crescente desorganização no ciclos orgânicos, inclusive no ciclo de sono-vigília, 

que de acordo com Aharon-Peretz et al. (1991) pode ser causado devido a uma atrofia do NSQ 

que controla esse processo. 

 Após essas afirmações, pode-se dizer que existem diversas causas potenciais capazes de 

causar  alterações na qualidade do sono dos idosos, considerando fatores característicos do 

envelhecimento e também fatores patológicos.  

Em relação aos distúrbios do sono nesse período da vida, a American Sleep Disorders 

Association (ASDA), agrupa  os principais transtornos em três categorias: dissonias, parassonias 

e distúrbios médico-psiquiátricos. (HAPONIK e McCALL, 1999) 

 Na categoria das dissonias, são encontradas os distúrbios mais frequentes, podendo estes 

ser extrínsecos ou intrínsecos aos sujeitos. Entre os fatores intrínsecos do sono, estão a síndrome 
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das pernas inquietas e a insônia, com destaque para a apnéia obstrutiva do sono nesse grupo, por 

se manifestar frequentemente em pacientes portadores de IC. Os fatores extrínsecos do sono se 

relacionam ao ambiente, medicamentos, consumo de drogas estimulantes e álcool e a uma 

higiene inadequada do sono. (GEIB et al., 2003, p. 457) 
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3 METODOLOGIA 
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A metodologia da pesquisa pode ser conceituada como o conjunto detalhado e seqüencial 

de métodos e técnicas científicas que serão executados no processo de desenvolvimento da 

pesquisa, de forma que se consiga atingir os objetivos inicialmente propostos e, ao mesmo tempo, 

atender aos critérios de eficácia e confiabilidade de informação (BARRETO e HONORATO, 

1998, p. 59). 

Desta forma, a metodologia consiste em um instrumento pelo qual a investigação do 

problema proposto é viabilizada, a fim de que os objetivos traçados sejam atingidos. Por isso é 

nesse cenário que o pesquisador selecione a metodologia mais adequada, pois é nesta etapa que a 

forma de desenvolvimento da pesquisa é formulada. 

Richardson (1989, p. 29) afirma que “o método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos”. Com isso, o trabalho de 

pesquisa é planejado e executado de acordo com as normas que acompanham cada método. 

 

 
3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 O presente estudo é do tipo descritivo, exploratório, na forma de uma pesquisa de campo. 

De acordo com Gil (2008, p. 42): 
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de variações entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas 

que têm o objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição por 

idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental, 

etc. 

 
Para Leopardi (2002, p. 120), a pesquisa descritiva constitui-se de estudos que tem o 

objetivo de se explorar uma situação não conhecida, na qual se tem necessidade de se obter mais 

informações.  

Cervo e Bervian (1996, p. 49) concordam com as afirmações propostas e complementam 

dizendo que a pesquisa descritiva procura descobrir, com a melhor precisão possível, a freqüência 

com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão, com os outros, sua natureza e 

características, correlacionando fatos ou fenômenos sem manipulá-los.  

 Mesmo que a pesquisa classifique-se como descritiva, “torna-se necessário que o pesquisador 

ultrapasse a mera descrição, buscando acrescentar algo ao questionamento existente sobre o assunto” 

(GIL, 2007, p.134). 
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Neste contexto, essa pesquisa assume em caráter complementar, o tipo exploratório como 

uma forma de ampliação da pesquisa. Triviños (1987, p. 109) afirma que este tipo de estudo: 

 

Permite ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado 

problema. O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos 

limites de uma realidade específica. (...) Um estudo exploratório, pode servir 

também para levantar possíveis problemas de pesquisa 

 

Em acordo com a afirmação, Figueiredo (2004, p. 104) diz sobre a pesquisa exploratória 

que esta “ proporciona maior familiaridade com o problema, ou seja, tem o intuito de torná-lo 

mais explícito”.  

Com base no tipo de pesquisa, este estudo também pode ser considerado como de campo, 

pois é baseado em uma documentação direta dos fatos e no levantamento de dados no local onde 

ocorrem os fenômenos com o objetivo de obter informações por meio da observação. Segundo 

Marconi e Lakatos (2005, p. 188) “pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de 

conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma 

resposta.” 

 

 
3.2 ABORDAGEM 

 

A abordagem deste estudo é quantitativa. De acordo com Santos e Clos (1998, p. 1) “a 

opção pelo método e técnica de pesquisa depende da natureza do problema que preocupa o 

investigador, ou do objeto que se deseja conhecer ou estudar.”  

 Leopardi (2002, p. 116) afirma que: 

A abordagem da pesquisa quantitativa é utilizada quando se tem um instrumento 

de medida utilizável e válido, deseja-se assegurar a objetividade e credibilidade 

dos achados, os instrumentos não colocam em risco a vida humana, a questão 

proposta indica a preocupação com a quantificação e quando se necessita 

comparar eventos, ou quando for desejável replicar estudos. 

 

Segundo Raupp e Beuren (2004, p. 92), esta “caracteriza-se pelo emprego de instrumentos 

estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados”. 

Para Teixeira (2007, p. 136) a pesquisa quantitativa utiliza a descrição matemática como 

uma linguagem, sendo usada para descrever as causas de um fenômeno e as relações entre 

variáveis. Desta forma, a estatística assume uma função de estabelecer a relação entre o modelo 

teórico proposto e os dados observados no mundo real. 
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A abordagem da pesquisa quantitativa é geralmente dedutiva, onde as idéias e conceitos 

são  mensurados por meio de variáveis e as relações entre elas são testadas. O conhecimento que 

resulta é baseado em observação, medição e interpretação cuidadosas da realidade objetiva. Neste 

sentido, o raciocínio dedutivo surge como um processo no qual o pesquisador começa com uma 

teoria estabelecida, onde conceitos já foram reduzidos a variáveis, e então coleta evidência para 

avaliar ou testar se a teoria é confirmada. (BURNS e GROVE, 2005, p. 34) 

Portanto, de acordo com essas afirmações pode-se afirmar que o propósito central da 

pesquisa quantitativa é de medir os resultados encontrados de forma objetiva. 

É através da pesquisa quantitativa que as opiniões e informações podem ser transformadas 

em números para possibilitar a classificação e análise dos dados, por isso exige-se o uso de 

técnicas estatísticas. Devido a isto, optou-se por utilizar esta abordagem como forma de 

quantificar numericamente os sujeitos estudados e seus fatores associados para se obterem 

resultados mensuráveis estatisticamente e servir como base para futuros estudos. 

 

 
3.3 CENÁRIO DE PESQUISA 

 

 A pesquisa foi desenvolvida no Ambulatório de Cardiologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro vinculado à Universidade Federal Fluminense, localizado no município de 

Niterói/RJ. O ambulatório funciona como um conjunto de clínicas multidisciplinares que visam 

um atendimento integralizador do indivíduo em suas necessidades.   

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 A população alvo deste estudo foi constituída por 50 pacientes cadastrados na clínica de 

cardiologia do Hospital Universitário Antônio Pedro com diagnóstico de insuficiência cardíaca 

crônica estabilizada. 

 Dentre os pacientes da clínica foram selecionados apenas aqueles que possuíam faixa 

etária igual ou superior a 60 anos. A amostra foi selecionada por demanda, no período de 

dezembro a março de 2012 quando estes compareceram ao ambulatório de cardiologia para 

consultas pré-agendadas. 

A clientela foi de ambos os sexos, sendo 27 (54%) homens e 23 (46%) mulheres e 

composta pelos pacientes que expressaram a participação de forma voluntária na pesquisa e por 
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aqueles que não tiveram dificuldades na compreensão do instrumento utilizado para a coleta de 

dados. 

Os pacientes que concordaram em cooperar com a pesquisa, foram convidados a assinar o 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a responder o questionário de qualidade 

do sono (IQSP-BR). 

Para este estudo os critérios de inclusão foram: 

 Pacientes cadastrados no ambulatório de cardiologia HUAP/UFF com diagnóstico 

estabelecido de IC e com a realização prévia de pelo menos uma consulta de enfermagem 

 ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 anos  

 pacientes que assinarem o TCLE para participação na pesquisa 

 

Os critérios de exclusão adotados foram: 

 Pacientes portadores de distúrbios cognitivos capazes de comprometer a veracidade das 

respostas 

 Pacientes que se recusarem a assinar o TCLE 

 Os sujeitos com idade inferior a 60 anos 

 Pacientes com diagnósticos clínicos ainda não estabelecidos 

 Pacientes não alfabetizados 

 

 
3.5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A coleta dos dados foi realizada no período de dezembro a março de 2012, durante o 

horário de funcionamento do ambulatório de cardiologia, ocorrendo sempre uma vez por semana, 

às segundas-feiras no período vespertino (14:30h – 18h). As entrevistas foram realizadas pela 

autora desta pesquisa, estando devidamente capacitada e treinada na aplicação dos instrumentos. 

A coleta ocorreu após as consultas de enfermagem, nas próprias dependências do 

ambulatório e foi realizada em dois momentos, somente com os pacientes que estavam dentro dos 

critérios de inclusão e que aceitaram assinar o TCLE. 

Primeiramente foi empregado um instrumento destinado à caracterização dos dados sócio-

demográficos e clínicos (Apêndice 9.1), estabelecendo como variáveis do estudo: sexo, idade, 
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estado civil, estado profissional, tempo de tratamento no HUAP/UFF, classe funcional da IC, 

dispnéia ao decúbito dorsal, cochilo diurno e aderência à dieta.  

Em segundo momento foi aplicado o questionário IQSP-BR (Anexo 10.1), na versão em 

português do Brasil, já validado por estudo anterior.  

O instrumento de coleta de dados foi preenchido pela pesquisadora em campo, e o 

questionário IQSP-BR, foi aplicado a cada paciente padronizando o tempo de até 15 minutos 

como limite máximo para o seu preenchimento.  

Nessa etapa será realizado um estudo descritivo de natureza quantitativa, utilizando o 

método de survey. Por isso, o questionário é o instrumento de coleta de dados considerado mais 

adequado e pode ser definido como: 

Uma técnica de investigação, composta por um número mais ou menos elevado 

de questões apresentadas, por escrito, às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas, etc. (GIL, 2008, p. 124). 

 

Segundo Malhotra (2001, p. 179), “o método survey para obtenção de informações se 

baseia no interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas sobre o seu 

comportamento, intenções, atitudes, percepção, motivações e características demográficas e de 

estilo de vida”. Assim, este método constitui-se de um questionário estruturado aplicado a uma 

amostra da população e destinado a obter informações específicas dos participantes. 

Os dados coletados através do questionário IQSP-BR e do instrumento, foram 

organizados em banco de dados e armazenados pelo software Microsoft Excel e, posteriormente, 

com base nos resultados, serão elaboradas tabelas e gráficos os quais serão interpretados com 

fundamentação na literatura. 

 O método utilizado para avaliar as medidas dos resultados coletados e o perfil da amostra 

de acordo com as variáveis do estudo foi a estatística descritiva. Segundo Guedes et al. (2008, p. 

1), a estatística descritiva tem como objetivo básico, sintetizar valores de uma mesma natureza, 

permitindo dessa forma que se tenha uma visão global da variação desses valores e também 

organiza e descreve os dados de três maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas 

descritivas.  

As mesmas autoras definem a estatística como: 

 
Uma ciência que apresenta processos próprios para coletar, apresentar e 

interpretar adequadamente conjuntos de dados, sejam eles numéricos ou não. 
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Pode-se dizer que seu objetivo é o de apresentar informações sobre dados em 

análise para que se tenha maior compreensão dos fatos que os mesmos 

representam. A Estatística subdivide-se em três áreas: descritiva, probabilística e 

inferencial. (GUEDES et al., 2008, p. 1) 

 

 Desta forma, foi adotada a análise estatística descritiva, pois é a que melhor se adequada a 

esta pesquisa. Após a organização dos dados, foram elaboradas tabelas de frequência e gráficos 

para as variáveis categóricas, e para as variáveis contínuas foi utilizada a estatística descritiva, 

com medidas de posição (média e mediana) e dispersão (desvio padrão e coeficiente de variação). 

 

 

3.5.1 INSTRUMENTOS 

 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP-BR) 
 

O padrão do sono dos participantes foi avaliado através do IQSP-BR (Anexo 10.1). Esse 

questionário foi desenvolvido primeiramente na versão em inglês, sendo denominado Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI).  

Este foi desenvolvido com os objetivos de oferecer uma medida confiável, padronizada, 

de fácil entendimento e interpretação para avaliar a qualidade do sono e também discriminar os 

sujeitos avaliados entre bons e maus dormidores. (BUYSSSE et al.,1989) 

A qualidade do sono é então avaliada a partir de questões relacionadas aos hábitos de 

sono individuais dos pacientes, devendo ser respondidas de acordo com o padrão de sono 

apresentado no último mês (mês anterior ao da aplicação). Algumas dessas questões referem-se 

ao tempo levado para adormecer, o horário de se deitar para dormir e de acordar, a duração total 

do sono, como o paciente classifica a qualidade do seu sono, presença ou ausência de cochilos, 

problemas para adormecer, utilização de medicamentos auxiliares para dormir, dentre outros. 

Esse questionário é composto por 19 questões fechadas e autoadministradas e 5 questões 

abertas respondidas pelos companheiros de quarto dos participantes, sendo que estas últimas 

questões somente são utilizadas para informação clínica. 

As 19 questões foram agrupadas em sete componentes com escores que variam de uma 

escala de 0 a 3 pontos, dependendo do item assinalado. Os sete componentes correspondem a 

áreas já avaliadas em anamneses de pacientes com queixas relacionadas ao sono e em ordem, são 

denominados: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência habitual 

do sono, alterações do sono, uso de medicamentos para dormir e disfunção diurna. 
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Cada um desses componentes só pode obter uma pontuação entre 0 a 3 pontos, onde 0 

significa muito bom, 1 é bom, 2 é ruim e 3 é muito ruim. Após serem atribuídos valores para cada 

componente, as pontuações destes são somadas para gerar um escore global, que varia de 0 a 21, 

sendo que quanto maior a pontuação, pior é considerada a qualidade do sono. Escores globais do 

IQSP entre 0 a 4 pontos, indicam uma boa qualidade do sono, entre 5 a 10 pontos indicam uma 

qualidade ruim do sono e escores acima de 10 indicam a presença de algum distúrbio do sono. 

(BUYSSE et al, 1989) 

Esse intrumento também permite a classificação dos sujeitos como bons e maus 

dormidores. Os bons dormidores compreendendo pacientes que obtiverem pontuações finais entre 

0 e 4 pontos e os maus dormidores, correspondem àqueles com pontuação final igual ou superior 

a 5 pontos. (BUYSSE et al, 1989) 

Desde a sua elaboração do IQSP é amplamente utilizado para avaliar a qualidade do sono 

de pacientes com diferentes patologias e já foi validado para o uso em diferentes países. 

(BERTOLAZZI, 2008) 

 

Instrumento para caracterização de dados sócio-demográficos e clínicos 

 

 Esse instrumento para a coleta desses dados (Apêndice 9.1), foi formulado pela autora da 

pesquisa com o objetivo de atender à demanda por informações capazes de caracterizar o perfil 

dos participantes. 

  O instrumento é dividido em cinco itens, correspondendo a: (I) dados de identificação, (II) 

dados clínicos, (III) atividades de vida diária, (IV) hábitos de vida e (V) características do sono e 

repouso. Ele é composto por questões abertas e fechadas, variando de acordo com o objetivo das 

perguntas. 

 Em relação aos dados clínicos, as questões são focadas no diagnóstico da patologia, 

tempo de tratamento, manifestações clínicas e histórico familiar de doenças cardíacas e do sono. 

Quanto as características do sono e repouso, o participante é levado a responder sobre o seu 

padrão de sono, posição adequada para dormir, presença ou não de dificuldade respiratória 

durante o sono e utilização de medicamentos auxiliares para dormir. 

 Por meio desse instrumento foi possível coletar informações importantes acerca do 

histórico pessoal e clínico do paciente que contribuíram para a avaliação dos resultados obtidos, 

assim como foram obtidas as variáveis utilizadas neste estudo. 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 

 

Quanto aos aspectos éticos desta pesquisa, cabe ressaltar que este estudo cumpriu todas as 

especificações éticas e legais da Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério 

da Saúde, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos.  

Esta Resolução incorpora, sob a ética do indivíduo e das coletividades os quatro 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, 

e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da 

pesquisa e ao Estado (BRASIL, 1996). 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP/UFF, sendo 

aprovada sob o nº 273/11, CAAE: 0286.0.258.000-11. 

Esta pesquisa não gerou nenhum tipo de ônus financeiro para os pacientes selecionados, 

que expressaram participação voluntária na pesquisa, ficando a cargo do pesquisador as despesas 

com o desenvolvimento do projeto. Declara-se também que a pesquisa não envolveu risco direto 

ao sujeito, e que foram realizadas todas as orientações necessárias aos participantes.  

Quanto à aplicação do questionário, este foi realizado mediante a assinatura do TCLE e a 

explicação prévia dos direitos e das garantias do participante. Foram cumpridos os direitos ao 

anonimato e privacidade, sendo divulgados somente os resultados coletivos da pesquisa. 
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Inicialmente serão apresentadas as características sócio-demográficas e clínicas da 

amostra dos pacientes com IC. Serão classificadas como características sócio-demográficas, as 

variáveis: sexo, idade, estado civil e estado profissional e as características clínicas analisadas 

compreendem: tempo de tratamento no HUAP/UFF, classe funcional, aderência à dieta, dispnéia 

ao decúbito dorsal e cochilo diurno. 

Serão mostrados os resultados referentes a análise destes componentes de forma isolada e 

também quando for necessária uma associação entre eles. Após a primeira caracterização, serão 

apresentados em sequência, os resultados acerca do sono, sendo baseados no questionário, Índice 

de Qualidade do Sono de Pittsburgh, na versão em português do Brasil (IQSP-BR), adotado por 

este estudo. 

 

 

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DOS SUJEITOS 
 

 

 Para caracterização dos sujeitos deste estudo que estão em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF, foram analisadas as seguintes variáveis sócio-demográficas: sexo, 

idade (anos), estado civil e estado profissional. As características desta amostra são apresentadas 

na Tabela 1 a seguir, onde observa-se um número total de 50 participantes (n=50). 
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TABELA 1. Variáveis sócio-demográficas dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

 

Variáveis sócio-demográficas n % 

   

Sexo   

Masculino 27 54 

Feminino 23 46 

   

Idade (anos)   

Grupo 1 (60 a 70 anos) 21 42 

Grupo 2 (71 a 80 anos) 18 36 

Grupo 3 ( acima de 80 anos) 11 22 

   

Estado civil   

Solteiros 6 12 

Casados 23 46 

Viúvos 21 42 

   

Estado Profissional   

Ativos 17 34 

Inativos 33 66 

   

 

 

Tendo como ponto de partida, os dados obtidos através das características globais dos 

pacientes, e de acordo com a faixa etária dos participantes, foi feita uma análise baseada em três 

grupos, divididos de acordo com a idade em anos de cada um destes e assim definidos: o Grupo 1 

se relaciona aos pacientes que possuem idades de 60 a 70 anos, o Grupo 2 é formado pelos que 

possuem idades de 71 a 80 anos e o Grupo 3 corresponde àqueles com idade superior a 80 anos.  

Dessa forma, o número de pacientes encontrados no Grupo 1 foi de 21, representando 

42% da amostra. O Grupo 2 foi formado por 18 pacientes, correspondendo a um percentual de 

36% e 11 pacientes integraram o Grupo 3, representando 22% da amostra. Esses valores 

percentuais podem ser evidenciados na Figura 1, abaixo. 
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FIGURA 1 – Distribuição de frequências da idade dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 
 

A Tabela 2 abaixo, exibe as principais estatísticas da idade para todos os pacientes, assim 

como para os grupos etários anteriormente definidos. 

 

TABELA 2. Estatísticas da idade dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. 

Niterói, 2012. (n=50). 

 
Estatísticas da Idade 

 
Global 

 
Grupo 1 (de 60 a 70 

anos) 

 
Grupo 2 (de 71 a 80 

anos) 

 
Grupo 3 (acima 

de 80 anos) 

Média 73,66 64,95 77 84,81 

Desvio Padrão (dp) ±8,45 ±2,91 ±2,44 ±3,35 

Coeficiente de Variação 11,47 4,49 3,18 3,95 

Mín 60 60 72 81 

Máx 92 70 80 92 

Percentis     

25 66 63 75,25 82 

50 74,5 65 77,5 84 

75 80 67 78,75 87 

     

IC95% (71,31;76) (64,95;66,20) (75,86;78,13) (82,83;86,79) 

 

 

 A Média global de idades foi de 73,66 anos, com desvio padrão de 8,45 anos, tendo o 

paciente mais novo, a idade de 60 anos e o mais velho, 92 anos. O Coeficiente de Variação global 

42%

36%

22%

De 60 a 70 anos

De 71 a 80 anos

Acima de 80 anos
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apresenta um valor de 11,47%, sendo que entre os três grupos, observa-se que a proximidade dos 

valores percentuais podem conferir uma característica de homogeneidade com relação à idade. 

 Ao ser feita uma avaliação individual dos grupos etários, observa-se uma média de idades 

de 64,95 anos no Grupo 1, com desvio padrão de 2,91 anos. De acordo com o percentil 25, cerca 

de 23,8% dos pacientes deste grupo possuíam menos de 63 anos, ou seja, estando compreendidos 

entre 60 a 62 anos. Em relação ao Grupo 2, este apresentou uma média de idade de 77 anos e 

desvio padrão de 2,44 anos, sendo que  72,2% dos pacientes deste, apresentaram idades 

superiores a 75,25 anos, ou seja, até 80 anos. Analisando agora o Grupo 3, este apresentou uma 

média de idades de 84,81 anos, com desvio padrão de 3,35 anos e acerca de 27,3% dos pacientes 

apresentando idades superiores a 87 anos. 

Em relação ao sexo, neste estudo, obteve-se uma amostra global de 50 pacientes, 

divididos entre 27 sujeitos do sexo masculino e 23 do sexo feminino. A distribuição percentual 

por sexo é exibida na Figura 2, abaixo. 

             

46%

54%

Sexo Feminino

Sexo Masculino

 

FIGURA 2 – Distribuição por sexo dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. 

Niterói, 2012. (n=50). 
 

 Através desta figura, constata-se que o maior percentual de pacientes deste estudo foi 

constituído por sujeitos do sexo masculino, compreendendo 54% da amostra, seguido por 

pacientes do sexo feminino, totalizando 46% da amostra coletada. 

 De uma forma mais detalhada, observa-se na Tabela 3 a seguir, o resultado desta variável 

através de uma distribuição conjunta entre o sexo dos pacientes e seus respectivos grupos etários. 
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TABELA 3. Distribuição da amostra por sexo e grupos etários dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

Grupos Etários 
Sexo 

    Total por Sexo 
Masculino  Feminino 

Grupo 1 (60 a 70 anos) 13 8  21 

Grupo 2 (71 a 80 anos) 13 5  18 

Grupo 3 (acima de 80 anos) 1 10  11 

Total 27 23  50 

 

 Neste momento, verifica-se um padrão de repetição de idades nos grupos 1 e 2 do sexo 

masculino, com exatos 13 pacientes em cada um, porém quanto foca-se no Grupo 3, que 

corresponde às idades acima de 80 anos, no sexo masculino evidencia-se somente 1 paciente, 

nesta faixa etária. Em contrapartida, no sexo feminino, a maior frequência de pacientes está na 

faixa etária estabelecida para o Grupo 3 (n=10), seguido pelo grupo 1 com 8 pacientes e 

posteriormente pelo grupo 2, com 5 pacientes. 

 Essa característica evidenciada neste estudo, onde encontra-se uma maior quantidade de 

mulheres mais idosas do que homens, pode encontrar explicação em diversos fatores. Um desses 

fatores explicativos para as diferenças na expectativa de vida por idade é a mortalidade 

diferencial entre homens e mulheres, podendo estar relacionada a determinantes ambientais, 

condições econômicas, doenças crônicas e fatores culturais. Mas antes de afirmar certamente suas 

etiologias, faz-se necessário uma discussão entre diversos fatores associados que podem conduzir 

a esse fato. (BERQUÓ, 1996; CAMARGOS, RODRIGUES e MACHADO, 2011)  

Em relação ao estado civil dos participantes, os mesmos foram classificados de acordo 

com as respostas obtidas. Encontraram-se pacientes em somente três categorias de estado civil, 

sendo estas: casados, solteiros e viúvos. A distribuição percentual por estado civil é exibida na 

Figura 3, abaixo. 
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FIGURA 3 – Distribuição por estado civil dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 
 

 Após esta categorização, a frequência dos mesmos foi avaliada, tendo sido encontrados, 

12% dos participantes solteiros, 46% eram casados e 42% dos pacientes eram viúvos. 

 Logo abaixo, encontra-se a Tabela 4 com a divisão dos pacientes através de uma 

distribuição conjunta entre o sexo e seus respectivos estados civis. 

 

TABELA 4. Distribuição da amostra por sexo e estado civil dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

Sexo 
 Estado Civil  

Solteiros Casados Viúvos 

Masculino 4 16 7 

Feminino 2 7 14 

Total 6 23 21 

 

 Através desta Tabela verifica-se que em ambos os sexos, o estado civil de solteiro foi o 

que obteve menor frequência, correspondendo a apenas 12% do total da amostra de pacientes. 

Dentre os participantes do sexo masculino, predominou o estado civil de casado, correspondendo 

a 59,25% (n=16) destes. Já no sexo feminino, observa-se a predominância da viuvez, com 60, 

86% (n=14). 

12%

46%

42% Solteiros
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 De acordo com o estado profissional dos participantes, estes foram divididos de acordo 

com as categorias de ativos e inativos. Pertenciam ao grupo dos ativos, pacientes que 

trabalhavam com vínculo empregatício ou sem ou mesmo que desenvolviam algum tipo de 

atividade como trabalhadores autônomos e foram inseridos no grupo de trabalhadores inativos, 

aqueles que se declararam como aposentados por quaisquer motivos, pensionistas e beneficiários 

da previdência social, que não exerciam mais nenhuma atividade que fosse caracterizada como de 

trabalho. Após esta separação por grupos, a frequência nos mesmos foi avaliada, tendo sido 

encontrado, 34% (n=17) dos pacientes em estado ativo e 66% (n=33) dos pacientes em estado 

profissional inativo, de acordo com a Figura 4, mostrada a seguir. 

FIGURA 4 – Distribuição por estado profissional dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 
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 A Tabela 5, na sequência, mostra a distribuição de frequências do estado profissional de 

acordo com o sexo dos pacientes. Pode-se notar que pacientes do sexo feminino tiveram uma 

maior frequência no estado profissional inativo com 73,9% (n=17) e o sexo masculino neste 

mesmo quesito, apresentou 59,25% (n=16), de frequência de inativos. Em ambos os sexos houve 

uma predominância numérica de participantes inativos, em relação aos ativos. 

 

 

TABELA 5. Distribuição da amostra por sexo e estado profissional dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

Sexo 
Estado Profissional 

Ativos  Inativos  

Masculino 11 16 

Feminino 6 17 

Total 17 33 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DOS SUJEITOS 
 

Para caracterização dos sujeitos deste estudo que estão em tratamento no ambulatório de 

cardiologia, foram analisadas os seguintes dados clínicos: tempo de tratamento no HUAP/UFF, 

classe funcional, dispnéia ao decúbito dorsal, cochilo diurno e aderência à dieta. As 

características desta amostra são apresentadas na Tabela 6 a seguir, considerando um número 

total de 50 participantes (n=50). 
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TABELA 6. Variáveis clínicas dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 

2012. (n=50). 

Variáveis clínicas n % 

   

Tempo de Tratamento no HUAP/UFF   

1 a 5 anos 28 56 

6 a 10 anos 10 20 

11 a 15 anos 8 16 

16 a 20 anos 4 8 

   

Classe Funcional   

Classe I 12 24 

Classe II 27 54 

Classe III 11 22 

Classe IV 0 0 

   

Dispnéia ao decúbito dorsal   

Sim 19 38 

Não 31 62 

   

Cochilo diurno   

Sim  41 82 

Não 9 18 

   

Aderência à dieta   

Sim 43 86 

Não 7 14 

   

 

 

 

Em relação ao tempo de tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF, os 

participantes foram divididos em categorias de acordo com a quantidade de anos. A maior parte 

dos pacientes (n=28) estavam em tratamento ambulatorial entre 1 a 5 anos. No período 

corresponde entre 6 a 10 anos de tratamento foram encontrados 10 pacientes (20%), sendo 

seguidos por 16% da amostra que confirmaram o tratamento entre 11 a 15 anos. Apenas 8% dos 

participantes (n=4) afirmaram realizar tratamento no ambulatório de cardiologia entre 16 a 20 

anos. A figura 5 a seguir mostra essa proporção. 
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FIGURA 5 – Distribuição por tempo de tratamento em anos dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

 

  

Na Tabela 7 abaixo, pode ser visto o resultado de uma distribuição conjunta entre as 

variáveis sexo dos participantes e seus respectivos anos de tratamento. 

 

TABELA 7. Distribuição entre as variáveis sexo e tempo de tratamento dos pacientes em tratamento no ambulatório 

de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

Tempo de Tratamento no 
HUAP/UFF 

Sexo Masculino  Sexo Feminino  

1 a 5 anos 15 13 

6 a 10 anos 6 4 

11 a 15 anos 4 4 

16 a 20 anos 2 2 

Total 27 23 

 

 Pode-se notar que em ambos os sexos a maior parte dos sujeitos da pesquisa afirmou ter 

entre 1 a 5 anos de tratamento no ambulatório de cardiologia, sendo 15 homens e 13 mulheres. 

Tanto no sexo feminino quanto no masculino encontram-se a mesma quantidade de pacientes 

(n=4) para o tratamento entre 11 a 15 anos e também para o tratamento realizado entre 16 a 20 

anos (n=2). 

 Em relação à classe funcional da IC, nos 50 sujeitos participantes foram encontradas 

somente três classes funcionais (I, II e III). A classe funcional IV não foi evidenciada em nenhum 

dos pacientes desta pesquisa. 

56%
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 Ao avaliar a variável classe funcional, de acordo com a tabela 6, verificou-se que 24% 

(n=12) encontram-se na classe I, 54% (n=27) compõem a classe II e 22% dos pacientes (n=11) 

situavam-se na classe III. Esses dados também podem ser evidenciados na figura 6 a seguir. 

FIGURA 6 – Frequência dos participantes quanto a Classificação Nacional da IC dos pacientes em tratamento no 

ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

 

Na tabela 8 consegue-se visualizar a distribuição entre as variáveis sexo e classe funcional 

da IC. 

 

TABELA 8. Distribuição entre as variáveis sexo e classe funcional dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

Classe Funcional Sexo Masculino  Sexo Feminino  

I 16 5 

II 7 11 

III 4 7 

IV 0 0 

Total 27 23 

 

Na classe funcional I há uma diferença considerável entre o número de pacientes do sexo 

masculino (n=16) e do sexo feminino (n=5). Essa diferença também se repete na classe funcional 

II onde encontram-se agora 7 pacientes do sexo masculino e 11 pacientes do sexo feminino. 

 Observa-se que enquanto na classe I a maioria dos pacientes era composta pelo sexo 

masculino, na classe II esse fato já se inverte, tendo agora como maioria de pacientes o sexo 

feminino. 
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 À classe III pertencem a menor quantidade de sujeitos, sendo este de maioria feminina 

(n=7) e minoria do sexo masculino com apenas 4 sujeitos. Esses dados podem ser visualizados na 

figura 7 abaixo. 

FIGURA 7 – Distribuição por sexo e classe funcional dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

  

Quando a classe funcional da IC foi relacionada ao estado profissional desses sujeitos, 

obtiveram-se os dados apresentados na tabela 9 a seguir. 

 
TABELA 9. Distribuição entre as variáveis classe funcional e estado profissional dos pacientes em tratamento no 

ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

Classe Funcional 
Estado Profissional 

Ativos  Inativos  

I 2 10 

II 12 15 

III 3 8 

IV 0 0 

Total 17 33 

 

 Ao analisar a associação entre essas duas variáveis, verificou-se que nas três classes 

funcionais encontradas, a maior quantidade de pacientes estavam no estado profissional inativo. 
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FIGURA 8 – Distribuição por classe funcional e estado profissional dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

 

 Na figura 8 acima, pode-se observar que dos pacientes em estado profissional ativo, 2 

pertenciam à classe funcional I, 12 à classe funcional II e apenas 3 eram da classe funcional III, 

totalizando 17 pacientes (34%). 

 Dos 33 pacientes (66%) que estavam no estado profissional inativo, 10 sujeitos 

pertenciam à classe funcional I, 15 eram da classe funcional II e 8 foram classificados na classe 

funcional III. 

Analisando os dados referentes à presença de dispnéia ao decúbito dorsal, nota-se por 

meio da tabela 6, que dos pacientes abordados neste estudo (n=50), 19 sujeitos (38%) afirmaram 

ter essa característica e 31 (62%) disseram não possuir essa manifestação clínica. 

 Quando a presença ou não da dispnéia ao decúbito dorsal (dd) foi comparada à variável 

tempo de tratamento no ambulatório do HUAP/UFF, encontraram-se os seguintes resultados 

mostrados na tabela 10 a seguir. 
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TABELA 10. Distribuição entre as variáveis tempo de tratamento e dispnéia ao decúbito dorsal (dd), dos pacientes 

em tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 
Tempo de Tratamento 

no HUAP/UFF 
Dispnéia ao dd 

(SIM) 
Dispnéia ao dd 

(NÃO) 
Total 

1 a 5 anos 14 14 28 

6 a 10 anos 2 8 10 

11 a 15 anos 2 6 8 

16 a 20 anos 1 3 4 

Total 19 31 50 

 

 

Através desses dados é possível verificar que no tempo de tratamento correspondente de 1 

a 5 anos, o número de pacientes que apresentaram dispnéia (n=14) é proporcionalmente igual à 

quantidade de pacientes que não relataram dispnéia ao dd (n=14). 

Porém, quando analisados os demais anos de tratamento em relação a esse sintoma, 

observa-se uma desproporcionalidade, onde o número de pacientes com ausência da dispnéia ao 

dd foi sempre superior à quantidade de pacientes que a manifestavam. 

Em relação a variável cochilo diurno, de acordo com a tabela 6, encontramos 41 (82%) 

pacientes que afirmaram ter essa prática, enquanto apenas 9 (18%) disseram que não cochilavam 

durante o dia. 

Quanto à aderência a dieta, 86% dos pacientes responderam que realizam algum tipo de 

dieta (n=43) e 14% dos pacientes da amostra responderam que não seguem nenhum tipo de dieta 

(n=7). 
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4.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO 

  

 O IQSP possibilita a avaliação da qualidade do sono dos participantes em estudo a partir 

de perguntas específicas que estão organizadas em sete componentes, sendo eles por ordem, 

denominados: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência habitual 

do sono, transtornos do sono, uso de medicamentos para o sono e disfunção diurna. 

Esse questionário é utilizado para quantificar a qualidade do sono no último mês, sendo 

universalmente aplicado em diversos grupos de pacientes. (ALMONDES e ARAÚJO, 2003; 

BUYSSSE et al.,1989) 

A tabela 11 a seguir apresenta os valores referentes à média e desvio padrão da pontuação 

obtida nos questionários a partir da divisão por componentes. 

 

Tabela 11. Estatística da pontuação do IQSP por componentes dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

 

Componentes Média Desvio Padrão 
(dp) 

IC95% 

Qualidade subjetiva do sono 1,16 ±0,73 (0,96;1,36) 

Latência do sono 1,68 ±1,14 (1,36;2,00) 

Duração do sono 1,62 ±0,74 (1,41;1,82) 

Eficiência habitual do sono 1,82 ±0,93 (1,56;2,08) 

Alterações do sono 1,82 ±0,43 (1,70;1,94) 

Uso de medicamentos para 
dormir 

1,14 ±1,23 (0,80;1,48) 

Disfunção diurna 1,50 ±0,88 (1,26;1,74) 

Total do IQSP 10,74 ±3,90 (9,66;11,82) 

 

Através da tabela 8, observa-se que a média do escore global dos sete componentes do 

IQSP foi de 10,74 (dp=±3,90). 

Analisando separadamente os componentes, a média da pontuação mais elevada obtida foi 

de 1,82 se repetindo nos componentes 4 (dp=±0,93) e 5 (dp=±0,43), que se relacionam à eficiência 

habitual do sono e às alterações do sono, respectivamente. A menor média foi de 1,14 (dp=±1,23) 

no componente 6, que fala sobre o uso de medicamentos para dormir. 

Para a análise estatística, os valores obtidos em cada questão, foram transformados em 

notas de sete componentes, de acordo com o referencial metodológico no qual baseia-se o 

questionário, variando de 0 a 3 pontos por componente, onde 0 corresponde ao melhor índice que 
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o participante pode obter naquele componente e 3, representa o pior valor que pode ser obtido. 

Segundo Buyssse et al. (1989), quanto mais elevada é a pontuação obtida no questionário, mais 

comprometida é a qualidade do sono. 

Considerando estas informações, a seguir encontra-se a figura 9 referente aos dados 

globais dos participantes, separados por componentes, de acordo com o IQSP. 

FIGURA 9 – Média da Pontuação do IQSP por componentes dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

 

De acordo com os dados obtidos na figura 6, e tendo em vista a possível variação de 

pontos do IQSP por componentes, observa-se que nos sete componentes da qualidade do sono 

avaliados, todas as médias dos escores encontraram-se entre 1 e 2. Em nenhum dos componentes 

foi observado os extremos de médias, correspondentes aos valores 0 e 3.  

Nos componentes 1 (qualidade subjetiva do sono) e 6 (uso de medicamentos para dormir), 

pode ser visto uma aproximação dos valores das médias, com 1,16 (dp±0,73) e 1,14 (dp±1,23), 

respectivamente.  

Quanto ao valor global do questionário, pode-se dizer que os escores dos sete 

componentes são somados para conferir uma pontuação final ao IQSP, a qual pode variar de 0 a 

21 pontos. Pontuações de 0 a 4 indicam uma boa qualidade do sono, de 5 a 10 indicam qualidade 

ruim do sono e valores acima de 10 indicam que o sujeito pode estar apresentando algum 

distúrbio do sono. (BUYSSSE et al.,1989) 

Esses dados podem ser observados na Tabela 12 abaixo. 
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Tabela 12. Pontuação final do IQSP dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. 

Niterói, 2012. (n=50). 

Pontuação final do IQSP n % 

0 a 4 3 6 

5 a 10 21 42 

> 10 26 52 

Total 50 100 

 

Nota-se que a maior quantidade dos participantes da pesquisa atingiu uma pontuação final 

acima de 10 pontos (52%), o que de acordo com o questionário, sugere a existência de distúrbios 

do sono. E apenas 6% (n=3) dos participantes obtiveram uma pontuação de 0 a 4 pontos, 

indicando uma boa qualidade do sono. Os classificados como maus dormidores por uma 

qualidade ruim do sono, que correspondem àqueles que obtiveram entre 5 a 10 pontos, integram 

42% da amostra (n=21). 

A tabela 13 abaixo, se relaciona à pontuação final do IQSP separada por sexo dos 

participantes.  

 

Tabela 13. Pontuação final do IQSP por sexo, dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

Pontuação final do IQSP 
Sexo 

Feminino Masculino 

0 a 4 pontos 0 3 

5 a 10 pontos 10 11 

> 10 pontos 13 13 

Total 23 27 

  

Em relação ao sexo masculino, verifica-se que 3 pacientes (11,11%) obtiveram uma 

pontuação entre 0 e 4, 11 (40,74%) tiveram entre 5 a 10 pontos e 13 (48,14%) pontuaram acima 

de 10 no escore. 

Já no sexo feminino constatou-se uma ausência de pacientes com escore entre 0 a 4 

pontos, sugerindo que nenhuma das mulheres que responderam ao questionário possui uma boa 

qualidade do sono. Posteriormente, 10 mulheres (43,47%) tiveram escore entre 5 a 10 pontos e 13 

(56,52%) pontuaram acima de 10 pontos no escore. 
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Observa-se que tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino obtiveram o maior escore 

acima de 10 pontos, ambos com 13 pacientes pontuando. Isso sugere que entre homens e 

mulheres, 52% da amostra apresentou algum distúrbio do sono, de acordo com o IQSP. 

Comparando os dados referentes a pontuação obtida no IQSP com a faixa etária dos 

participantes da pesquisa, os escores do grupo 3, que é referente as idades acima de 80 anos, 

foram mais elevados do que o dos demais grupos (12,09±3,12). Pacientes com idades entre 71 a 

80 anos, integrando o grupo 2, obtiveram os escores mais baixos com média de 9,78 e desvio 

padrão de ± 3,81. Seguem dados na tabela 14 abaixo. 

 

Tabela 14. Pontuação do IQSP por grupos de idade, dos pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

Grupos de Idade Média do IQSP Desvio padrão Mínimo Máximo Mediana 

grupo 1 (60 a 70 anos) 10,86 ±4,12 3 20 12 

grupo 2 (71 a 80 anos) 9,78 ±3,81 4 17 9 

grupo 3 (acima de 80 anos) 12,09 ±3,12 7 17 13 

 
O máximo e o mínimo das pontuações também é mostrado na tabela acima. No grupo 1, a 

menor pontuação obtida após a aplicações do questionário foi de 3 e o maior valor de 20. No 

grupo 2 a maior pontuação de 17 e a menor foi de 4 pontos. Já no grupo 3, onde encontra-se a 

maior média obtida entre os grupos, a menor pontuação obtida foi de 7, porém a maior pontuação 

foi de 17, se assemelhando com o grupo 2 e sendo menor do que a pontuação máxima do grupo 1. 

A Figura 10 a seguir mostra a proporção equilibrada entre as médias de pontuação do 

IQSP e os grupos de idade. A maior pontuação refere-se ao grupo 3, com 37%, seguidos pelo 

grupo 1, com 33% e posteriormente pelo grupo 2 com a menor pontuação correspondendo a 30% 

da amostra. 
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FIGURA 10 – Porcentagem da pontuação do IQSP por grupos de idade dos pacientes em tratamento no ambulatório 

de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

 
 

Na Tabela 15 abaixo, encontram-se dados referentes a uma comparação entre a pontuação 

do IQSP e os dados sócio-demográficos dos participantes. 

 
 
Tabela 15. Pontuação do IQSP de acordo com os dados sócio-demográficos dos pacientes em tratamento no 

ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 
Variáveis Média do IQSP Desvio padrão Mínimo Máximo IC95% Mediana 

Sexo       

Feminino 11,26 ±3,60 5 17 (9,79;12,73) 12 

Masculino 10,30 ±4,09 3 20 (8,75;11,84) 10 

       

Estado 

profissional 

      

Ativos 10,59 ±4,30 3 20 (8,54;12,63) 11 

Inativos 10,82 ±3,68 4 17 (9,56;12,07) 11 

       

Estado civil       

Solteiros 8,83 ±2,61 6 12 (6,74;10,92) 8,5 

Casados 11,09 ±3,67 4 17 (9,59;12,59) 12 

Viúvos 10,90 ±4,29 3 20 (9,07;12,74) 11 

 
 
 

Analisando a tabela acima, pode-se observar que os escores do IQSP do sexo feminino 

(11,26±3,60) foram mais elevados do que os escores do sexo masculino (10,30±4,09). No sexo 

33%

30%

37%

grupo 1 (60 a 70 anos)

grupo 2 (71 a 80 anos)

grupo 3 (> 80 anos)
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feminino a pontuação máxima obtida foi de 17 e o menor valor pontuado foi 5. Já no sexo 

masculino, o maior valor pontuado foi de 20 e o menor valor foi de 3. Neste momento observa-se 

que apesar do sexo masculino ter tido a menor pontuação do escore entre os sexos, ele também 

foi o responsável por obter a maior pontuação. 

Quanto ao estado profissional, os escores dos sujeitos foram equilibrados, com média de 

10,59 nos ativos (dp±4,30) e de 10,82 para os inativos (dp±3,68). Nos participantes ativos 

profissionalmente, a menor pontuação encontrada foi de3 e a maior foi de 20. Já nos sujeitos 

inativos a menor índice pontuado foi de 4 e o maior foi de 17. 

Em relação ao estado civil dos participantes, observa-se que os casados constituem a 

maior média do escore do IQSP com média de 11,09 e desvio padrão de ±3,67. Esses são 

seguidos pelos sujeitos viúvos, com 10,90 de média (dp±4,29) e posteriormente pelos solteiros 

com 8,83 de média (dp±2,61). Entre essas três categorias, a maior pontuação do escore foi 

encontrada nos participantes viúvos, com 20 pontos e o menor índice pontuado foi de 3, também 

presente nos participantes em condição de viuvez. 

Na Tabela 16 em seguida, encontram-se dados referentes a uma comparação entre a 

pontuação do IQSP e os dados clínicos dos participantes, obtidos a partir do instrumento de 

coleta de dados. 
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Tabela 16. Pontuação do IQSP de acordo com os dados clínicos dos pacientes em tratamento no ambulatório de 

cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 
Variáveis Média do IQSP Desvio Padrão Mínimo Máximo IC95% Mediana 

Tempo de Tratamento no 
HUAP/UFF 

      

1 a 5 anos 12,07 ±3,11 6 20 (10,92;13,22) 12 

6 a 10 anos 7,40 ±2,50 4 13 (5,85;8,95) 7 

11 a 15 anos 10,75 ±4,17 4 17 (7,86;13,64) 10,5 

16 a 20 anos 9,75 ±5,54 3 17 (4,32;15,18) 9,5 

       

Classe Funcional       

Classe I 6,83 ±2,79 4 15 (5,25;8,41) 6 

Classe II 11,33 ±3,10 3 17 (10,16;12,50) 12 

Classe III 13,54 ±3,42 9 20 (11,52;15,57) 13 

Classe IV 0,00 0,00 0 0 0 0 

       

Dispnéia ao decúbito 

dorsal 

      

Sim 12,58 ±3,48 7 20 (11,01;14,14) 13 

Não 9,61 ±3,71 3 16 (8,30;10,92) 9 

       

Cochilo diurno       

Sim 10,49 ±3,62 3 17 (9,38;11,60) 10 

Não 11,89 ±4,82 5 20 (8,74;15,04) 12 

       

Aderência à dieta       

Sim 9,88 ±3,41 3 17 (8,86;10,90) 10 

Não 16,00 ±2,27 12 20 (14,32;17,68) 16 

       

 
Analisando a tabela acima, pode-se observar que os escores do IQSP de acordo com a 

variável tempo de tratamento no HUAP/UFF, variam de acordo com a quantidade de anos de 

tratamento. A maior média de escore encontrada foi de 12,07 (dp±3,11) nos pacientes com 1 a 5 

anos de tratamento apenas, sendo a pontuação mínima de 6 e a máxima encontrada de 20. 

Em uma escala decrescente, esse escore é seguido pelas pontuações dos participantes que 

possuíam entre 11 a 15 anos de tratamento com média de 10,75 (dp±4,17) e posteriormente pelos 

pacientes com 16 a 20 anos de tratamento, com média de 9,75 (dp±5,54).  

A menor média de escore obtida em relação ao tempo de tratamento foram dos pacientes 

que estavam fazendo tratamento entre 6 a 10 anos, que apresentaram média de 7,40 (dp±2,50), 

sendo o valor mínimo obtido de 4 e o máximo de 13 pontos. 
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Em relação à variável classe funcional, que é de extrema importância para a avaliação da 

IC, pode-se notar que a classe funcional III se destacou por apresentar a maior média de 

pontuação obtida em relação às demais classes, com média de 13,54 e desvio padrão de ±3,42. 

Em contrapartida, a classe funcional I, que é representada pelos pacientes que não apresentam 

manifestações clínicas relacionados à IC, apresentou a menor média de pontuação do escore, com 

6,83 e desvio padrão de ±2,79.  

Entre as três classes funcionais encontradas nos pacientes deste estudo, a menor 

pontuação do IQSP obtida foi de 3 pontos na classe funcional II e o maior escore foi de 20 na 

classe funcional III. A classe funcional I se posicionou com valores de máximo e mínimo 

intermediários a estes.  

Quanto à variável dispnéia ao decúbito dorsal, a maior média de escore do IQSP 

encontrada nos pacientes que afirmaram ter esse sintoma, foi de 12,58 e dp±3,48. Nesses 

pacientes que relataram manifestar dispnéia, a menor pontuação obtida foi de 7 e a maior foi de 

20 pontos. A média dos pacientes que disseram não manifestar dispnéia foi de 9,61 (dp±3,71), 

relativamente mais baixa aos demais, sendo a pontuação mínima de 3 e a máxima de 16.  

Esses dados podem sugerir que pacientes que manifestam dispnéia na posição dorsal 

podem ter uma qualidade do sono mais comprometida do que os pacientes que não manifestam 

esse sintoma, de acordo com as médias obtidas através do IQSP. 

Quando classificados na variável cochilo diurno, a média do IQSP dos pacientes que 

afirmaram realizar essa prática foi de 10,49, com desvio padrão de ±3,62. Em contrapartida, a 

média dos pacientes que afirmaram não cochilar durante o dia foi de 11,89 (dp±4,82). A menor 

pontuação obtida (3) foi de um participante que afirmou cochilar durante o dia e a maior 

pontuação (20) ocorreu em um sujeito que relatou não realizar o cochilo diurno. 

Na última variável analisada, que se relacionada à aderência à dieta, verifica-se que a 

maior média do IQSP (16±2,27) foi obtida dos pacientes que relataram não seguir nenhum tipo 

de dieta alimentar. Já os pacientes que relataram aderência a alguma dieta, que foram a maioria, 

obtiveram média de 9,88 (dp±3,41) no escore do questionário. 

Nesse momento, os valores se assemelham aos obtidos na variável cochilo diurno, onde a 

menor pontuação obtida (3) foi encontrada em pacientes que seguem dieta e a maior pontuação 

(20) está presente em pacientes que não realizam nenhum tipo de dieta alimentar. 
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5 DISCUSSÃO 
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Para iniciar o processo de discussão, segue abaixo o quadro 1 com um breve resumo 

acerca dos resultados obtidos em relação as variáveis propostas pelo estudo.  

O IQSP permite classificar os sujeitos entre bons dormidores (participantes que obtiveram 

pontuação final no questionário, entre 0 e 4) e maus dormidores (participantes que obtiveram 

pontuação final, igual ou superior a 5). Desta forma, realizando uma análise estatística através da 

proporção entre a pontuação final de cada participante e as variáveis, foram geradas as seguintes 

classificações. 

 

Variáveis Bons dormidores Maus dormidores 

Idade Grupo 1 Grupo 3 

Sexo Sexo masculino Sexo feminino 

Estado civil Casados Viúvos e Solteiros 

Estado Profissional Ativos Inativos 

 

Tempo de tratamento 16 a 20 anos 1 a 5 anos 

Classe funcional Classe I Classe III 

Dispnéia ao dd Não têm dispnéia Têm dispnéia 

Cochilo diurno Cochilam de dia Não cochilam de dia 

Aderência à dieta Seguem dieta Não seguem dieta 

Quadro 1. Resumo dos resultados obtidos no estudo através da classificação entre bons e maus dormidores dos 

pacientes em tratamento no ambulatório de cardiologia do HUAP/UFF. Niterói, 2012. (n=50). 

 
 

É importante citar que alguns grupos não apareceram neste quadro, pois se posicionaram 

como intermediários entre os valores mínimos (bons dormidores) e máximos (maus dormidores), 

de acordo com a análise estatística da amostra. 

 
 
 

5.1 DISCUSSÃO FRENTE AS VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

A IC é reconhecida como um problema crescente de saúde pública, principalmente, nos 

países desenvolvidos, com população mais idosa (ROSSI NETO, 2004). Alguns estudos apontam 

que a IC afeta aproximadamente 2,5% de população com idade maior ou igual a 45 anos, sendo 

mais frequente entre os mais idosos (KANNEL; KALON; THOM, 1994). 

Participaram desse estudo 50 pacientes em tratamento ambulatorial de IC. Quanto às 

características dessa amostra, houve a predominância do sexo masculino com 54% em relação ao 

sexo feminino (46%).  
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Nesse contexto, Villacorta et al. (2003), disseram que a IC é mais comum em homens do 

que em mulheres, mas o papel do sexo como fator prognóstico ainda não estava evidente. Em um 

estudo realizado por Martínez-Sellés et al. (2012), com 28.052 homens e 13.897 mulheres, foi 

observada a taxa de sobrevida desses pacientes com IC durante um período de três anos. As taxas 

de mortalidade encontradas no sexo masculino foram de 137 óbitos por 1.000 pacientes, enquanto 

para mulheres esse número foi de 135 por 1.000, mas apesar dessa diferença ser mínima, quando 

comparados com a variável idade, concluiu-se que os homens com IC têm 31% mais chances de 

morrer do que as mulheres, e que ser do sexo masculino é considerado um fator de risco para 

morte em decorrência dessa patologia. 

De acordo com a classificação dos idosos por faixa etária, abordada neste estudo, pode-se 

observar que a maior parte dos idosos abordados na pesquisa (42%), eram idosos jovens, seguido 

por idosos velhos (36%) e em menor quantidade, estavam os idosos muito velhos (22%). 

Dentro desses grupos etários, a presença das mulheres se destacou no grupo 3, de idosos 

muito velhos (tabela 3), onde consegue-se observar que haviam 10 mulheres acima de 80 anos, 

para somente 1 homem nessa mesma faixa etária. Esses dados reforçam as pesquisas acima 

citadas em relação à sobrevida por sexos. 

Quanto ao tempo de tratamento da IC no ambulatório, os pacientes foram divididos em 

quatro grupos de acordo com os anos de acompanhamento, procurando-se estabelecer uma 

quantidade regular de anos para cada grupo. Nota-se, através da tabela 6, que em relação a essa 

amostra, a grande maioria (56%) dos pacientes realizavam o tratamento entre 1 a 5 anos no 

ambulatório, o que consiste em uma demanda nova de pacientes em relação aos outros que já 

fazem o acompanhamento há mais tempo. Consegue ser visto também que conforme os anos 

decorrem, menor é a quantidade de pacientes nos grupos, finalizando com apenas 8% da amostra 

que realizam tratamento entre 16 e 20 anos. 

Foppa, Pinheiro e Clausell (2001, p. 404) afirmam que nas doenças crônicas e 

progressivas, como a IC, o diagnóstico precoce permite que intervenções terapêuticas possam 

aumentar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida ou até mesmo retardar o aparecimento de 

sintomas. Assim, reforça-se a idéia do diagnóstico precoce e do início do tratamento em idosos 

jovens. 

Do ponto de vista das classes funcionais da IC, nota-se um predomínio das classes mais 

baixas, I e II, totalizando 78% da amostra. Deve ser destacada também a predominância da classe 
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mais elevada encontrada nesta pesquisa (III) com 22%, visto que a amostra era composta por 

pacientes ambulatoriais, mais estáveis, não sendo esperado esse valor aumentado para essas 

condições. 

 Em estudo realizado com uma amostra de 38 pacientes no mesmo local em 2010 (Vieira, 

2010), também houve predominância das classes funcionais I e II, totalizando 89,46%, ou seja, 

pacientes mais estáveis e compensados. 

Quando os participantes da amostra foram comparados em relação à sua classe funcional e 

ao estado profissional (tabela 9), observou-se que em todas as classes funcionais, os pacientes 

inativos (66%) foram mais presentes do que os pacientes ativos profissionalmente (34%). Isso 

pode ser explicado por diversos fatores, como a idade que facilita o processo de aposentadoria, 

questões particulares e também aos fatores sintomáticos da IC que podem interferir na execução 

de atividades de vida diárias, dependendo do grau de compensação da patologia. Também é 

válido ressaltar que o padrão de sono prejudicado entre os sujeitos inativos durante o período do 

estudo pode ser decorrente da gravidade das classes funcionais, principalmente das classes II e 

III, que manifestam sintomas. 

 No presente estudo, em relação à medição da qualidade do sono através do IQSP, 

observou-se uma pontuação média global no IQSP de 10,74, indicando que os distúrbios do sono 

são um problema significativo para os pacientes com IC, com prevalência de 52% na amostra. 

Santos, Cruz e Barbosa (2011) ao aplicarem esse mesmo questionário a 400 pacientes em 

tratamento ambulatorial de IC também tiveram resultados semelhantes, estabelecendo uma 

prevalência de 68,5% da amostra com distúrbios do sono. 

Os resultados deste estudo em relação à qualidade do sono dos participantes, são 

semelhantes aos de outros estudos com pacientes portadores de IC quando se classificam os 

pacientes entre maus e bons dormidores. 

De acordo com Byusse et al. (1989), os bons dormidores são aqueles com escores do 

IQSP abaixo de 5 e os maus dormidores são os sujeitos com escores iguais ou superiores a 5. 

Assim, na amostra deste estudo (n=50), houve uma prevalência de 94% de maus dormidores e 

apenas 6% foram classificados como bons dormidores.  

Outros estudos mostraram prevalência de maus dormidores entre 68,5% (SANTOS, 

CRUZ e BARBOSA, 2011) e 74,4% (CHEN et al., 2009). Nesses dois estudos a pontuação para 
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definir os bons e maus dormidores foram as mesmas adotadas nesta pesquisa, através do critério 

estabelecido por Buysse et al. (1989). 

Em relação à média do escore total no IQSP, esta foi mais elevada entre o sexo feminino 

(11,26) do que no sexo masculino (10,30), mas não houveram diferenças significativas entre os 

sexos quanto a categoria de dormidor. Esses resultados contrariam outras pesquisas realizadas, tal 

como a de Paulino et al. (2009), que também aplicou o questionário IQSP em uma amostra, 

encontrando uma maior prevalência de alterações do sono em participantes do sexo masculino. 

 Outra variável sócio-demográfica associada à qualidade do sono foi o estado profissional. 

Observou-se que a diferença entre as médias do IQSP entre estes era mínima (tabela 15), porém 

com a maior pontuação entre os inativos (10,82) em relação aos ativos (10,59). Observou-se que 

a proporção de bons dormidores foi maior entre os participantes ativos e os maus dormidores 

corresponderam à maioria dos participantes, sendo predominantes em 96,97% dos inativos e 

entre os ativos, os maus dormidores compreenderam 88,23% da amostra. 

Quando associadas a classe funcional e a média de pontuação do IQSP (tabela 16), 

observou-se que pacientes das classes funcionais mais elevadas deste estudo (II e III), obtiveram 

os maiores escores, sendo 11,33 e 13,54, respectivamente, assim observando-se que pacientes de 

classes funcionais mais elevadas têm maior chances de uma qualidade do sono alterada.  

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Príncipe-Rodriguez et al. (2005). 

Esse mesmo autor afirma que as classes na IC indicam o nível de comprometimento funcional 

dos pacientes e a gravidade da IC, devendo ser considerado em estudos referentes ao sono, pois 

se admite que a qualidade do sono seja pior em pacientes de classes funcionais mais elevadas.  

Em relação à variável dispnéia ao dd, estudos sugerem que a maioria dos distúrbios do 

sono têm sido frequentemente descritos entre os pacientes com IC estando principalmente, 

relacionados a doenças de origem respiratória. (BRADLEY e FLORAS, 2003; REDEKER, 2008; 

RIEGEL e WEAVER, 2009) 

Pacientes com IC, freqüentemente apresentam um padrão respiratório irregular, 

especialmente durante o sono. Alguns estudos indicaram que este padrão de respiração periódica 

perturba o sono e piora a função cardíaca. (ANDREAS, 2000) 

Martin-Pfitzenmeyer et al. (2009) em suas pesquisas, relataram uma alta ocorrência de 

dispnéia entre pacientes com IC (79,8% - 89%). Observou-se neste estudo que 38% dos pacientes 

afirmaram ter dispnéia quando assumiam a posição dorsal e 62% disseram não manifestar essa 
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característica. Provavelmente, a maior quantidade de pacientes que não têm dispnéia ao dd 

ocorreu devido a alta frequência de classes funcionais mais baixas (I e II) entre os participantes. 

Esse fato é comprovado por meio das classificações da NYHA, em relação às manifestações 

clínicas apresentadas por cada classe funcional. 

Quando foi avaliada a pontuação do IQSP referente a esta variável, encontra-se a maior 

média de pontuação em pacientes que disseram ter dispnéia ao dd (12,58), enquanto os pacientes 

que relataram não ter dispnéia ao dd obtiveram uma média global mais baixa, de 9,61 (tabela 16), 

conferindo a estes uma melhor qualidade do sono em relação aos pacientes que têm dispnéia. 

Na pesquisa de Santos, Cruz e Barbosa (2011), foram encontradas também uma 

associação significante entre a presença de dispnéia e escores mais elevados no IQSP, assim 

como a relação direta entre a presença de dispnéia e a categoria de mau dormidor. 

Javaheri (2000) em seus estudos observou que a interação entre os distúrbios respiratórios  

do sono e a disfunção ventricular esquerda causada pela IC, pode gerar um círculo vicioso entre 

essa função cardíaca prejudicada e o padrão respiratório, aumentando a morbidade e mortalidade 

desses pacientes. 

Em relação à variável aderência à dieta, alguns estudos pesquisados sugerem que a 

obesidade e o sobrepeso são fortes fatores predisponentes para o desenvolvimento da IC 

(KENCHAIAH et al., 2002). Entretanto, outros estudos como o de Aquilani et al. (2003), 

sugerem que a perda de peso em idosos com sobrepeso e portadores de IC é associada a um 

maior risco de mortalidade, pois a IC já gera um desequilíbrio metabólico nesses pacientes, sendo 

capaz de gerar um estado de desnutrição. 

 Como ainda não existem consensos acerca da temática, este estudo se restringiu a relatar 

os valores encontrados entre a associação da variável aderência à dieta e a pontuação obtida 

através do IQSP. Sendo assim, foi observado que do total de 50 pacientes da amostra, 86% destes 

relatou seguir algum tipo de dieta e apenas 14% falaram que não seguem nenhum tipo de dieta. 

Quanto às médias de pontuação do IQSP (tabela 16), nota-se que a maior média foi atingida pelos 

pacientes que relataram não seguir dieta (16,0), enquanto a média dos que seguem dieta foi de 

9,88. Consegue-se ver uma diferença considerável entre as pontuações, sugerindo uma pior 

qualidade do sono aos pacientes que não seguem nenhum tipo de dieta. 

Uma outra variável clínica analisada foi a ocorrência de cochilos diurnos entre os 

participantes. Do número total da amostra, 82% deles relataram cochilar durante o dia.  
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Bittencourt et al. (2005) conceituam a sonolência como uma probabilidade aumentada 

para dormir, classificada como excessiva quando o indivíduo sente-se compelido a dormir em 

momentos inadequados, cochila involuntariamente ou sofre ataques de sono. Para Olejniczak e 

Fish (2003), a causa mais comum de sonolência excessiva diurna (SED) é a privação crônica do 

sono. 

Kamel e Gammack (2006) afirmam que quanto maior for o número de doenças clínicas 

associadas, maior a probabilidade de alterações na qualidade do sono. Entre essas doenças 

clínicas que são consideradas fatores de risco para esse fato, destacam-se as doenças 

cardiovasculares, inclusive a IC. 

 Nesse contexto, a IC que por muitas vezes provoca uma diminuição do sono noturno, 

associada ao fator idade dos idosos, que naturalmente já apresentam um sono diminuído, 

contribui para o aumento dos cochilos diurnos.  

Neste estudo, a associação entre os cochilos diurnos e a qualidade do sono resultou em 

médias do IQSP semelhantes entre os pacientes que cochilam e os que não cochilam. Porém, a 

maior pontuação esteve presente entre os pacientes que relataram não cochilar durante o dia, com 

média de 11,89 no questionário, sugerindo que esses pacientes possuem uma pior qualidade do 

sono do que aqueles que cochilam durante o período diurno. 

 Um dos critérios que é avaliado no IQSP refere-se a utilização de medicamento para 

dormir. O resultado obtido nesse componente mostra que a maioria dos pacientes (54%), 

relataram utilizar tal tipo de medicamento auxiliar no sono durante o último mês. Em 

contrapartida, no estudo realizado por Santos, Cruz e Barbosa (2011), os dados encontrados 

mostraram que 89,5% dos pacientes relataram não usar qualquer medicamento para dormir e 

apenas 7% relataram usar medicamento para dormir em pelo menos três dias por semana. 

 Quando relacionado às médias obtidas através do IQSP, entre os pacientes que relataram 

utilizar medicamentos para dormir, a média de pontuação encontrada foi de 12,92, enquanto nos 

pacientes que não usavam desse tipo de medicamento pontuaram 8,17 no questionário. Por meio 

desses resultados é possível dizer que os pacientes que apresentaram as maiores pontuações no 

IQSP compreendem aqueles que utilizam medicamentos auxiliares no sono, podendo conferir a 

estes uma pior qualidade do sono em relação aos que não utilizaram esse tipo de medicamento, 

nesta pesquisa. 

 



95 

 

5.2 DISCUSSÃO FRENTE À PRÁTICA ASSISTENCIAL E GERENCIAL DE ENFERMAGEM 

 

Através deste estudo, também é possível realizar uma discussão interligando os dados 

encontrados relativos à qualidade do sono, com a assistência e o gerenciamento do cuidado de 

enfermagem necessário a esses pacientes. 

O gerenciamento cuidado corrobora para a organização da assistência de enfermagem, por 

isso há a necessidade de se discutir essas práticas de forma conjunta. 

Focando nisto, começa-se a pensar que o contexto atual marcado por intensas mudanças 

nas relações sociais e de saúde, exige dos profissionais e das organizações, respostas 

diferenciadas quanto à efetividade e qualidade dos serviços prestados. Frente a essas mudanças, 

algumas instituições do campo da saúde promovem novos modelos assistenciais e de gestão, a 

fim de se obter resultados para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, na humanização 

da assistência, otimização de recursos e na garantia da qualidade. 

 Em relação a esse contexto, a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) se 

destaca como um dos principais facilitares desse processo.  

De acordo com Malucelli et al. (2010, p. 630), “a SAE contribui para organizar o cuidado, 

tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem e, dessa forma, dando 

visibilidade à contribuição da enfermagem no âmbito da atenção à saúde, em qualquer ambiente 

onde a prática profissional ocorra”. 

Atualmente quando discute-se acerca do cuidado de enfermagem, automaticamente, 

refere-se à SAE como norteadora das ações executadas através de um processo que envolve 

planejamento, identificação de problemas, propostas intervencionais e avaliação de resultados, 

visando a promoção e recuperação da saúde. 

 A implementação da SAE ao paciente com IC a nível ambulatorial, ocorre 

fundamentalmente através da consulta de enfermagem como uma forma de chegar a esse paciente 

e obter uma visão abrangente do seu estado de saúde. 

 De acordo com Machado, Leitão e Holanda (2005, p. 724) a consulta de enfermagem “é 

uma atividade independente, realizada pelo enfermeiro, cujo objetivo propicia condições para 

melhoria da qualidade de vida por meio de uma abordagem contextualizada e participativa”. 

Quando a consulta de enfermagem é conduzida a um paciente com IC, é possível observar 

as características clínicas da patologia, assim como traçar o perfil dos problemas relatados. 

Porém, identificar a doença não é suficiente para definir o estado de saúde dos sujeitos, visto que 
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outros fatores, tanto biológicos, sociais quanto psicológicos interferem nesse estado e precisam 

ser avaliados de forma articulada para se obter uma solução realmente eficaz frente ao problema. 

Isso torna a assistência mais complexa, porém organizada através de um processo. 

É por meio dessa identificação inicial dos sujeitos que os diagnósticos de enfermagem são 

elaborados, constituindo uma fase essencial para a organização e embasamento da prática 

assistencial.  

Os diagnósticos de enfermagem são definidos pela North American Nurse Diagnosis 

Association (NANDA, 2007-2008, p. 332) como o “julgamento clínico sobre as respostas do 

indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos de vida reais ou 

potenciais. Um diagnóstico de enfermagem constitui a base para a escolha de intervenções de 

enfermagem para o alcance de resultados que são responsabilidade do enfermeiro.” 

Tendo em vista que neste estudo buscou-se entender melhor acerca da qualidade do sono 

em idosos portadores de IC, na NANDA, em relação ao sono, podem ser encontrados os 

seguintes diagnósticos de enfermagem: insônia, disposição para sono melhorado, padrão de sono 

prejudicado e privação de sono; todos pertencentes ao domínio 4, referente à atividade e repouso.  

O fato destes diagnósticos serem encontrados em um instrumento auxiliar para a prática 

de enfermagem, reforça a idéia de que o sono é uma importante função fisiológica a ser 

valorizada pelos profissionais na avaliação clínica do paciente visando a manutenção do seu bem-

estar através das ações de enfermagem. É por meio da identificação das características do sono 

que é possível traçar o diagnóstico e assim prosseguir com as etapas do processo de enfermagem. 

Pode-se considerar que a assistência de enfermagem é orientada por meio de ações 

gerenciais. Dessa forma, especificamente no âmbito da enfermagem, a efetividade das ações é 

evidenciada através de um processo gerencial que coordena o planejamento do cuidado. 

Segundo Weirich et al. (2009), a gerência na enfermagem é entendida como uma 

atribuição dos dirigentes, na perspectiva de construção de objetivos que atendam às necessidades 

da população voltada para a integralidade do atendimento. 

A práxis da enfermagem tem contribuído para o desenvolvimento da profissão o que faz 

com que ela necessite do apoio de outras ciências como a administração para a sua expansão 

(SOUZA e SOARES, 2006).  

Tendo como ponto de partida que a administração e a gerência são multidisciplinares, já 

que seus conceitos podem ser aplicados em diversas áreas, a enfermagem se inclui nesse 
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contexto, como uma forma de proporcionar través do planejamento da assistência em saúde, 

meios eficazes para a promoção, prevenção e reabilitação em saúde, visando atender o ser 

humano em sua dimensão biopsicossocial. 

Essa idéia é reforçada pela afirmação de Souza e Soares (2006), que dizem que a 

enfermagem procura na administração, uma ciência capaz de tornar a profissão operacionalmente 

racional, tendo em vista que administração é instrumento de qualquer organização e que pode ser 

aplicada em qualquer área. 

Tendo como base os conceitos de gerência vistos, essa área temática muito se relaciona 

com este estudo, do ponto de vista que pode contribuir para o planejamento da assistência ao 

paciente idoso com uma doença crônica e complexa, e que manifesta alguma disfunção na 

qualidade do sono ou mesmo fazendo a manutenção desse sono caso seu padrão não esteja 

alterado.  

A gerência relaciona-se aqui, principalmente ao gerenciamento da  IC, como uma doença 

que exige avaliação, atenção e cuidados constantes. Ao traçar o perfil dessa amostra de 50 

pacientes cadastrados no ambulatório, observou-se que a maior parte é constituída por homens 

(54%), inativos profissionalmente (66%) e casados (46%). 

Considerando essas informações, é por meio do gerenciamento da doença e dos cuidados 

prestados pelos profissionais de saúde, que esses dados podem ser transformados em ações 

concretas e eficazes de enfermagem. 

Um ponto importante de discussão relacionado à prática de enfermagem consiste na 

gerência do cuidado. Segundo Christovam e Porto (2008): 

A gerência do cuidado de enfermagem é um processo que tem por finalidade organizar o 

processo de cuidado de enfermagem através do diagnóstico, planejamento, execução, 

coordenação, supervisão e avaliação dos procedimentos de enfermagem e das necessidades 

individuais e coletivas dos usuários dos serviços de enfermagem e da instituição de saúde, de 

forma a articular na função de gerenciar o cuidado, as dimensões técnica, política, comunicativa e 

de desenvolvimento da cidadania no exercício desta função. 

De acordo com Balduino, Mantovani e Lacerda (2009, p. 343) o cuidado faz parte da vida 

dos seres humanos desde os tempos antigos, como resposta ao atendimento às suas necessidades 

básicas. Para realizar o cuidado, o enfermeiro, utiliza um conjunto de conhecimentos que 

possibilita a busca pela resolutividade dos fenômenos de saúde. 
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 Os mesmos autores complementam dizendo que “o instrumento para a realização do 

cuidado é o processo de cuidar, mediante uma ação interativa entre o enfermeiro e o paciente”. 

Assim entendendo, nesse processo, as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro são voltadas para 

o paciente e executadas de forma conjunta com ele, onde este também se posiciona como 

elemento participante do seu processo terapêutico.  

Para gerenciar o cuidado é fundamental compreender o paciente no seu contexto social, de 

vida, como este se relaciona com sua doença, seus valores para posteriormente traçar de forma 

individualizada e conjunta com ele, o seu plano terapêutico. 

 Fazendo uma associação entre cuidado e gerência, Garlet et al. (2006) afirmam que o 

cuidar e o gerenciar são atividades que se complementam, a partir do momento que é proposto 

um atendimento integral ao paciente, dessa forma estabelece-se para a enfermagem, um trabalho 

multidimensional, pois suas práticas ligam os processos de cuidar gerenciando e de gerenciar 

cuidando.  

Na mesma direção, Erdmann
5
 (1996, p. 126 apud Minuzzi, 2006, p. 30) diz que: 

O cuidado é um processo dinâmico e multifacetado, é conteúdo e essência de 

vida, assim como atividade básica da profissão de enfermagem, é um 

encadeamento de medidas assistenciais, administrativas e legais, que tanto pode 

estar restrito a uma estrutura organizacional, como pode extrapolar as políticas 

sociais e as vontades individuais. 
 

O enfermeiro gerência o cuidado quando o planeja, delega ou o faz de forma direta, 

quando prevê ou provê recursos, capacita sua equipe, educa o usuário, interage com outros 

profissionais, ocupa espaços de articulação e negociação buscando melhorias no atendimento ao 

cliente como um todo. (COLLIÉRE
6
 1989 apud MATTÉ, 2010). 

Stipp (2012) fala sobre a gerência do cuidado na área cardiovascular, quando diz: 

Apesar de todo o desenvolvimento de estratégias terapêuticas, baseadas 

principalmente em ações intervencionistas, é na prevenção que recai a atenção 

como melhor caminho a seguir. Na administração do cuidado de enfermagem, 

ao utilizarmos os modelos assistenciais, em especial o modelo de gerência do 

processo saúde-doença, estaremos mais próximos do cliente, de seu meio 

ambiente, considerando o processo saúde-doença e tudo mais ao seu redor. É 

uma contínua busca de novas estratégias de encarar o adoecimento, de promover 

o bem-estar e a qualidade da saúde. 
 

                                                           
5
 ERDMANN, Alacoque Lorenzini. Sistemas de Cuidado de enfermagem.  Pelotas: Universitária/UFPEL, 1996. 

6
 COLLIÈRE, Marie-Françoise. Promover a vida. Lisboa: Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, p. 284-292, 1989. 
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De uma forma geral, o gerenciamento do cuidado, as práticas assistenciais de enfermagem 

e todos os resultados trazidos nesta pesquisa, contribuem de forma conjunta para a qualidade da 

assistência prestada aos pacientes que são focos centrais deste estudo, pois esses elementos 

funcionam através de uma visão integralizadora dos indivíduos, não os restringindo apenas a uma 

doença cardíaca, mas associando esta, à qualidade do sono e ao fato de serem idosos que a estão 

manifestando. 

Como observado neste estudo, o uso do questionário IQSP possibilitou um conhecimento 

mais aprofundado acerca da qualidade do sono dos participantes. De uma forma geral, os 

questionários podem ser vistos como ferramentas importantes e que contribuem para o 

gerenciamento do cuidado.  

A importância da incorporação do IQSP na prática assistencial de enfermagem ocorre 

devido a necessidade de implementar ferramentas validadas capazes de orientar ações e que 

valorizem o trabalho do enfermeiro. Além disso, também é capaz de ampliar o olhar da equipe 

multiprofissional permitindo a identificação precoce de problemas e este não se restringe às 

manifestações clínicas ocasionadas pela IC, mas avalia a qualidade do sono de forma global, 

considerando aspectos do contexto biopsicossocial dos sujeitos.  

Assim, avaliando os resultados encontrados neste estudo, onde a maior parte dos pacientes 

foram classificados como maus dormidores e considerando os possíveis benefícios que o 

questionário pode gerar para a identificação de problemas relativos ao sono, propõe-se a 

incorporação deste instrumento na assistência de enfermagem. 

A proposta funciona através do uso periódico do questionário, não sendo aplicado 

somente uma vez, mas várias vezes durante o processo de acompanhamento desses pacientes. 

Dessa forma, o objetivo é realizar um controle em relação a qualidade do sono, entendendo que 

este, foco central do estudo, é uma função fisiológica importante para a manutenção de processos 

vitais e significativamente atuante no bem-estar. 

Através de uma implementação eficaz desse instrumento podem ser identificados fatores 

de risco para a qualidade do sono, influenciada pela IC. Nesse contexto, o enfermeiro além de 

exercer o seu conhecimento técnico-científico também necessita de suas habilidades gerenciais 

para propor o cuidado. 

Nesse sentido, o enfermeiro exerce papel primordial não somente na identificação de 

padrões de sono alterados, mas também na busca por mudanças positivas desses padrões. Assim, 
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possibilitando que pacientes classificados como maus dormidores possam se tornar bons 

dormidores ou mesmo que isto não seja possível devido a fatores ocasionados por uma patologia 

de base, no caso, a IC, que esses maus dormidores possam sair de um grau elevado e se tornarem 

maus dormidores, porém, com aspectos de vida melhorados. 

No apêndice 3 deste estudo pode ser encontrado um instrumento elaborado pela autora 

que poderia funcionar de forma conjunta com a aplicação do questionário IQSP. Este instrumento 

visa realizar um controle da qualidade do sono em relação ao tempo de tratamento em meses, dos 

pacientes. 

O instrumento é composto por um gráfico de dois eixos, onde um corresponde ao tempo 

de acompanhamento do paciente no ambulatório em meses e o outro é formado pela pontuação 

total obtida através do IQSP. Após o gráfico são registradas as pontuações separadamente por 

componentes e são marcados aqueles que apresentarem as piores pontuações, como uma forma 

de facilitar a visualização dos aspectos que precisam ser melhorados. 

O controle seria feito da seguinte forma: a qualidade do sono seria avaliada regularmente 

no 1º, 4º, 7º e 10º mês anualmente, começando a contar a partir do mês de aplicação do primeiro 

questionário. 

A partir daí, a cada mês avaliado, os pontos serão ligados e será obtida uma linha através 

da qual é possível observar a evolução da qualidade do sono do paciente. 

A identificação dos componentes que obtiveram as piores pontuações, abaixo do gráfico,  

também é importante, pois possibilita direcionar o foco das intervenções de enfermagem, já que 

cada componente se relaciona a uma determinada característica do sono. 

Esse instrumento constitui uma importante ferramenta técnica de controle da qualidade do 

sono, pois permite acompanhar o desenvolvimento do paciente oferecendo uma continuidade da 

assistência que é primordial para se alcançar resultados positivos na manutenção de um padrão de 

sono satisfatório. 
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6 CONCLUSÃO 
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Este estudo analisou e discutiu questões importantes acerca da qualidade do sono dos 

pacientes com Insuficiência Cardíaca em tratamento no ambulatório de cardiologia do 

HUAP/UFF. Para traçar o perfil de sono desses sujeitos utilizou-se um questionário de avaliação 

da qualidade do sono, o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, que compreende sete 

componentes específicos para essa avaliação. Existem diversos instrumentos capazes de fazer 

essa avaliação, entretanto, optou-se pela utilização do IQSP, pois este compreende de uma 

maneira mais ampla as questões relacionadas ao sono, assim como é capaz de fazer essa 

avaliação dentro de um período maior de tempo, de um mês, em relação aos outros, permitindo 

que as respostas sejam mais fidedignas devido ao tempo transcorrido. 

Em relação aos objetivos que orientaram esta pesquisa, pode-se dizer que estes foram 

totalmente contemplados, pois os pacientes com IC foram identificados no seu contexto social e 

clínico de acordo com as variáveis selecionadas, posteriormente o questionário IQSP foi aplicado 

e suas respostas foram analisadas estatisticamente e por final foi feita uma discussão acerca da 

qualidade do sono do portador de IC frente ao gerenciamento do cuidado pela enfermagem. 

Através dessas etapas, questões importantes referentes a essa temática foram esclarecidas, 

permitindo chegar a esta conclusão. 

 Este estudo torna-se relevante por apresentar dados quantitativos sobre a qualidade do 

sono de idosos com IC traçando o impacto da doença sobre o sono e o perfil desses pacientes 

através das variáveis sócio-demográficas e clínicas obtidas. 

 A importância de se realizar um estudo quanto à qualidade do sono está na sua relevância 

clínica e social. Ao identificar os padrões de sono, pode-se delinear, primeiramente a existência 

de distúrbios e, posteriormente, a gravidade da doença assim como, buscar uma associação com o 

contexto biopsicossocial no qual os sujeitos estão inseridos.  

 Em relação às implicações deste estudo, pode-se afirmar que o estudo da qualidade do 

sono dos pacientes com IC precisa ser avaliada desde o início do tratamento como forma de 

prevenir possíveis complicações decorrente de um sono inadequado, e principalmente todas as 

alterações decorrente do processo de doença devem ser associadas a faixa etária que se busca 

atingir, no caso deste estudo, todos os fatores devem ser relacionados ao fato dos pacientes serem 

idosos e por isso já, naturalmente manifestantes de sinais e sintomas característicos. 

 Poucos estudos acerca da relação entre IC e distúrbios do sono em idosos têm sido 

realizados, reafirmando-se assim a importância da formulação de novas pesquisas. Por isso, 
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torna-se relevante que essa população específica seja orientada visando reconhecer através de 

suas próprias vivências, a qualidade do seu sono e os impactos que um padrão de sono alterado 

pode causar no seu bem-estar físico, na execução de atividades diárias e no seu relacionamento 

em sociedade. 

 Ao mesmo tempo que se torna importante esse reconhecimento da própria saúde pelos 

pacientes, cabe também aos profissionais e neste caso especificamente, aos enfermeiros, o 

interesse pela qualidade do sono, já que este quando inadequado ou mesmo disfuncional, se 

constitui como uma importante fonte de problemas manifestados durante a rotina diurna e que 

por muitas vezes são negligenciados. 

 No percurso desta análise, foi possível identificar através dos dados obtidos, que grande 

parte dos pacientes não manifesta dispnéia ou qualquer desconforto respiratório quando adotada a 

posição de decúbito dorsal, o que responde a um dos questionamentos norteadores deste estudo, 

onde conseguiu-se comprovar que nem sempre a qualidade do sono do portador de IC está 

relacionada com dificuldades respiratórias decorrentes da patologia, pois nesta avaliação, outras 

variáveis também podem influenciar, tais como o tempo de acompanhamento, a adesão ao 

tratamento, a classe funcional da IC, entre outras. 

Os resultados encontrados neste estudo foram de certa forma condizentes com o esperado 

para a amostra, pois demonstraram que os participantes abordados realmente apresentavam em 

sua maioria uma qualidade do sono prejudicada, sendo classificados como maus dormidores, 

porém, os motivos para esse resultado que foram surpreendentes, ao ponto de vista que tiraram da 

sintomatologia da IC essa grande responsabilidade, transferindo-a em alguns casos, para atitudes 

cotidianas, como o estresse no âmbito familiar e de trabalho e também para distúrbios do sono 

bastante característicos, como a insônia. 

A amostra deste estudo (n=50) também restringe um pouco a generalização dos dados, 

porém esta amostra foi colhida de acordo com as possibilidades que o local de coleta apresentava, 

assim como o tempo reduzido para a conclusão do estudo. Um futuro estudo com uma amostra 

maior de sujeitos é sugerido para melhor avaliar os dados relativos ao sono, além disso o 

aprofundamento da análise estatística também será implementada para este estudo. 

Por meio deste estudo também foi possível fazer uma discussão frente ao gerenciamento 

do cuidado aos pacientes centrais da pesquisa. Com essa associação entre gerência e cuidado de 

enfermagem é possível concluir que o processo de cuidar e gerenciar voltado ao paciente implica 
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também em redimensionar o foco do trabalho de enfermagem para uma visão integral dos 

sujeitos, promovendo a incorporação de conhecimentos, competências e ações racionais e 

sensíveis.  

É necessário adotar uma ação transformadora em relação ao cuidado do idoso com IC, 

considerando as possíveis implicações clínicas e físicas de sua doença em relação ao sono, assim 

como, planejar o cuidado de forma a prevenir complicações, minimizar riscos e otimizar a busca 

pela qualidade de vida mesmo na condição limitante de uma doença crônica. 

Em síntese, embora que os idosos com IC já possam ter naturalmente ou de forma 

adquirida um comprometimento na sua qualidade do sono, nota-se que as intervenções em saúde 

e uma avaliação constante das suas necessidades, podem assumir uma perspectiva promissora 

frente a esta doença, quando executadas por meio do comprometimento profissional e do 

conhecimento técnico-científico. 
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9.1 INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E 

CLÍNICOS 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Nome:__________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___  Idade: ____Sexo:____Estado civil: ____Religião____________ 
Endereço:________________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________ 
Escolaridade: ________________________ ______Ocupação: _____________________________ 

Naturalidade:___________________________Local de residência:__________________________ 

Remuneração: (    ) menos de 1 salário      (    ) 1 salário      (    ) 2 salários   (    ) 3 salários ou + 
Mora sozinho: (     ) Sim      (    ) Não    com quem?_____________________________________ 

 

II – DADOS CLÍNICOS 
Diagnóstico médico: ____________________________________________________ 

Ano do Diagnóstico da doença: _____________  Tempo de acompanhamento no HUAP:________ 

Classe Funcional da IC:  (   )I     (   )II    (   )III     (   )IV 
Principais sintomas apresentados:   

(   ) fadiga      (    )dispnéia aos esforços   (    ) edema em membros inferiores   (   ) cefaléia  
(   )fraqueza   (    )palpitações                   (    )tontura                                     (   ) tosse 

(   )oligúria     (    )pressão alta                  (    ) taquicardia 

 
Possui histórico familiar de doenças cardíacas?  (    ) Não     (    )Sim     Quais? 

________________________________________________________________________________ 
 

Possui histórico familiar de distúrbios relacionados ao sono?   (   )Não   (   )Sim    Quem?  
________________________________________________________________________________ 

 

Etilista? (    ) Não        (    )Sim       (    )socialmente 
Tabagista? (    ) Não       (    )Sim    Quantidade: _______/dia 

No caso de ex-tabagista: por quanto tempo fumou?_________________    
                                    Há quanto tempo parou de fumar? _______________ 

Uso de drogas? (    ) Não       (    )Sim   Tipo:_______________________ 

 
Já realizou alguma cirurgia?   (    ) Não        (    )Sim     Qual (is)? _______________________________ 

Já foi internado em unidade hospitalar anteriormente? Quando? Por 
quê?__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

Medicamentos em uso contínuo:  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 
 

Outras Doenças associadas: 

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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III – ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 
Mobilidade:   (   )deambula      (    ) deambula com auxílio      (   )não deambula  
Os sintomas da doença o impedem de realizar alguma atividade? Quais? 

______________________________________________________________________________________
___________________________ 

 

Sente-se cansado durante o dia?  (   )Sim      (   )Não 
Sente sono durante o dia? (   )Sim       (   )Não 

Costuma “cochilar” durante o dia? (   )Sim       (    )Não 
 

 

IV – HÁBITOS DE VIDA 
Segue dieta? (   )Não    (    )Sim  Qual? ___________________________________________ 
Ingesta hídrica (quantidade em copos): _______/dia 

Pratica exercícios Físicos? (    ) Não   (    ) Sim   Com qual frequência: _______________________ 
Eliminações urinárias: (    )espontânea      (    )sonda vesical     (   )outra _________________________ 

(    )polaciúria     (    )poliúria   (   ) disúria   (    ) oligúria   (     )nictúria     (     ) Incontinência 

 
 

V – CARACTERÍSTICAS DO SONO E REPOUSO 
Padrão de sono:   
(    )dorme a noite toda sem medicação           (     )só dorme com auxílio de medicação    

(    )Insônia                                                   (     )acorda várias vezes durante a noite 
 

Posição para dormir: (    ) sentado      (     ) deitado     (     ) cabeceira da cama elevada 

Apresenta dispnéia ao decúbito dorsal?  (     )Não    (    )Sim 
Acorda durante a noite com sensação de sufocação e/ou falta de ar?  (    )Não   (    )Sim 

 
Utiliza algum medicamento “para dormir” ou “calmante” para conseguir dormir?  (   ) Não  (    ) Sim      

Qual(is)?______________________________________________________________________________

_____________________________ 
 

Utiliza de alguma técnica natural ou recursos auxiliares para dormir? (    ) Não    (    )Sim    
Qual(is)?_________________________________________________________________________ 
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9.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

PROJETO DE PESQUISA: “QUALIDADE DO SONO EM IDOSOS COM INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA: um estudo baseado no Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP-BR)” 

Pesquisadoras Responsáveis: Profª. Drª Ana Karine Ramos Brum e Larissa Fernandes da Rocha 

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone: (21)98583995 / (21)93894121 
 

O Sr. (Srª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Qualidade do sono dos 

idosos com Insuficiência Cardíaca: um estudo baseado no Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (IQSP-BR)” de responsabilidade das pesquisadoras Profª. Drª Ana Karine Ramos 

Brum e Larissa Fernandes da Rocha. A pesquisa tem como objetivos identificar os pacientes com 

Insuficiência cardíaca que manifestam distúrbios respiratórios do sono e relacioná-los quanto à 

faixa etária, sexo, estado profissional e estado civil; aplicar o Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (IQSP-BR) em pacientes portadores de Insuficiência cardíaca em tratamento 

ambulatorial no HUAP/UFF; caracterizar a qualidade do sono desses pacientes de acordo com as 

respostas do IQSP-BR e discutir a qualidade do sono do portador de Insuficiência cardíaca frente 

a prática assistencial de enfermagem. Será aplicado um instrumento para coleta de dados clínicos 

e sócio-demográficos e um questionário (IQSP-BR) onde o sr(srª) responderá  algumas questões 

importantes para a pesquisa. As informações obtidas serão utilizadas somente para fins de 

pesquisa e sua identidade será mantida em total sigilo, para isso o sr(srª) será identificado 

somente por uma letra do alfabeto. A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada 

para qualquer outro objetivo a não ser aqueles já mencionados. Caso necessite, poderão ser 

marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca da pesquisa. A 

participação nesta pesquisa é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer 

momento, sem prejuízo para si e para a continuidade da pesquisa. Este documento será elaborado 

em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada 

pelo pesquisador. Tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso 

esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior do presente documento. 
Atenciosamente,  

 

_______________________________________ 

        Profª Drª Ana Karine Ramos Brum                                                  Larissa Fernandes da Rocha 

     

 

Autorização: 

Eu, _________________________________________________________________, RG nº 

______________________declaro ter sido informado e concordo voluntariamente em participar da 

pesquisa acima descrita. 

Niterói,  _______/______/_______ 

 

Assinatura do entrevistado(a):______________________________________________________ 

 

Responsável por obter o consentimento:__________________________________________ 

Testemunha:________________________________________________________________ 
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9.3 INSTRUMENTO PARA CONTROLE DA QUALIDADE DO SONO 

 

 

CURVA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO SONO POR MESES DE ACOMPANHAMENTO 

 

 

 

PONTUAÇÃO DO IQSP POR COMPONENTES (MARCAR OS QUE APRESENTAM PIOR 
PONTUAÇÃO): 

 

 

 
1º Mês                                 4º Mês                                 7º Mês                         10º Mês 
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10 ANEXOS 
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10.1 ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH (IQSP-BR) 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH 

 

Nome: __________________________________________________________  

Idade: __________           Sexo: (    ) M       (    ) F            Data:_______________________ 

 

Instruções: 
As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês somente. Suas 

respostas devem ser as mais corretas possíveis acerca da maioria dos dias e noites do último mês. 

Por favor, responda a todas as perguntas. 

 

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes?  

HORÁRIO DE DEITAR: __________  

2) Durante o mês passado, quanto tempo (minutos) você demorou para pegar no sono, na maioria 

das vezes? MINUTOS PARA PEGAR NO SONO: ____________ 

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes?  

HORÁRIO DE ACORDAR: ____________ 

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (este pode ser diferente 

do número de horas que você ficou na cama)  

HORAS DE SONO POR NOITE: _______________  

 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache mais correta. 

Por favor, responda a todas as questões.  

5) Durante o último mês, quantas vezes você teve dificuldades para dormir por causa de:  

a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono  

(   )nenhuma vez                                    (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana        (   )três vezes por semana ou mais  

 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais  

 

c) Levantar-se para ir ao banheiro  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais  

 

d) Ter dificuldade para respirar  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais  

 

e) Tossir ou roncar muito alto  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais  
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f) Sentir muito frio  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais 

 

g) Sentir muito calor  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais  

 

h)Ter sonhos ruins ou pesadelos  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais  

 

i) Sentir dores  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais  

 

j) Outra razão, por favor, descreva: 

_____________________________________________________  

Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado?  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais  

 

 

6) Durante último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono?  

(   )Muito boa        (   )ruim  

(   )Boa                  (   )muito ruim  

 

7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo médico, ou 

indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua conta?  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais  

Qual(is)?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava dirigindo, 

fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, quantas vezes isso 

aconteceu?  

(   )nenhuma vez                                     (   )menos de uma vez por semana  

(   )uma ou duas vezes por semana         (   )três vezes por semana ou mais 

 

9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas 

atividades diárias?  

(   )Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo  

(   )indisposição e falta de entusiasmo pequenas  

(   )Indisposição e falta de entusiasmo moderadas  

(   ) muita indisposição e falta de entusiasmo  
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Comentários do entrevistado (se houver):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10) Você cochila?  

(   ) Não           (   ) Sim   

 

Comentários do entrevistado (se houver):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________  

 

Caso Sim –Você cochila intencionalmente, ou seja, por que quer?  

(   ) Não           (   ) Sim  

 

Comentários do entrevistado (se houver):  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Para você, cochilar é: 

(   )Um prazer          (   )Uma necessidade          (   )Outro – qual?  

 

Comentários do entrevistado (se houver):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

OBRIGADA! 

 

Pontuação por componentes: 

 

1:_____; 2: _____ ; 3: _____;  4: ______ 5: _____;  6: _____;  7: _____ 
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10.2 FOLHA DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA DO HUAP/UFF 

 


