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Descobri como é bom chegar quando se tem paciência, e 

para chegar onde quer que seja, aprendi que não é preciso 

dominar a força, mas a razão. 

”É preciso antes de qualquer coisa querer”.  

                                                                     (Amyr Klink.) 



RESUMO 
 

Leme LRL. Qualidade de sono em indivíduos com dor crônica. [Dissertação]. 
Guarulhos (SP): Programa de Mestrado em Enfermagem da Universidade 
Guarulhos; 2014. 

 
Introdução: Os estudos mostram que os pacientes com dor crônica apresentam 
mais frequentemente alterações do sono, o que sugere que uma possível 
associação entre estes sintomas. A dor e o sono, individualmente ou associados 
podem resultar em incapacidade física, fadiga, prejuízo para execução das 
atividades diária e, principalmente, na piora da qualidade de vida. Objetivo: Avaliar 
a qualidade subjetiva do sono de indivíduos com dor crônica. Método: Estudo 
epidemiológico transversal, com dados provinientes de 251 indivíduos com dor 
crônica, atendidos no Ambulatório da Liga de Dor do Hospital das Clinicas da 
FMUSP. Os instrumentos utilizados foram: Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) para 
avaliar a qualidade do sono e Inventário Breve de Dor (BPI) para avaliar a 
intensidade de dor. Os dados foram analisados no programa estatístico SPSS 
(Statistical Package for Social Science) versão 19.0. Resultado: Entre os 251 
indivíduos avaliados, a maioria era do sexo feminino, possuíam idade média de 49,4 
anos (DP=13,0). O item relacionado ao tempo de dor crônica demostrou que 75% 
tinham dor por um tempo >11,2 anos. A intensidade de dor média nas últimas 24h foi 
de 8,2 e da dor média foi de 6,3, sugerindo dor moderada à intensa.O escore total 
médio no PSQI foi de 11,70 (DP = 4,4); a prevalência de maus dormidores (PSQI > 
8) foi de 74,5%; enquanto 54,6% tiveram o sono como ruim ou muito ruim. Escores 
mais elevados no PSQI foram observados nos componentes o que apresentou maior 
escore foi o “Latência do sono” (média=2,1, DP= 1,0), seguido pelo “Uso de 
medicação para dormir” (média= 2,3, DP=1,3). Conclusão: Os resultados sugerem 
que pacientes com dor crônica apresentam baixa qualidade do sono e, portanto, 
foram considerados em sua maioria maus dormidores, além de possuírem uma 
eficiência do sono, latência e duração do sono inferiores as recomendações 
direcionadas para os padrões de normalidade. Assim, o preparo equipe de saude na 
identificação precoce dos distúrbios do sono é relevante para a prática da 
assistência a indivíduos com dor crônica. 
 

 

Palavras-chave: sono, dor, enfermagem, distúrbios do sono, dor crônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

 

 

ABSTRACT 

 

Leme LRL. Quality of sleep in individuals with cronic pain [Dissertation]. Guarulhos 
(SP): Universidade Guarulhos; 2014.  

 

Introduction: The studies show that patients with chronic pain often have more 
sleep disturbances, suggesting a possible association between these 
symptoms. The pain and sleep, individually or associated may result in 
physical disability, fatigue, problem of running daily activities and especially a 
reduction on life of quality. Objective:Evaluate subjective sleep quality in patients 
with chronic pain Method: Cross-sectional epidemiological study with 251 individuals 
with chronic pain, attended in the Ambulatory of the League of Pain, in the “Hospital 
das Clinicas”, FMUSP. The instruments used were: Pittsburg Sleep Quality Index 
(PSQI) to assess sleep quality and Brief Pain Inventory (BPI) to assess the intensity 
of pain. Data were analyzed in SPSS (Statistical Package for Social Science) version 
19.0. Results: Among the 251 individuals evaluated, most were female, mean age 
49.4 years (SD = 13.0). The duration of chronic pain, 75% had pain for time> 11.2 
years. The average pain intensity over the past 24 hours was 8.2 and the average 
pain was 6.3, suggesting moderate to severe pain. The mean total score on the PSQI 
was 11.70 (SD = 4.4); the prevalence of poor sleepers (PSQI> 8) was 74.5%; and 
54.6% rated sleep as bad or very bad. Higher scores were observed in the PSQI 
components had the highest score was the "Sleep latency" (mean = 2.1, SD = 1.0), 
followed by "Use of sleep medication" (mean = 2.3, SD = 1.3). Quality of sleep 
reported was 5.2% very good; 39.8% good; 36.7% and 17.9 bad very bad. Subjects 
had significantly higher PSQI value: sleep latency (76.6%), fragmented sleep with: 
waking early or in the middle of the night (75.7%), toileting (143%), pain (61 %). It 
was found that 74.9% of subjects were taking medication to sleep. Regarding to pain 
intensity 8.2 individuals had the worst pain in 24 hours.Conclusion: Our results 
suggest that the worsening of subjective sleep quality is strongly related to the 
concomitant presence of a painful chronic condition, having synergistic effects 
among themselves. The results suggest that patients with chronic pain have low 
sleep quality, being mostly poor sleepers, and with sleep efficiency, latency and 
sleep duration below the recommended standards of normality. The preparation of 
the health staff in the early identification of sleep disorders is relevant to the practice 
of care for individuals with chronic pain. 
 
 
 
 
Keywords: sleep, pain, nursing, sleep disorders, chronic pain. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

É importante ressaltar, que apesar dos avanços tecnológicos o tratamento 

oferecido aos pacientes com síndromes álgicas, ainda é insatisfatório e perdura por 

um longo prazo na vida desses indivíduos, resultando em grande sofrimento, físico, 

social, espiritual e psicológico, pois, causa impacto direto na qualidade de vida desta 

população específica.  

Concomitantemente à queixa de dor ocorre alteração da qualidade do sono 

em 50 a 80% nos indivíduos com dor crônica1,2,3. O dado é alarmante, pois este 

percentual é significativamente superior ao estabelecido pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS)4, que preconiza percentuais de 9 a 31% para a população geral. 

Perante as altas taxas referentes à qualidade do sono alterada em pessoas com dor 

crônica, de modo que vários estudos confirmam a importância da avalição do 

comportamento de sono em pacientes com dor crônica5;6.  

Estudos mais recentes trouxeram evidências de um ciclo vicioso que envolve 

o distúrbio do sono e a da dor crônica, no qual uma condição mantém e intensifica a 

outra, pois, sabe-se que nos indivíduos com dor, quanto maior a intensidade deste 

evento, pior é a qualidade do sono, em contra partida, a má qualidade do sono pode 

exacerbar ou desencadear a dor 7;8 . 

Os temas dor e distúrbios do sono fazem parte do cotidiano da assistência de 

enfermagem, principalmente no contexto e desenvolvimento do Processo de 

Enfermagem, mais especificamente no Diagnóstico de Enfermagem, pois segundo a  

Taxonomia da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) há 

diagnósticos envolvendo a questão do sono e seus distúrbios9. 

A proposta deste estudo foi de conhecer a qualidade do sono de pacientes 

com dor crônica. O conhecimento preliminar da dor crônica como um fator 

desencadeante dos distúrbios do sono e sua avaliação são fundamentais para 

estabelecer o embasamento científico inicial para fundamentar a prática clínica dos 

profissionais da área de saúde e inclusive, dos enfermeiros, visto a baixa 

produtividade científica sobre o assunto no cenário nacional. 
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1.1 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
1.1.1 Conceitos gerais da Dor 
 

 
Aliviar o sofrimento dos doentes que convivem com uma condição dolorosa 

crônica representa um grande desafio para os profissionais da equipe 

multidisciplinar em saúde.  

Há translações de informações sobre o estudo da dor para esses 

profissionais, o que propicia dificuldade em avaliar e propor plano de cuidado para 

minimizar a dor como conduta na prática clínica. Apesar da recorrência da temática, 

percebesse fragilidade na consolidação científica dos profissionais da área da saúde 

e historicamente continua sendo um enorme problema para humanidade5. 

A palavra “dor” deriva do latim “poema” que significa “penalidade”10. Como tal, 

é experimentada de forma incondicionalmente subjetiva, e cada indivíduo aprende a 

descrevê-la individualmente11. 

A dor é uma entidade sensorial múltipla que, independente das bases 

fisiológicas, poderá ainda ser influenciada pelos aspectos culturais, sociais, 

emocionais e ambientais3.  

O comitê de taxonomia da Associação Internacional para Estudo da Dor 

(IASP) define a dor como “uma experiência sensorial e emocional desagradável 

relacionada a um dano real ou potencial de algum tecido”12. Por sua vez, a dor 

crônica é caracterizada como aquela que persiste após o tempo normal para a cura 

de uma lesão, permanecendo por três meses ou mais, podendo está se apresentar 

de forma contínua ou recorrente. É uma dor persistente que deixa de ser sintoma 

para se tomar doença13;14;15
 . 

   

1.1.2 Importância Epidemiológica e Sócioeconômica 

A dor crônica é considerada um grave problema de saúde pública, o que 

acarreta custos substanciais ao sistema de saúde e impacto econômico em nosso 

país, representando gastos muito elevados16.  
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Vlainich e colaboradores17 realizaram um estudo analisando os custos 

mensais com medicamentos para tratamento ambulatorial da dor crônica, a amostra 

foi composta por 233 pacientes portadores de dor crônica, como resultados a média 

de custos apresentou um valor de R$ 127,74 variando de um custo mínimo de 

R$5,00 e máximo de R$780,00. 

Nos Estados Unidos da América (EUA) utilizam-se aproximadamente U$ 89 

bilhões em gastos anuais com tratamento, compensações trabalhistas e litígios 

envolvendo doentes com dor crônica18. 

Tratando-se dos fatores epidemiológicos, estima-se que a prevalência de dor 

crônica na população mundial seja de 7% a 40%19. Tal discrepância epidemiológica 

pode estar associada aos desenhos dos estudos. 

Sá e colaboradores20 estudaram a prevalência de dor na população geral de 

Salvador, a amostra foi composta por 2.297 indivíduos que foram selecionados 

aleatoriamente, o estudo evidenciou que 41,4% desses indivíduos apresentavam dor 

superior à seis meses, os locais acometidos pela dor com maior frequência foram a 

região lombar com valor de 16,3%; joelhos com valor de 11,2% e região torácica 

com valor de 9,8%.   

Kreling e colaboradores21 evidenciaram em outro estudo no Paraná, realizado 

com uma amostra foi composta por 505 funcionários com idade entre 22 a 69 anos e 

com queixa de hiperalgia há mais de seis meses, uma prevalência total da dor de 

61,4%, sendo que a dor de cabeça se referia a 26,7%; seguido da dor na região 

lombar com valor de19,4% e posteriormente a dor nos membros inferiores com valor 

de 13,3%. 

           Em outro estudo de Silva e colaboradores22 realizado na região de Ribeirão 

Preto, os pesquisadores evidenciaram 11,5% de prevalência de dor pélvica crônica 

em 1.278 mulheres.    

           Cerca de 80% dos pacientes que procuram por atendimento dos profissionais 

da saúde tinham a queixa de dor23.  

 Na população usuária do serviço de saúde a dor acontece em 45% a 80% 

dos pacientes internados. O processo álgico em 50 a 60% dos doentes pode torná-

los incapacitados parcial ou totalmente, além deste evento fisiológico se apresentar 

de modo transitório ou permanente, causando grande impacto nos serviços de 

saude por sobrecarga de atendimento. 
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1.1.3 Mecanismos da Dor 

 

          A dor pode ser classificada em nociceptiva, neuropática ou mista24, 25. 

 Dor Nociceptiva: é aquela com elevada síntese de substâncias algiogênicas e 

intensa estimulação das fibras nociceptivas; ocorre nas situações de 

inflamações, traumas ou isquemias24, 25. 

 Dor Neuropática ocorre quando há lesão parcial ou total de vias nervosas do 

sistema nervoso central ou periférico24, 25. 

 Dor Mista quando há componentes nociceptivos e neuropáticos24, 25. 

O tratamento da dor crônica é farmacológica  e não farmacológica 

 

1.1.4 Tratamento  

 

O tratamento da dor crônica é farmacológico e não farmacológico, mas 

apesar da evolução da terapêutica da dor, pode-se dizer que não se conhecem 

precisamente os mecanismos de geração, modulação, apreciação, expressão e 

cronificação da dor, ou seja, a dor ainda é um fenômeno em compreensão26. 

Desse modo, a ausência da total compreensão deste mecanismo, traz 

diferentes impactos na qualidade de vida dos pacientes com dor crônica, mesmo 

naqueles que estejam sob tratamento.  

 

 

1.1.5 Repercussões Clínicas relacionadas à Dor: correlação entre dor crônica e 

distúrbios no sono 

 

           Os pacientes com dor são mais susceptíveis a desenvolverem estresse 

físico e comprometimento do desempenho físico e emocional, além de outras 

repercussões negativas prolongadas nas atividades de práticas diárias, laborativas, 

sociais, familiares são marcantes nestes pacientes27. 

Entre as manifestações clínicas comumente relatadas pelos pacientes com 

dor crônica, estão os distúrbios de humor, como a ansiedade e depressão, fadiga e 

a alteração do sono5.  
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As alterações da qualidade do sono ocorrem de 50% a 80% na população 

portadora de processos dolorosos crônicos, portanto, as alterações na qualidade do 

sono nos pacientes com dor crônica são frequentemente relatadas1. A associação 

dor e sono ainda não é muito compreendida. Porém, sabe-se que indivíduos com 

dor têm quatro vezes mais possibilidade de apresentar piora do sono que indivíduos 

sem dor28. 

 

1.1.6  O Sono 

 

O sono é um comportamento que ocupa cerca de um terço de nossas vidas, 

durante o qual, observamos comportamentos de repouso e de intensa atividade no 

Sistema Nervoso Central (SNC), os quais se assemelham com estado de vigília29. É 

um processo fisiológico e comportamental, que se desenvolve em diversas fases 

subsequentes, cujo conjunto é denominado de arquitetura do sono, as quais 

evidenciam a natureza não homogênea de diferentes etapas do sono29; 30 .
  

           O primeiro registro das ondas cerebrais pelo eletroencefalograma (EEG) foi 

feito pelo neuropsiquiatra Hans Berger, em 1929, por Hans Berger, um 

neuropsiquiatra alemão. Do ponto de vista do EEG, o sono era associado à 

presença de atividade lenta e sincronizada30.  

            Em 1951, Kleitman e Aserinsky (K&A), citados por Fernandes (2006)28 

descreveram um sono profundo de padrão eletrográfico dessincronizado, associado 

aos movimentos oculares pelo eletroeoculograma (EOG), irregularidade respiratória, 

hipotonia muscular pelo eletromiograma (EMG) acompanhado por um estágio 

particular, denominado de sonhos30. K&A ainda identificaram dois estágios distintos 

de sono, o sono dessincronizado ou sono com rápido movimento dos olhos (do 

Inglês: Rapid Eye Movimeints/ REM) e o sono sincronizado ou sono sem movimento 

dos olhos (do Inglês: non-Rapid Eye Movimeints / N-REM)30.  

Para o indivíduo adequar o seu ciclo de vigília-sono com o seu ciclo noite-

dia, é necessário que haja uma relação harmônica dos ritmos endógenos entre si e 

do meio ambiente, para que se desenvolva o condicionamento e a ritmicidade na 

alternância destes31;32
. O termo circadiano (do latim: circa = em torno de, dies = do 

dia), caracteriza ritmos com períodos endógenos em torno de 24 horas, guiados 

pelos ciclos ambientais33. Os sincronizadores ou zeitgebers que expressam marcas 
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temporais ao organismo, tais como: a luminosidade; calor do dia; a escuridão; 

redução temperatura ambiental à noite; relógios; sons das cidades são, fenômenos 

que condicionam e mantém um ritmo alternado de atividade e o repouso em 

harmonia com o ambiente33
. 

 

Bueno e Wey34 descrevem em sua revisão mudanças no ritmo 

circadianos ao longo da vida humana: 

 Vida Fetal: o sistema de temporização pode ser identificado, porém, é 

amplamente sincronizado pela mãe. Até o primeiro ano de vida, a resposta 

em relação à sincronização entre o componente endógeno e o ambiente é 

semelhante ao adulto, diferentemente da infância, fase etária na qual ocorre 

uma diminuição do tempo total de sono e presença de um a dois cochilos 

diurnos34 

 Adolescência: ocorre um atraso de uma a duas horas no início e no final do 

sono, sendo observada alteração no ritmo da temperatura e no surto de 

melanina noturna, o que fisiologicamente explicaria esse comportamento, 

denominado de atraso de fase da adolescência, comum até aos 16 anos nos 

homens e 21 anos em mulheres34. 

  Idoso: a interação com grupos sociais e a resposta às pistas temporais se 

tornam debilitadas, contribuindo para redução na amplitude dos ritmos, 

aumento da fragmentação e alteração na arquitetura do sono34. 

Sabe-se que o componente circadiano do ciclo vigília-sono é gerado pelos 

núcleos supraquiasmáticos (NSQ) localizados nas regiões do hipotálamo anterior. 

Os NSQ são estruturas anatômicas localizadas na base do cérebro, sobre o 

cruzamento das fibras nervosas originárias dos olhos, o quiasma óptico35.  

Considera-se que os mecanismos neurofisiológicos dos NSQ seriam os 

impulsos luminosos conduzidos pelo nervo óptico os responsáveis pelo 

funcionamento deste centro encefálico. Esse mesmo estimulo de luz, atua sobre a 

glândula pineal, que por sua vez, secreta melatonina considerada um neuro-

hormônioo cuja secreção está vinculada ao ciclo vigília-sono35. 

 É estabelecido e documentado pela literatura, que o ciclo vigília-sono 

apresenta um ritmo circadiano e alternância entre os diferentes estágios do sono, 

resultado das interações neuroanatômicas e neurofisiológicas envolvidas no controle 

do sono REM/sono paradoxal, sono NREM/sono de ondas lentas e da vigília. Deve-
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se a inter-relação entre três sistemas neurais diferentes, o primeiro é o sistema de 

excitação: regulado por grupos de neurônios no hipotálamo que envolvem o sistema 

de ativação reticular (SARA), estrutura esta crucial para a manutenção da ativação 

cortical e alerta de comportamento, tendo a participação nesta manutenção 

neurotransmissores (noradrenalina, dopamina, acetilcolina (ACh), histamina) e 

alguns peptídeos. O segundo é o centro de sono de ondas lentas, caracterizado pelo 

EEG, como sincronização cortical, hipotonia muscular e fusos, o qual constituem os 

centros de controle parassimpáticos pela inibição de sistema ativador por meio 

GABAérgicos, com a participação de alguns peptídeos (somatostatina/galanina) que 

se localizam na GABA, produzem e prolonga e mantém este sistema35.  

Portanto o centro de sono paradoxal, localizado no tronco cerebral, 

consiste em intensa atividade elétrica e metabólica. A caracterização pelo EEG 

dessincronizado, ondas teta-hipocamais, atonia muscular e episódios de 

movimentos oculares, a interação de várias estruturas nervosas especificas, como 

neurotransmissores (ACh, glutamato, glicina, GABA) compõem o sono paradoxal. 

No decorrer de uma noite de sono, os sistemas e funções fisiológicas 

sofrem alterações acompanhando as fases do sono REM e sono N-REM. A cada 

momento do sono as respostas do organismo serão diferentes, dentre as quais 

citaremos a seguir as principais funções fisiológicas descritas no quadro 129:
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Quadro 1 - Principais alterações fisiológicas relacionadas com os estágios do sono. Guarulhos, 201429. 

 
     Sistemas do 

Organismo 
Humano 

 
Sono N-REM 

Sono de ondas lentas 

 
Sono REM 

Sono paradoxal 

 
Evidência  
Científica 

 
 
 
 

Cardiovascular 
 

 Diminuição da atividade cardiovascular 
geral 

 Diminuição DC* 

 Sem modificações FEV* e PAP* 

 Diminuição da FC* 

 Diminuição PAS* 

 Pupilas contraídas – atividade 
parassimpática 

 (Descenso pressórico fisiológico noturno) 

 Aumento da atividade cardiovascular 
geral 

 Flutuações intensas nos valores PAS e FC 

 Pupilas dilatadas 

 

 O tempo de sono é responsável pela perda de 
liquido, o que reduz volume intravascular, 
ocorrendo variações hemodinâmicas 

 
 
 

Respiratório 
 
 

 Padrão respiratório instável 
(hiperventilação e hipoventilação) 
acompanhados de curtas apneias (estágio 
1 e parte do estágio 2 e despertares) 

 Padrão respiratório estável (estágios 2, 3 e 
4), a freqüência e a amplitude respiratória 
se tornam-se regulares.  

 Padrão respiratório errático e irregular 
(bradipnéia alternando com taquipnéia) 
caracterizado por pausas centrais – 
apneias 

 Padrão respiratório instável é chamado de Padrão, 
ocorre em 40 a 80% dos indivíduos normais e pode 
varia de acordo com a sensibilidade do controle da 
respiração e a idade  

 Atinge a máxima regularidade cardiorrespiratória no 
sono de ondas lentas (estágio 4) 

 
 
 
 

Digestório 
 

 Diminuição da atividade do aparelho 
respiratório 

 Diminuição da secreção salivar 

 Diminuição da freqüência deglutição 
(diminuição das contrações primárias) 

 Diminuição do esvaziamento gástrico e 
melhor regularidade da motilidade 
intestinal  

  Os estudos das alterações no Sistema Digestório 
durante o sono são limitados, devido aos métodos 
invasivos e posições os quais possibilitam a 
avaliação, interferem no comportamento do sono. 

 Alguns peptídeos produzidos no trato 
gastrointestinal (colecistocinina), durante o 
processo de digestão, atingem a circulação 
sanguínea e são indutores do sono - sonolência pós-
prandial 

 
 
 
 

 Hormônio do crescimento (GH) – observa-se secreção desse hormônio, que é liberada nos 
estágios 3 e 4) 

 Pulso de liberação de GH acontece nas primeiras 
horas de sono, independentemente do sono, estar 
atrasado, adiantado, interrompido ou reiniciado 

 Privação do sono – diminuição da liberação de GH 
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Endócrino 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

 Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 

 - Cortisol (glicocorticóides) – atinge níveis máximos nas primeiras horas da manhã e 
diminui até níveis mínimos no início do sono 

 - Aldosterona: apresenta padrão semelhante do cortisol 

 Sugerem que o sistema renina-angiotensina e sistema adrenocorticotrófico tenham 
relação com a ritmicidade circadiana 

 Despertares dispara pulsos de secreção de cortisol  

 Reposição hormonal – estrógeno e progesterona apresentam benefícios na qualidade do 
sono subjetiva e objetiva 

 Particularmente a terapia conjugada de reposição 
hormonal, diminui as queixas subjetivas de ronco 
em mulheres menopausadas 

 Hormônio da Prolactina – não está associado a um estágio de sono especifico 

 Pulso de secreção de prolactina é observado 60 – 90 minutos após o início do sono e níveis 
máximos nas primeiras horas da manhã 

 Sono fragmentado diminui as concentrações de 
prolactina 

 A secreção de prolactina é suprimida pela dopamina  

 

 Hormônio Tireoestimulante (TSH) 

 A concentração deste hormônio apresenta um declínio gradual `a noite, até níveis de 
concentração mínimos nas primeiras horas do dia, evidenciando uma ação inibitória do 
sono 

 

 Privação do sono – a secreção de TSH está 
aumentada em 200% acima dos níveis noturnos  

 
Renal 

 
 

 

 Diminuição do fluxo de urina e aumento da sua 
osmolaridade 

 
Reprodutor 

 

 Aumento do intumescimento peniano pré-puberes e puberdade 

 

 Diminuição do intumescimento peniano pré-
puberes e puberdade 
 

Termorregulatório  Menor nível de regulação da temperatura 
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Em relação aos métodos utilizados para avaliação da qualidade subjetiva 

do sono em adultos, os questionários comumente utilizados na investigação do 

distúrbio do sono, são: o Sleep Disordens Questionnaire com questões qualitativas e 

quantitativas; a Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), que avalia a qualidade 

subjetiva do sono no último mês, o Mini – Sleep Questionnaire (MSQ), que avalia a 

frequência das queixas, o Basic Nordic Sleep Questionnaire (BNSQ), analisam as 

queixas mais comuns em termos de frequência e intensidade nos últimos três meses 

com especificação quantitativa36.  

Para identificação de queixas de transtornos do sono em população não 

clínica, o recente Questionário de Hábitos do Sono (QHS)37, Actigrafia, realiza a 

detecção dos movimentos, através de um dispositivo que é colocado no punho, 

permitindo monitorar os movimentos dos membros no período de um dia. O método 

padrão ouro e que permite a avaliação objetiva da qualidade do sono é o exame de 

polissonografia, consiste em uma técnica que faz registro gráfico das múltiplas 

variáveis da fisiologia do sono38. 

Esses dados fortalecem ainda mais a importância do sono restaurador 

nos pacientes com dor crônica. Neste sentido, reforçam a importância da 

investigação sugerida, que vem a contribuir para o conhecimento da qualidade do 

sono nesta população especifica. Considerando que, quanto mais se conhece a 

respeito deste assunto, melhor será a assistência prestada aos portadores.  
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo primário 

 Avaliar a qualidade subjetiva do sono de indivíduos com dor crônica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 
 
  

3.  MÉTODO 

3.1   Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo transversal, com análise de dados secundários 

coletados no estudo conduzido por Nishimura e Colaboradores39. 

 

3.2 Projeto Primário 

 

As informações foram levantadas a partir do banco de dados do estudo 

conduzido por Nishimura e colaboradores39 a qual estudou os seguintes aspectos: 

qualidade do sono em pacientes com dor crônica; correlação de um possível 

conjunto de características do sono que podem ser variadas em diferentes 

subgrupos de indivíduos com esse processo álgico; avaliação da intensidade da dor 

e dos sintomas depressivos; comparação da qualidade de vida entres os diferentes 

subgrupos; avaliação do impacto das alterações do sono, da intensidade da dor e 

depressão na qualidade de vida, identificando também os fatores de risco 

associados à baixa qualidade de vida em geral. 

No estudo primário os dados foram coletados no ano de 2007, no 

Ambulatório do Centro Multidisciplinar de Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), após aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMUSP (ANEXO I). Os dados foram coletados 

no período de janeiro a dezembro de 2007. 

 

 

3.3   Amostra 

 

Os pacientes com dor crônica atendidos no Ambulatório do Centro do 

Grupo de Dor do Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo foram 

convidados a participar do estudo primário. Foram incluídos 251 pacientes após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE I). Os 

indivíduos foram incluídos de modo consecutivo, a partir de sua chegada ao 

Ambulatório. 
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O tamanho amostral foi inicialmente estimado em 200 pacientes, porém, 

após o pré-teste realizado com 200 pacientes, foi proposto aumentar a amostra para 

251, visando assegurar poder de 80% aos resultados (β=0,20), considerando-se um 

erro tipo I de 5% e tipo II de 20%. 

Para o presente estudo foi mantida a amostra (n=251) proposta pelo 

estudo primário anteriormente citado.  

 

 

 3.3.1 Critérios de inclusão determinados no estudo primário: 

 

Para inclusão no estudo primário, os pacientes pesquisados foram incluídos, 

caso atendessem os seguintes critérios: 

 

 Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

 Ter diagnóstico de dor crônica; 

 Ser cadastrado no Ambulatório do Centro de Dor do HCFMUSP; 

 Não apresentar dificuldade que possa prejudicar o conteúdo da linguagem; 

 Estar orientado em relação a si próprio, ao tempo e ao lugar. 

 

Os critérios de inclusão descrito acima também foram utilizados na 

presente pesquisa, pois foram os mesmos participantes usados para compor o 

banco de dados deste estudo.  

Assim, todos os dados coletados com os instrumentos selecionados, 

passíveis de possibilitar a avaliação da qualidade do sono dos pacientes crônicos 

inclusos no estudo primário foram inseridos neste estudo. 

 

 3.3.2 Critérios de exclusão determinados no estudo primário: 
 

 
Apresentar diagnóstico médico de anormalidades psiquiátricas, exceto a 

depressão e a ansiedade. 
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3.4 Variáveis  

 

3.4.1. Variável de interesse  

 

 A qualidade de sono foi a variável interesse, avaliada pelo Pittsburgh 

Sleep Quality Index - PSQI (ANEXO II). A qualidade do sono foi avaliada por meio 

dos escores do PSQI, da latência (que significa o período de tempo que o indivíduo 

demora até iniciar o sono), da duração do sono e da eficiência do sono. 

A escolha do parâmetro do escore ≥5,5 no PSQI foi feita a partir da 

determinação desse valor como o ponto de corte sensível e específico para as 

populações com alterações psiquiátricas. Porém, a partir de dados obtidos nos 

estudos de pacientes com dor foi verificado que o escore do PSQI maior que 8 tinha 

sensibilidade de 93% e especificidade de 100%, para o diagnóstico clínico de 

insônia40. Portanto, no presente estudo foi adotado o ponto de corte de oito pontos 

como indicativo de má qualidade de sono, conforme convencionado no estudo 

primário. 

  

 

3.4.2  Variáveis qualificadoras 

 

As variáveis qualificadoras foram idade, sexo, escolaridade, profissão, 

situação de trabalho, estado civil, religião, diagnóstico médicos intensidade da dor. 

As categorias adotadas estão descritas no quadro a seguir. 
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Variáveis do estudo Categorias de análise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sócio 
demográfico e 

clínico 

Sexo Feminino ou Masculino 

Idade (em anos)  

 
 

Escolaridade 

Analfabeto 
Ensino Fundamental 
Ensino Médio 
Ensino Superior 
Pós-graduação     

Profissão 
Trabalha atualmente 

Qual? 
Sim (  )     Não (  ) 

 
  Estado Civil  

 
 
 

 Tem companheiro fixo 

Casado 
Solteiro 
Viúvo  
Separado 
 
Sim 
Não 

 
 

  Religião  

Ateu 
Católico 
Evangélico  
Espírita 
Candomblé  
Outras 

 
Clínicas 

 
Diagnóstico Médico 

 
Qual? 

 
 

Intensidade  
da dor 

 
Inventário Breve de Dor -(BPI) 
em português do – Brief Pain 
Inventory 

 
Dor no momento 
Pior dor 
Menor dor 
Dor media 

 
 
 
 

Qualidade do 
sono 

 
 
Índice de Qualidade de Sono 
Pittsburgh (PSQI) versão em 
português do –Pittsburgh 
Sleep Quality Index 

 
Composto por sete 
domínios: 
(o escore para cada um dos 
itens possui o valor de 0 – 
3) 
Qualidade subjetiva do 
Sono 
Latência do sono 
Duração do sono 
Eficiência do sono 
Distúrbio do sono 
Uso de medicação para 
dormir 
Sonolência e transtornos 
durante o dia 
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Quadro 2 – Classificação das variáveis e níveis de mensuração. Guarulhos, 2014. 

3.5 Procedimentos éticos 

 

A pesquisa realizada por Nishimura e colaboradores39 iniciou-se após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa: Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPESP) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Protocolo nº 06/61587-5 

(ANEXO I), em cumprimento à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde41, 

que então regulamentava a pesquisa com seres humanos no país. Entretanto, como 

a presente pesquisa foi realizada com uso de um banco de dados secundários, foi 

necessária a autorização da coordenadora do estudo primário, Karine A. S. L. 

Ferreira. Não foi solicitada aprovação pelo Comitê de Ética (CEP) em pesquisa para 

o presente estudo, pois o objetivo do mesmo já constava entre os do projeto 

originalmente aprovados pelo CEP. Entretanto, as análises do presente estudo não 

tinham sido conduzidas no estudo primário. 

 

3.6   Coleta de dados 

  

As informações sobre a qualidade subjetiva do sono foram coletadas no 

banco de dados da pesquisa primária de Nishimura e colaboradores39. 

 

3.6.1 Instrumentos de Coleta de Dados 

Para o presente estudo foram utilizadas informações a partir de dados 

obtidos no estudo primário após aplicação dos instrumentos listados abaixo. 

 Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index-PSQI) 

(ANEXO II); 

 Formulário de características sociodemográficas e clínicas (ANEXO III); 

 Inventário Breve de Dor (Brief Pain Inventory-BPI) (ANEXO IV); 
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Formulário de Características Sociodemográficas e Clínicas 

 

O Formulário de Características Sociodemográficas e Clínicas (ANEXOIII) 

foi elaborado por Nishimura e colaboradores39 com objetivo de obter dados 

socioeconômicos, demográficos e clínicos dos respondentes. Os dados 

socioeconômicos e demográficos foram coletados por meio de uma entrevista com 

os pacientes e os aspectos clínicos foram identificados pela pesquisadora após a 

verificação no prontuário do paciente e por entrevista.       

 

Inventário Breve de Dor (BPI) 

 

O Inventário Breve de Dor (BPI) - (ANEXO IV) foi desenvolvido para 

mensurar a intensidade da dor e o seu impacto em certas áreas da vida do paciente, 

e encontra-se traduzido e validado para uso no Brasil42. 

É composto por 15 itens, subdivididos em dois componentes, em que o 

primeiro se refere à avaliação da intensidade da dor (oito itens) e o segundo 

menciona a interferência da dor em diferentes aspectos da vida (sete itens): 

atividades em geral, humor, habilidade para caminhar, sono, trabalho, 

relacionamento com outras pessoas e aproveitamento da vida.  

A intensidade da dor e a interferência nos aspectos da vida são avaliadas 

pelo paciente com referência as últimas 24 horas em uma escala numérica tipo 

Likert onde zero significa “ausência de dor” e 10 “tão forte quanto se possa 

imaginar”. Suas propriedades psicométricas foram atestadas para sua aplicação no 

Brasil, mostrando-se com boa confiabilidade. Sua consistência interna, por meio do 

alfa de Cronbach foi de 0,91 para o domínio intensidade da dor e 0,87, para o 

domínio interferência nos aspectos da vida do paciente42. 

As pontuações para as duas dimensões variam de 0 a 10 e são 

calculadas utilizando a média do total de itens. Quanto maior a pontuação maior a 

intensidade da dor ou da interferência na vida do indivíduo42. 

No estudo original e para o presente estudo foi avaliada apenas a 

intensidade da dor, correspondendo a primeira parte do Inventário Breve de Dor. O 

impacto da dor não foi avaliado. 
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Pittsburgh Sleep Quality Index (ANEXOII) 

  

Entre os instrumentos de autorrelato empregados mundialmente para 

avaliar qualidade do sono, o Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) é um dos mais 

utilizados, publicado em 1989 por Buysse, avalia a qualidade do sono no último 

mês43. Contém 19 questões auto-administradas agrupados em sete componentes 

(Quadro3) capazes de estabelecer um índice da qualidade do sono num intervalo de 

um mês44. O PSQI é um instrumento originalmente de língua inglesa4343, sendo 

traduzido para o português por Ceolim (1999)44.  

O PSQI foi validado para o Brasil em estudo conduzido por Bertolazzi, 

tendo sido observada boa confiabilidade (-Cronbach 0,82) e atestada a validade45. 

 

 

 

  

COMPONENTES 

 

QUESTÕES 

Qualidade subjetiva do sono 6 

Latência do sono 2 e 5a 

Duração do sono 4 

Eficiência do sono 1, 2 e 3 

Distúrbio do sono 5b e  5j 

Uso de medicação para dormir 7 

Sonolência diurna e distúrbios durante o dia 8 e 9 

 
Quadro 3. Apresentação dos componentes do PSQI44. 

 

Os escores de cada componente variam de zero a três, sendo que a 

soma dos sete componentes resulta no escore total da qualidade subjetiva do sono 

que varia de zero (nenhuma dificuldade) a 21 (intensa dificuldade), quando maior a 
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pontuação pior a qualidade do sono. Os parâmetros avaliados indicam pior 

qualidade do sono  quando maior o escore do componente e o escore total. 

O sono foi avaliado por meio dos escores dos componentes do PSQI e 

também a partir da avaliação da latência do sono (que significa o período de tempo 

que o indivíduo demora até iniciar o sono em minutos), do tempo total de sono (em 

horas) e da eficiência do sono (percentual). Os pontos de corte adotados para definir 

normalidade foram > 6h para tempo total de sono, >85% para eficiência do sono e       

< 30 minutos para latência 46,47 . 

A Eficiência do sono que foi calculada do seguinte modo: 

 

Duração de sono por noite (horas) 
Eficiência (%) = ________________________________________x100  

       Duração da permanência na cama (horas) 
 

Não há consenso sobre qual seria o ponto de corte adequado para indicar 

baixa QS a partir da análise da pontuação total do PSQI. Entretanto, foi verificado 

que o escore total de 5,5 seria o ponto de corte sensível e específico para as 

populações com alterações psiquiátricas48,49. Já em pacientes com dores crônicas 

foi observado que o escore do PSQI maior que oito teria sensibilidade de 93% e 

especificidade de 100% para o diagnóstico clínico de insônia42. Em decorrência 

desta pesquisa, houve a adaptação deste parâmetro para o paciente com dor, e, 

portanto, para o presente estudo foi adotado como ponto de corte o valor de oito, 

para indicar a má qualidade de sono. 

 

3.6.2 Procedimentos de coleta de dados 

Antes de acessar o banco de dados da pesquisa primária, foram 

efetuados os procedimentos éticos e os pedidos de autorização à pesquisadora 

responsável pelo banco de dados primário e a instituição responsável (Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPESP) da Diretoria Clínica do 

Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

Protocolo 06/61587-5). 
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Como os pacientes cedentes das informações usadas neste estudo já 

haviam sido submetidos a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), não houve a necessidade da utilização deste procedimento, 

uma vez que a amostra já havia sido constituída e a pesquisadora deste trabalho 

utilizou os dados oriundos da pesquisa primária. 

Neste estudo, a base de informação foi composta por dados secundários, 

produzidos no ano de 2007, provenientes do estudo denominado “Impacto da 

associação dor, alteração do sono e depressão na qualidade de vida de indivíduos 

com dor crônica”. Foram captadas e analisadas as informações oriundas das fichas 

clínicas e sociodemográficas produzidas pela autora do estudo primário, além dos 

seguintes instrumentos: PSQI e BPI. 

Os dados que foram pesquisados foram acessados via - online, sendo 

captadas apenas as informações pertinentes ao objeto de estudo desta pesquisa: 

qualidade de sono e distúrbios capazes de interferir no processo de sono de 

paciente com dor crônica. 

 

 

3.7 Análises de Dados 

 

Os dados foram armazenados e analisados no programa estatísticos 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 19.0. Foram realizadas as 

análises descritivas incluindo frequência absoluta e relativa/percentual, medidas de 

tendência central (média), medidas de posição (percentil, mediana) e medidas de 

dispersão (desvio-padrão). Também foram descritos os valores máximos e mínimos 

identificados para as variáveis quantitativas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1Caracterização Sociodemográfica 

 

A amostra foi constituída por 251 pacientes com dor crônica de ambos os 

sexos, cuja média de idades foi de 49,4 anos (DP=13,0), com predomínio do sexo 

feminino (66,1%). Mais da metade dos indivíduos da amostra (65,7%) tinham 

companheiro fixo. Houve predomínio da religião católica (62,5%), daqueles cursaram 

até o ensino fundamental (51,3%). Em relação à atividade econômica, apenas 28, 

3% eram economicamente ativos. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas (n=251). Guarulhos, 2014. 

 
 
 

 

Características  N % 

Trabalha Atualmente 
Sim 
Não 
 

 
71 
180 

28,3 
71,7 

Estado Civil 
Solteira 
Casada 
Viúva 
Separada  
Divorciada  
Amigado 
Outros 
 
Sexo 
Feminino 
Masculino 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
64      

134 
23 
7 

16 
5 

0,8 
 
 

166 
85 

25,5 
53,4 
9,2 
2,8 
6,4 
2,0 
0,8 

 
 

66,1 
33,9 

 

 
Companheiro Fixo 
Sim 
Não 
 

 

165 
86 

65,7 
34,3 

Escolaridade 
Analfabeto 
Ensino Fundamental 
Ensino Médio  
Superior 
 

 
7 

130 
79 
35 

2,8 
51,8 
31,5 
13,9 

Religião 
Evangélico  
Católico 
Candomblé  
Espírita 
Ateu 
Outros 

 
69 
157 

2 
10 
2 

11 

27,5 
62,5 
0,8 
4,0 
0,8 
4,4 

  
  

Idade (anos) 
 P25 P75 

 
Média 
Mediana 
DP 
Mínima 
Máxima 

 
49,4 
49,0 
13,0 
17,0 
83,0 

 

41,0 

 

57,0 
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4.2 Caracterização da dor  

 

Em relação à intensidade da dor, a mesma foi classificada de acordo com o 

instrumento de coleta de dados BPI em: dor mais fraca nas 24h (média de 4,8), dor 

média (média de 6,3) e pior dor (média de 8,2). O tempo de exposição ao processo 

álgico foi de 8,4 anos, enquanto o tempo de tratamento da dor foi apresentou-se 

com a duração de 5,6 anos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Caracterização da Dor (n=251). Guarulhos, 2014. 

 

Dor Média Mediana 
Desvio-

Padrão 

Percentil 

25   75 
Mínimo Máximo 

 

Intensidade (últimas 
24horas) 

   

 
 

   

Dor mais fraca     4,8     5,0     2,9    3,0     7,0     0*  10 

Pior dor  8,2 9,0 2,5 7,0    10,0 0* 10 

Dor média 6,3 7,0 2,5 5,0      8,0 0* 10  

Tratamento da dor       

Tempo de dor (anos) 8,4 5,0 9,2 2,0    11,2 0,40 40,0 

Tempo de tratamento 
da dor (anos) 

5,6 3,2        7,0 1,0      7,0 0,20 30,0 

       

 
Ao analisar a amostra, observou-se que um número pequeno realizava 

tratamentos não-farmacológicos como: fisioterapia (16,3%), acupuntura (13,9%), 

atividade física (13,5%), massagem (0,8%), calor local (0,4%) e aplicação de frio 

(0,4%). Como resultado, também foi observado que apenas 2,4% dos indivíduos 

estudados utilizavam tratamento medicamentoso com opióides por dispositivo de 

infusão contínua (bomba de morfina), conforme demonstrado na tabela Tabela 3. 
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Tabela 3. Tipos de Tratamento em uso para controle da Dor. Guarulhos, 2014. 

Tratamentos em uso Sim Não 

 n % n % 

Acupuntura 35 13,9 216 86,1 

Calor Local 1 0,4 250 99,6 

Frio Local 1 0,4 250 99,6 

Massagem 2 0,8 249 99,2 

Atividade Física 34 13,5 217 86,5 

Fisioterapia 41 16,3 210 83,7 

Medicamentos 236 94,0 15 6,0 

Outros Tratamentos 46 18,3 205 81,7 

Bomba de Morfina 16 6,4 - - 

Botox 5 2,0 - - 

Cirurgia 6 2,4 - - 

Psicologia 3 1,2 - - 

 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO 

 

Em relação à avaliação do sono referida (QS), 5,2% dos indivíduos (13) 

consideraram-na muito boa; 39,8% (100) boa; 36,7% (92) ruim e 17,9%(45) muito 

ruim (Figura 3).  
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Figura 1. Distribuição dos pacientes segundo avaliação da Qualidade do Sono 
referida (n=251). Guarulhos, 2014. 
 

 

Ao serem analisadas as respostas as questões dos componentes do 

instrumento PSQI observa-se que os problemas mais frequentemente relatados 

foram: demorar mais que 30 minutos para iniciar o sono cerca de três vezes ou 

mais/semana (76,5%); acordar no meio da noite três vezes ou mais/semana 

(75,7%), levantar-se para ir ao banheiro durante a noite, três vezes ou mais/semana 

(57,0%) e sentir dores (61,0%); entretanto, 80,5% dos pacientes reportaram não ter, 

nenhuma vez na semana, problemas com o sono devido à dificuldade para respirar 

(Tabela 4). 
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Tabela 4. Problemas que dificultam o sono noturno, uso de medicamentos para 

dormir e sonolência diurna segundo itens do PSQI. Guarulhos, 2014. 

 

Questões PSQI 

Nenhuma 
vez 

Menos de 
uma vez 

Uma ou duas 
vezes por 
semana 

Três vezes por 
semana ou mais 

n% n         % 
 

n          % n  % 

     

Dificuldade para 
dormir 

    

Demora > 30 minutos 
para pegar no sono 

36 14,3 11 4,4 12 4,8 192 76,5 

Acorda no meio da 
noite ou manhã bem 
cedo 

33 13,1 13 5,2 15 6,0 190 75,7 

Levanta para ir ao 
banheiro 

82 32,7 13 5,2 13 5,2 143 57,0 

Dificuldade para 
Respirar 

202 80,5 6 2,4 5 2,0 38 15,1 

Tosse ou Ronca muito 
alto 

200 79,7 2  0,8 3 1,2 46 18,3 

Sente muito Frio 198 78,9 3 1,2 2  0,8 48 19,1 

Sente muito calor 180 71,7 1  0,4 5  2,0 65 25,9 

Sonhos Ruins e 
Pesadelos 

139 55,4 34 13,5 27 10,8 48 19,1 

Sente Dores 76 30,3 7 2,8 15 6,0 153 61,0 

Toma Remédio para 
Dormir 

58 23,1 1   0,4 3 1,2 188 74,9 

Problema para ficar 
acordada, enquanto 
dirige ou faz outras 
atividades. 

215 85,7 3 1,2 5 2,0 28 11,2 

  
 
 
 
 

0 
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Ao avaliar a qualidade do sono dos 251 entrevistados, empregando o PSQI, 

verificou-se que o escore total do PSQI médio foi de 11,7 (DP=4,4), sendo este 

superior ao ponto de corte para insônia que seria 8 (Tabela 5).  

Entre os 7 componentes do PSQI, o que apresentou maior escore foi o 

“Latência do sono” (média=2,1, DP= 1,0), seguido pelo “Uso de medicação para 

dormir” (média= 2,3, DP=1,3) (Tabela 5). 

A média da duração diária do sono foi de 6 horas. O tempo mediano de 

latência do sono foi de 40 minutos. A média habitual da eficiência do sono foi de 

63,9% (DP=30,74). Os valores observados entre os pacientes com dor crônica para 

latência do sono e da eficiência do sono foram inferiores aos valores de referência 

de normalidade adotados no presente estudo7,48,49.   

Dos 251 indivíduos avaliados, 74,5% (n=187) foram categorizados como 

maus dormidores (Escore total do PSQI > 8) e 25,5% como bons dormidores (escore 

total do PSQI ≤ 8) (n=64) (dados não apresentados em tabelas).  
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Tabela 5. Avaliação da qualidade do sono e descrição dos domínios / escalas do 

PSQI. Guarulhos, 2014.  

 

*Fictenbergetal.  

Parâmetros do 

Sono 

Valores 

normais 

Média Mediana DP Mínima Máxima Percentil 

25      75 

Latência (min.) < 30 55,4 40,0 54,8 1,0 420,0 15,0    75,0 

Tempo total de sono 

(horas) 

>6 6,0 6,0 2,9 0,0 40,0 4,5      8,0 

Eficiência do sono 

(%) 

>85 63,9 66,6 30,7   0,0 133,3 40,0    88,8 

Horas no leito - 12,5 9,0 8,6 4,0 35,5 9,0     11,5 

Componentes        

Qualidade do Sono 

 

- 1,6 2,0 0,83 0,0 3,0 1,0   2,0 

Latência do Sono - 2,1 3,0 1,0 0,0 3,0 2,0  3,0 

Duração do Sono - 1,4 1,0 1,3 0,0 3,0        0,0   3,0 

Eficiência Habitual 

do Sono                        

ono 

- 1,7 2,0 1,3 0,0 3,0       0,0   3,0   

Distúrbio do Sono - 1,6 2,0 0,6 0,0 3,0 1,0  2,0 

Uso de Medicação 

para dormir 

 

 

- 2,3 3,0 1,3 0,0 9,0 3,0  3,0 

Sonolência diurna e 

distúrbio durante o 

dia 

- 1,1 

 
 

1,0 0,9 0,0 3,0 0,0   2,0 

Escore Total PSQI <8* 11,7 12,0 4,4 0,0 19,0 8,0  15,0 
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5.  DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo principal avaliar a qualidade subjetiva 

do sono de indivíduos com dor crônica por meio do PSQI que fornece escores totais 

que permitam categorizar os respondentes em bons ou maus dormidores, a partir 

dos dados de 251 pacientes com dor crônica.  

A realização deste estudo justifica-se pela alta prevalência de maus 

dormidores em populações com síndromes álgicas, conforme apresentado na 

introdução. 

Os resultados serão discutidos conforme aos escores totais no PSQI e quanto 

as categorias de dormidor. 

Este estudo foi conduzido a partir de dados de 251 pacientes com dor crônica 

com idade entre 17 a 83 anos, em sua maioria sexo feminino. Estes estavam em 

acompanhamento ambulatorial. 

Quanto a caracterização da dor dos pacientes, estes tiveram a classificação 

da intensidade da dor nas últimas 24 horas, obteve maior frequência; a pior , 

seguido de dor média e por dor fraca, com tempo de exposição ao processo álgico 

superior a 8 anos. Em relação ao tratamento da dor, com duração superior a 5 anos. 

Estes achados concordam com outros estudos com pacientes com dor crônica, onde 

os resultados foram os mesmos citados. 

Antes de iniciar a apresentação dos escores do instrumento PSQI, cabe 

ressaltar que, entre os instrumentos de autorrelato empregados mundialmente para 

avaliar qualidade do sono, o PSQI é um dos mais utilizados, publicado em 1989 por 

Buysse43, avalia a qualidade do sono no último mês. O PSQI é um instrumento 

originalmente de língua inglesa, a versão em português do PSQI já havia passado 

pelo processo de adaptação transcultural em um estudo conduzido por Ceolim44, e 

validado para o Brasil em estudo conduzido por Bertolazzi, realizados previamente 

ao presente estudo45.  

Com relação ao parâmetro do escore ≥5,5 no PSQI foi o ponto de corte 

usados pelos autores em populações com alterações psiquiátricas para definir os 

casos de maus dormidores43. Porém, a partir de dados obtidos nos estudos de 

pacientes com dor foi verificado que o escore do PSQI maior que 8 tinha 

sensibilidade de 93% e especificidade de 100%, para o diagnóstico clínico de 
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insônia50. No presente estudo, escores maiores que de oito pontos como indicativo 

de má qualidade de sono.  

De acordo com o objetivo do estudo, foi avaliada a qualidade subjetiva do 

sono em pacientes com dor crônica.  

A prevalência de maus dormidores desta amostra (n=251 pacientes com dor 

crônica) foi de 74,5%. Nos estudos com amostras de pacientes com dor crônica, a 

prevalência varia de 40,6%51 a 89%52. Sendo assim, os resultados concordantes 

com o presente estudo foram encontrados no estudo de Mansano-Scholsser e 

Ceolim53, que encontrou a proporção de 62,9% dos idosos submetidos ao 

tratamento de quimioterapia ambulatorial com má qualidade de sono. Na dor 

miofascial mastigável, amostra com 32 pacientes mostrou 40,6% com distúrbios do 

sono51. Já no estudo de Asghari e colaboradores54, a amostra composta por 3.114, 

identificou na população adulta 63% de maus dormidores. Ferro e colaboradores52, 

mostraram que 98% dos participantes com fibromialgia tinham o sono prejudicado.  

Avaliando a qualidade de sono em uma população com dor lombar crônica e 

uma população controle, conduzido por Marty e colaboradores num estudo caso-

controle, a pontuação do PSQI global (10,9±4,9 vs 4,7±3,2; p=0,0001) demostra a 

gravidade dos distúrbios do sono em pacientes que sofrem dessa dor. Em nosso  

estudo, a pontuação do PSQI global foi de 11,7, demostrando resultados 

semelhantes. Cabe ressaltar que no presente estudo os escores ≥8 foram 

categorizados como maus dormidores. Porém, nenhum estudo prévio adotou um 

ponto de corte superior ao recomendado pelo autor do instrumento PSQI43. 

Outros estudos, utilizando esse instrumento, encontraram as seguintes 

proporções : 46,7% dos pacientes com HIV55,  52% dos portadores de diabete tipo 

256, 64% dos pacientes com doença renal com uso de hemodiálise57, 42% dos 

pacientes com sintomas intestinais, 67,1% dos indivíduos com esclerose múltipla, 

48% dos portadores de disfunção temporomanbular. Esses estudos sugerem a 

proporção de maus dormidores nas doenças crônicas. 

Em estudo Lituânio na população geral em 2013 por meio de consulta 

telefônica, pelo National Population Register com 1.602 adultos, mostram a 

frequência de queixas específicas relacionadas ao padrão de sono por 

caracterização de gênero, no sexo feminino e masculino reclamaram com maior 

frequência da dificuldade para dormir todas as noites (13,0% vs 8,7%), despertares 
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noturnos (48,5% vs 42,7%), despertares de manhã cedo (24,9% vs 15,3%), somente 

no sexo feminino referiu diminuição do trabalho por causa má qualidade do sono 

(6,3%) assim só no sexo masculino o uso de medicação para dormir (5,3%)58. Na 

população norueguêsa, um estudo coorte de 11 anos com amostra 23.367 adultos, 

no seguimento de 11 anos a dor crônica ainda é relatada em 53% da amostra, ou 

seja, mais da metade ainda não haviam resolvido a questão da dor e nesse grupo 

encontrou maior prevalência de obesidade, distúrbios do sono e doenças crônicas59. 

Dos 16.932 espanhóis adultos que compuseram a amostra deste estudo, que 

buscou conhecer a prevalência de doença músculo esquelética na população com 

deficiência. Obtiveram uma prevalência global de condição dolorosa de 77,0%. A 

prevalência de doença músculo esquelética foi de 66,9% e a enxaqueca 23,4%. Os 

distúrbios do sono, ansiedade, depressão e ser mulher com idade avançada, foram 

fatores associados a condição dolorosa crônica nesta população. Embora esses 

estudos internacionais sejam difíceis de comparação entre sim, devido ao desenho 

dos trabalhos. Eles sugerem a importância da investigação da qualidade do sono na 

população com algum tipo de condição dolorosa crônica com maior atenção a saúde 

da mulher, as quais podem ser influenciadas negativamente ao comportamento 

saudável60. 

Foi observado em nosso estudo, que mais da metade dos respondentes 

autorreferiram qualidade do sono ruim ou muito ruim. Esses resultados vêm ao 

encontro das publicações de Choi61 e colaboradores, da amostra composta por 

3.121 indivíduos coreanos, onde 67,3% tiveram dor moderada a grave, 43,5% 

apresentavam dor lombar crônica superior a 2 anos e 32,4% sofriam de distúrbios do 

sono devido à dor. Neste estudo os autores concluíram que o distúrbio do sono foi 

proporcional à dor. 

O componente do sono do instrumento PSQI com maior escore foi o 

relacionado aos distúrbios do sono dos pacientes, sendo que os problemas mais 

frequentes foram: demorar mais que 30 minutos para iniciar o sono cerca de três 

vezes ou mais/semana, acordar no meio da noite três vezes ou mais, levantar para ir 

ao banheiro durante o sono três vezes ou mais/semana e ter problemas com o sono 

por sentirem dores. Para a avaliação do sono por meio dos escores dos 

componentes do PSQI e também a partir da avaliação da latência do sono (que 

significa o período de tempo que o indivíduo demora até iniciar o sono em minutos), 
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do tempo total de sono (em horas) e da eficiência do sono (percentual). Os pontos 

de corte adotados para definir normalidade foram > 6h para tempo total de sono, 

>85% para eficiência do sono e < 30 minutos para latência46;47. Esses achados foram 

semelhantes aos estudos desenvolvidos com essa temática. Barichello e 

colaboradores62 na amostra com 46 pacientes com dor oncológica, destes 41,3% 

aumento da latência do sono, 96,5% despertava no meio do sono ou muito cedo, 

71,7% acordava à noite para ir ao banheiro e em relação ao tempo de sono de 6-

7horas. Neste outro estudo,investigaram a sonolência excessiva diurna em mulheres 

idosas com incontinência urinária, mostrou que 93,3% apresentação qualidade de 

sono ruim, menor eficiência habitual do sono e maior distúrbios do sono, entretanto, 

76,6% não apresentou sonolência excessiva diurna pois os autores acreditam que 

este resultado possa ser influenciado pelo fato das mulheres estudadas praticarem 

exercício regular 2x semana63.  

Neste estudo o qual tiveram como fator associado à má qualidade de sono, a 

latência aumentada em 44,6%, eficiência do sono inferior a 84%, acordar para ir ao 

banheiro 83,6% e quase a metade dos participantes despertavam mais cedo ou no 

meio da noite, 30,7% dormiam cinco horas ou menos por noite, e 8,6% dormiam 

nove horas ou mais. Os  autores acreditam o excesso ou a redução das horas de 

sono acrescentam um possível fator de risco para o agravamento do estado de 

saúde nesses pacientes44. 

 Em estudo que avaliou a qualidade do sono e sua relação em adultos idosos 

com osteoartrite, mostrou que a latência do sono, seguido distúrbios do sono e sono 

interrompido foram os componentes do PSQI com escores mais altos64. Desse fato 

decorrem o comprometimento da qualidade do sono e piora do sintoma de dor em 

pacientes com dor crônica, o que destacam a importância da investigação da 

qualidade do sono nos pacientes com dor crônica para identificar os fatores que 

podem contribuir para a perturbação do padrão de sono.    

Há várias limitações em nosso estudo, primeiro os participantes deste estudo 

eram tratados pelo ambulatório específico para o tratamento da dor, os resultados 

não são necessariamente generalizados, segundo que nós so podemos mostrar as 

características clínicas e demográficas significativas à má qualidade do sono. 

Estudos prospectivos são necessários a fim de revelar a relação entre a atividade da 

dor e qualidade do sono. Além disso, foi avaliada a qualidade do sono por meio de 
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um questionário, enquanto a avaliação objetiva por meio da polissonografia poderia 

ter fornecido resultados mais precisos. 
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6. CONCLUSÃO 
 
 
 A avaliação da amostra de 251 pacientes com dor crônica permitiu concluir: 

- há latência prolongada, em 76,5% dos participantes e redução da eficiência 

do sono em 63,9%, indicando o comprometimento da qualidade do sono; 

- a pontuação global do PSQI foi de 11,76, valor indicativo de sono de má 

qualidade em pessoas com dor crônica; 

- foi possível observar a fragmentação do sono, justificando em 57,0% pela 

presença de nictúria; 

- 39,8 dos participantes relatam boa qualidade de sono subjetiva, enquanto 

54,7% referem sono ruim ou muito ruim; 

- o uso da medicação para dormir foi relatado por 74,9% dos participantes; 

- há predomínio de mulheres na amostra.  
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ANEXO I: 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
I. Dados sobre a pesquisa científica: 
 

1.  Título do Protocolo: Impacto da dor no sono e na qualidade de vida de indivíduos com dor 
crônica. 
2. Pesquisadores: Doutoranda Enfª Karine Azevedo São Leão Ferreira1,3, Carina Mamy Nishimura2,3  

3. Duração da Pesquisa: 1 ano 

1 Doutoranda da Escola de Enfermagem da USP, 2Graduando de Enfermagem da USP, 3Membro da Liga 
de Dor FMUSP/EEUSP. 
 

II. Registro das explicações dos pesquisadores ao paciente sobre a pesquisa: 
 

Você está sendo convidado a participar de pesquisa para avaliar o sono e a qualidade de vida de 
pessoas com dor crônica. Nosso objetivo é saber como você acha que está a sua qualidade de vida nas últimas 
duas semanas e alguns aspectos do seu sono no último mês. Para isto necessitamos que você, caso deseje 

participar da pesquisa, preencha um questionário para que possamos saber algumas informações sobre você, 
enquanto outras informações serão coletadas do seu prontuário. Você levará, em média, 20 minutos para 
responder o questionário. 

Serão feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos de sua vida: seu sono, sua saúde física, sua 
vida emocional, sua relação com amigos e familiares, seu meio-ambiente etc. 

O beneficio esperado com o estudo está relacionado ao maior conhecimento sobre as alterações do 
sono decorrentes da dor crônica, como estas alterações têm influenciado a sua vida e como está a sua 
qualidade de vida, considerando também a origem da sua dor crônica. Desta forma, estas informações poderão 
auxiliar os profissionais de saúde a conhecerem melhor os seus pacientes e, assim, melhorar a qualidade da 
assistência que prestam. 

 
III. Esclarecimentos dados pelos pesquisadores sobre garantias do sujeito da pesquisa: 
 

1. Você poderá ter acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas. 

2. Liberdade de se negar a participar da pesquisa sem que seu tratamento seja afetado. 

3. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar da 

entrevista ou preenchimento do questionário, sem que isto traga prejuízo à continuidade do seu 

tratamento. 

4. Garantia de confidencialidade, sigilo e privacidade de todas as informações que forem prestadas. 

5. Acesso aos resultados da pesquisa. 

 
IV. Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da 
pesquisa, para contato em caso de dúvidas ou qualquer esclarecimento sobre a pesquisa: 

Enfermeira Karine Azevedo São Leão Ferreira 
Associação de Atendimento Ambulatorial Liga de Dor 
Av.  Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, Hospital das Clínicas, Prédio dos Ambulatórios, 6º andar- CEP 

05403-000 
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 Tel.: (011) 9883-6476 - São Paulo  -  SP  -  Brasil 
  
 

V. Consentimento pós-esclarecido 
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 
 
São Paulo,          de                        de 200 
 
 

______________________________________                   ________________________________ 
                 Assinatura do sujeito da pesquisa                                        Assinatura do pesquisador 

ANEXO II: 

 
 
Nome:________________________________Nºinstrumento:______Data Coleta:__/__/___  

Data Nascimento: __/___/______ RGHC:_____________Sexo:1.feminino( ) 2.masculino( )  

Intensidade da dor no momento: ____ Pior dor nas últimas 24 horas:___ Dor mais fraca 

d a s  ú l t i m a s  2 4  h o r a s : _ _ . D o r  m é d i a  n a s  ú l t i m a s  2 4  h o r a s : _ _ _    

Diagnóstico de dor:___________________________________________________________. 

Profissão: ___________________________________Trabalha atualmente:1.Sim( )2.Não( ) 

Estado civil:1.solteiro( )2.casado( )3.viúvo( )4.separado( )Tem companheiro fixo:1.Sim( )2.Não( ) 

Tratamento em uso: 1.acupuntura(  )2.calor local(  )3.frio local(  )  4.massagem(  ) 5.atividade 

física(  )  6.fisioterapia(  )7.medicamentos(  ), 8. outros (  ) quais? ______________ 

Escolaridade: 1.analfabeto(  )2. ensino fundamental(  )3. ensino médio(  )4.superior(  ) 5.pós-

graduação(   ). 

Religião:1.católico( )2.evangélico( )3.espírita( )4.ateu( )5.Candomblé( )6.outra( )___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 
 
  

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
INDÍCE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH - PSQI64 

PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX64 
 

Instruções: as questões a seguir são referentes aos seus hábitos de sono apenas durante o 

mês passado. Suas respostas devem indicar o mais precisamente possível o que aconteceu na 

maioria dos dias e noites do mês passado. Por favor, responda a todas as questões. 

 

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

________________. 

2.Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou para pegar no sono, na 

maioria das vezes?___________________________. 

3.Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das 

vezes?__________________. 

4.Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser diferente do 

número de horas que você ficou na cama) ___________________________. 

 

Para cada uma das questões seguintes, escolha uma única resposta, que você ache mais correta. 

Por favor, responda todas as questões. 

 
5.Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de: 

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

Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

b.  Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo. 

Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

c.  Levantar para ir ao banheiro. 

Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

d.  Ter dificuldade para respirar. 
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Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 

semana 
Três vezes por semana ou 

mais 

0 1 2 3 

 
 

e. Tossir ou roncar muito alto. 

Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

f. Sentir muito frio. 

Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

g. Sentir muito calor. 

Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

 
 

   

h. Ter sonhos ruins ou pesadelos. 

Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

i. Sentir dores. 

Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

j. Outras razões, por favor descreva:______________________________________. 

 

Quantas vezes você teve problema para dormir por esta razão, durante o mês passado? 
Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 

semana 
Três vezes por semana ou 

mais 

0 1 2 3 

 
6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

Muito boa Boa Ruim Muito ruim 

0 1 2 3 

 
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 Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

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

dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividades social, 

quantas vezes isto aconteceu? 

Nenhuma vez Menos de uma vez Uma ou duas vezes por 
semana 

Três vezes por semana ou 
mais 

0 1 2 3 

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

atividades diárias? 
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Nenhuma indisposição 

nem falta de entusiasmo 
Pequena indisposição e 

falta de entusiasmo 
Moderada indisposição e 

falta de entusiasmo 
Muita indisposição e 
falta de entusiasmo 

0 1 2 3 

10. Para você, o sono é:  1. um prazer (  )  2. uma necessidade (  )  3. outro (  ), 

Qual?_____________________________. 

11. Você cochila?  1. Sim(   )  2. Não(   ). 

12. Você cochila intencionalmente, ou seja, por que quer cochilar?  1. Sim(   )  2. Não(   ). 

13. Para você, cochilar é: 1. um prazer (  )  2. uma necessidade (  )  3. outro (  ), 

Qual?_____________________________. 


