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RESUMO 

A COVID-19 apresentou disseminação muito rápida não só na China, mas também em 

vários outros países. Diante do cenário mundial e do alto poder de replicação viral, o 

distanciamento social e as medidas preventivas de higiene foram rigorosamente 

aplicados, a fim de minimizar os danos em potencial. Este trabalho justifica-se pela 

necessidade de observar de forma mais detalhada quais as repercussões da pandemia 

para os profissionais de saúde que estão diretamente ligados ao combate das 

consequências causadas na saúde de cada paciente afetado. Trata-se de um estudo de 

caráter observacional, transversal e com abordagem quantitativa, realizado por meio da 

aplicação do Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh e do Questionário de Qualidade 

de Vida WHOQOL-bref, que foram inseridos em um formulário construído através da 

ferramenta Google Forms. A amostra foi por conveniência, sendo recrutados 31 

fisioterapeutas que atuam na linha de frente da pandemia do COVID-19 no Estado de 

Sergipe. Observou-se que a média de idade dos entrevistados foi de 29,58 ± 5,19 anos e 

61,29% da amostra eram do sexo feminino. Houve um predomínio de 

comprometimento no quesito Distúrbio de Sono (1,97±0,66), enquanto obteve-se uma 

menor média associada ao item Uso de Medicação para Dormir (0,45±0,92). Dentre 

esses, 61,29% caracterizaram a qualidade do sono como ruim. Na avaliação da 

qualidade de vida, constatou-se uma maior média no domínio físico, correspondente a 

3,69 ± 0,64. A relação entre qualidade de vida e qualidade de sono foi diretamente 

proporcional com forte correlação (r= -0,646) e significância estatística (p=<0,0001). 

Com esta pesquisa, notou-se que existem prejuízos importantes à saúde dos 

profissionais que trabalham na linha de frente, tanto em relação à qualidade de vida 

quanto à qualidade de sono, havendo repercussão da pandemia COVID-19 no âmbito 

físico e emocional desses profissionais.  

 

Descritores: COVID-19; Pandemia; Fisioterapia; Profissionais de Saúde; 

Qualidade de Vida.  
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ABSTRACT 

The COVID-19 has spread very rapidly not only in China but also in several other 

countries. In view of the global scenario and the high viral replication power, social 

detachment and preventive hygiene measures have been rigorously implemented in 

order to minimise potential damage. This work is justified by the need to observe in 

more detail the repercussions of the pandemic for healthcare professionals who are 

directly linked to the fight of the consequences caused on the health of each affected 

patient. This is an observational, cross-sectional and quantitative study, carried out 

through the application of the Pittsburgh Sleep Quality Index and the WHOQOL-bref 

Quality of Life Questionnaire, which were inserted into a form built through the Google 

Forms tool. The sample was for convenience, being recruited 31 physiotherapists acting 

on the front line of the COVID-19 pandemic in Sergipe State. The mean age of the 

respondents was 29.58 ± 5.19 years and 61.29% of the sample were female. There was a 

predominance of impairment in the question Sleep Disorder (1.97 ± 0.66), while a lower 

mean was obtained associated with the item Sleep Medication Use (0.45 ± 0.92). Of 

these, 61.29% characterized sleep quality as poor. In the evaluation of quality of life, a 

higher average was reached in the physical field, corresponding to 3.69 ± 0.64. The 

relationship between quality of life and quality of sleep was directly proportional with 

strong correlation (r = -0.646) and statistical significance (p = < 0.0001). With this 

research, it was noted that there are significant health damage to professionals working 

on the frontline, both in relation to quality of life and quality of sleep, and there are 

repercussions of the COVID-19 pandemic in the physical and emotional field of these 

professionals. 

 

Descriptors: COVID-19; Pandemic; Physiotherapy; Health Professionals; Quality 

of Life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A SARS-CoV-2 advém de uma família de sete vírus que causam síndrome 

respiratória, podendo variar de casos assintomáticos, que correspondem a 80%, até 

casos graves, sendo eles 20% e, dentro desses, 5% podem necessitar de suporte 

ventilatório. Com grande potencial de transmissão, o vírus causador dissemina-se 

através do contato direto ou indireto com superfícies que apresentam o patógeno, ou 

pelo contato com pessoas infectadas, já que estas disseminam o vírus por meio de 

gotículas de saliva e secreções respiratórias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020; OPAS, 

2020).  

 O primeiro caso de contaminação registrado pelo vírus foi datado de dezembro 

de 2019, em Wuhan na China, onde casos de pneumonia viral foram notificados e 

associados a pacientes que estiveram no Mercado de Frutos do Mar da Capital. Após as 

análises, foi constatada a presença de um novo tipo de coronavírus humano, sendo 

classificado como SARS-CoV-2, 2019 n-CoV ou COVID-19. Ao comparar os vírus 

presentes na família da Coronavidae, o SARS-CoV-2 é considerado o mais grave 

devido ao seu alto poder de letalidade e sua rápida replicação (ESTELLITA et al., 

2020). 

 Com o total de 282 casos e cerca de seis mortes distribuídas em quatro países, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou surto do COVID-19 no dia 20 de 

Janeiro de 2020. Em Março de 2020, totalizando 509.164 casos confirmados e mais de 

23 mil mortes distribuídas em todos os continentes, a situação fez com que as 

autoridades de saúde determinassem o surgimento da pandemia mundial. O primeiro 

caso brasileiro foi registrado em 26 de Fevereiro, no Estado de São Paulo, sendo um 

homem de 61 anos, com histórico de viagem para Itália (ESTELLITA et al., 2020; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 O Estado de Sergipe registrou o primeiro caso do novo coronavírus no dia 14 de 

março de 2020, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Trata-se de uma jovem 

de 36 anos, residente em Aracaju, com histórico de viagem para a Espanha. Diante do 

novo panorama, o Governo do Estado buscou medidas para o enfrentamento da 

pandemia, a fim de controlar a transmissão do vírus. Dentre elas, a expansão de leitos de 

UTI, assim como os leitos de Enfermaria nas Unidades Hospitalares do Estado, 
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totalizando mais de 590 leitos disponibilizados e novas contratações de profissionais da 

saúde (SES, 2020; GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, 2020).  

 As manifestações da COVID-19 podem variar de sintomas leves, como dores de 

cabeça, tosse seca, febre, congestão nasal, hipogeusia (perda de paladar), hiposmia 

(perda de olfato), até sintomas mais graves, como a dispneia, a qual pode representar 

comprometimento pulmonar grave, dores torácicas, perda da fala ou do movimento. 

Com isso, o paciente necessitará de um atendimento amplo para estabilização dos 

quadros mais graves, principalmente se o mesmo necessitar de internamento hospitalar e 

admissão em uma unidade de terapia intensiva (OPAS, 2020; CACAU et al., 2020). 

 Um aspecto de grande importância na atuação do fisioterapeuta e que trouxe 

grande destaque à sua presença em centros de tratamento é o seu manejo com pacientes 

que estejam em ventilação mecânica, já que a internação pode gerar repercussões em 

todo o sistema, como redução do tônus muscular e amplitude de movimento, força da 

musculatura global diminuída relacionada ao tempo de internação e ao imobilismo, e a 

redução no equilíbrio e na coordenação motora (CACAU et al., 2020). 

 Os profissionais presentes na linha de frente da pandemia de COVID-19 são 

mais propensos a desenvolverem sintomas advindos da alta carga de trabalho, 

acarretando consequências, como insônia, depressão, ansiedade, angústia e diminuição 

na qualidade de vida. Os profissionais de saúde enfrentam constantemente a realidade 

das longas jornadas de trabalho que se intensificaram com a presença da pandemia, 

sendo necessária a adoção de medidas que os assegurem quanto a sua saúde mental e 

qualidade de vida (OLIVEIRA et al., 2020; MOREIRA et al., 2020). 

 Em decorrência do amplo campo de atuação e das jornadas duplas de trabalho, 

os profissionais da saúde tendem a gerar sobrecarga física e psicológica que afeta 

diretamente o sono e a qualidade de vida. As mudanças de turno e os trabalhos noturnos 

acarretam mudanças no ciclo circadiano e no funcionamento homeostático do 

organismo. O sono foi programado para ser monofásico e em período noturno, e sua 

alteração desencadeia mudanças emocionais, psicofisiológicas, de cognição e 

personalidade. Além disso, o estresse e outras alterações provenientes da exposição dos 

profissionais de saúde, cumulativas e progressivas, são resultado de sobrecarga laboral, 

trabalho noturno, tempo de serviço e condições pessoais (SILVA et al., 2019; 

COSTA et al., 2018; SOUZA; STANCATO, 2010).  
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 Além disso, o sono é fator primordial na construção da qualidade de vida do 

trabalhador, assim como as jornadas e as condições de trabalho, condições emocionais e 

psicológicas, retorno financeiro, reconhecimento profissional, equilíbrio entre trabalho e 

lazer, e satisfação no trabalho, uma vez que qualidade de vida, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), é definida como a percepção que um indivíduo tem sobre a 

sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está 

inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações 

(KLAMT et al., 2010; BVS Brasil, 2013). 

É sabido que a pandemia do COVID-19 não se restringe apenas à infecções 

respiratórias, mas também a alterações de sono, ritmo e qualidade de vida. Diante do 

novo cenário, faz-se necessário um estudo detalhado com os principais agentes 

promotores do cuidado de pacientes nos centros de saúde. Visto que, com a 

implementação de novas unidades hospitalares e da extensão dos turnos de trabalho, os 

profissionais estão ainda mais expostos ao estresse, ao medo e às mazelas da sobrecarga 

de trabalho e também emocional que esse vírus proporciona. Portanto, este trabalho 

justifica-se pela necessidade de observar de forma mais detalhada as repercussões da 

pandemia relacionadas à saúde dos profissionais em se tratando de sua atuação frente ao 

COVID-19. 

Dessa forma, conhecendo o perfil e as consequências desse momento na vida 

dos profissionais, será possível traçar objetivos e formas de manejo terapêutico visando 

o bem estar físico e psicológico, o que implicará diretamente na melhora física e no 

desempenho profissional a longo prazo. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar o sono e qualidade de vida em 

fisioterapeutas da linha de frente no Estado de Sergipe. Os objetivos específicos foram: 

1) Verificar a repercussão do sono na qualidade de vida de fisioterapeutas da linha de 

frente no Estado de Sergipe; 2) Traçar o perfil dos fisioterapeutas atuantes na linha de 

frente; e 3) Verificar as consequências das altas cargas de trabalho nos fisioterapeutas 

da linha de frente. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo de caráter observacional, transversal e com abordagem 

quantitativa, realizado por meio da aplicação do Índice da Qualidade do Sono de 

Pittsburgh e do WHOQOL-bref. A avaliação foi exclusiva a fisioterapeutas que estão na 

linha de frente ao combate à COVID-19 no Estado de Sergipe. 

 

 

2.2 LOCAL DA PESQUISA E CARACTERIZAÇÃO 

 

Diante do cenário ocasionado pela Pandemia do COVID-19, em respeito ao 

cumprimento de todas as medidas de isolamento e distanciamento social, foi 

desenvolvido um formulário através da plataforma Google Forms, contendo dados 

gerais e avaliação da qualidade de sono e da qualidade de vida. Este instrumento foi 

encaminhado aos profissionais de fisioterapia atuantes na linha de frente da pandemia 

do novo Coronavírus no Estado de Sergipe, propiciando um ambiente virtual para a 

coleta de dados.  

 

 

2.3 CASUÍSTICA 

 

A amostra foi por conveniência, sendo recrutados os profissionais de fisioterapia 

que atuam na linha de frente da pandemia do COVID-19 no Estado de Sergipe, 

perfazendo um total 31 fisioterapeutas. Não participaram do estudo aqueles que, por 

razões pessoais, optaram por não responder ao questionário proposto e aqueles que 

estiveram afastados de suas atividades laborais por questões de saúde no período de 

avaliação.  
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2.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEP), via Plataforma Brasil. Os profissionais foram inseridos no estudo por meio da 

concessão e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 1). A pesquisa seguiu normas e resoluções Nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde. 

 

2.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA  

 

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário contendo dados gerais 

(APÊNDICE 2), como nome, idade, tempo médio de atuação, turno de trabalho, setor 

de atuação e se faz uso de alguma medicação para indução de sono. Além desse 

instrumento, foi utilizado o Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 

(ANEXO 1). O PSQI foi traduzido, adaptado culturalmente e validado no Brasil por 

Bertolazzi (2008). É um questionário de múltipla escolha e respostas curtas, 

autoaplicável, que avalia a duração e a qualidade subjetiva do sono, contendo 10 

questões, que avaliam a que horas dormiu, quanto tempo levou para dormir, a que horas 

acordou de manhã, quantas horas de sono por noite, com que frequência teve 

dificuldade para dormir e qualidade do sono durante a noite, se tossiu, roncou ou teve 

dor. Em se tratando da interpretação de seu escore, quanto maior o valor obtido através 

da sua aplicação, menor será a qualidade de sono. 

Outro instrumento aplicado foi o WHOQOL-bref (ANEXO 2), o qual avalia a 

qualidade de vida. Este possui 4 domínios e 26 questões, que compreendem questões 

sobre dor, desconforto, autoestima, relações sociais e meio ambiente. Seu escore é 

estabelecido de maneira que quanto menor o valor obtido, menor será a qualidade de 

vida dos participantes. Foi avaliado pelo coeficiente de fidedignidade de Cronbac, 

obtendo consistência interna satisfatória. O WHOQOL-bref foi validado pelos 

colaboradores do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio Grande Sul e publicado na Revista de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo, em 2000. 
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A avaliação foi realizada de forma individual, e os profissionais receberam o 

link de acesso online ao questionário, sendo que cada um dos avaliados só tinha acesso 

às suas respostas, sendo mantido, dessa forma, o sigilo referente ao relato de cada 

participante.  

 

 

 2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Inicialmente, os dados coletados foram transportados para uma planilha de dados 

no programa Excel for Windows 10, em que foi realizada a estatística descritiva e 

analítica, com as medidas de posição (média), de dispersão (desvio padrão) e frequência 

absoluta (N) e frequência relativa (%). Posteriormente, foram feitas análises no 

programa GraphPad Prisma 6. 

Todas as variáveis foram testadas quanto à normalidade através do teste de 

Kolmogorov-Sminorv. Para associação entre as variáveis, foi utilizado o teste de Qui- 

Quadrado. Para comparação entre as variáveis, foi realizado o teste t não pareado e o 

teste de ANOVA. Para correlação entre as variáveis, foram utilizados Pearson ou 

Spearman para amostras paramétricas e não-paramétricas, respectivamente. O nível de 

significância foi fixado em p < 0,05. 

 

 

 

3 RESULTADOS 

 

A partir da coleta de dados, levando em consideração os 31 fisioterapeutas 

participantes do estudo, obteve-se como média de idade 29,58 ± 5,19 anos. Dentre 

esses, 61,29% são do sexo feminino, 35,48% atuam de dois a dez anos como 

fisioterapeuta hospitalar e 41,95% atuam dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Além disso, 64,52% trabalham durante a manhã, 51,61% no turno da tarde e 54,84% no 

turno da noite. Foi registrado também que 93,55% dos fisioterapeutas não faziam uso de 

medicamento para dormir (TABELA 1). 
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Tabela 1. Dados gerais dos fisioterapeutas avaliados. Valores apresentados em 

média ± desvio padrão, frequência absoluta (n) e relativa (%). DP = desvio padrão. 

Dados gerais Média ± DP ou n (%) 

Idade (anos) 29,58 ± 5,19 

Sexo  

   Feminino 19 (61,29%) 

   Masculino 12 (38,71%) 

Tempo de atuação  

   Menor que 6 meses 9 (29,03%) 

   De 6 meses a 1 ano 6 (19,35 %) 

   De 2 a 10 anos 11 (35,48%) 

   Maior que 10 anos 5 (16,13%) 

Setor de atuação  

   UTI 20 (41,95%) 

   Fora da UTI 

   Em ambos os setores 

23 (32,26%) 

                        21 (25,8%) 

Turno de trabalho  

   Manhã 20 (64,52%) 

   Tarde 16 (51,61%) 

   Noite 17 (54,84%) 

Uso de medicação para dormir  

   Sim 2 (6,45%) 

   Não 29 (93,55%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

Na Figura 1, a variável qualidade de sono avaliada através do Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) apresentou uma média total de 9,55 ± 3,29. Em 

se tratando das variáveis que compõem o PSQI, observou-se um predomínio de 

comprometimento nos quesitos Distúrbios de Sono (1,97±0,66) e Latência do Sono 

(1,93±0,93), enquanto a menor média foi atribuída ao item Uso de Medicações para 

Dormir (0,45±0,92). 
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Figura 1. Qualidade do sono dos fisioterapeutas avaliada através do Questionário 

de Pittsburgh. Valores apresentados em média ± desvio padrão 

 

Na Tabela 2, observou-se que 32,26% dos fisioterapeutas que atuam na linha de 

frente do COVID-19 no Estado de Sergipe apresentam distúrbio de sono, 61,29% 

classificam o sono como ruim e apenas 6,45% dizem ter boa qualidade de sono.  

 

Tabela 2. Qualidade do sono dos fisioterapeutas avaliada através do Questionário 

de Pittsburgh. Valores apresentados em frequência absoluta (n) e relativa (%). 

Qualidade do sono n (%) 

Boa 2 (6,45%) 

Ruim 19 (61,29%) 

Distúrbio do sono 10 (32,26%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Analisando a qualidade de vida avaliada através do Questionário de Qualidade 

de Vida Whoqol-bref, que é dividido em quatro domínios, pode-se observar que no 

domínio físico, constatou-se uma média de 3,69 ± 0,64; domínio psicológico com média 

de 3,17 ± 0,61; domínio sobre relações pessoais com média de 3,48 ± 0,64; e domínio 

acerca do meio ambiente com média de 3,39 ± 0,45 (FIGURA 2).  
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Figura 2. Qualidade de vida dos fisioterapeutas avaliada através do Questionário 

Whoqol-bref. Valores apresentados em média ± desvio padrão. DP= desvio padrão. 

 

Na Figura 3, ao correlacionar os fatores Qualidade de Vida e Qualidade de Sono, 

referentes ao Questionário de Qualidade de Vida Whoqol-bref e ao Índice de Qualidade 

de Sono de Pittsburgh (PSQI), respectivamente, pode-se observar que houve uma 

relação diretamente proporcional entre essas variáveis, posto que quanto maior a 

existência de distúrbios provenientes da qualidade de sono, menor a qualidade de vida 

entre os participantes deste estudo, com correlação forte (r= -0,646) e significância 

estatística (p=<0,0001). 

 

Figura 3. Correlação entre a qualidade de vida (Whoqol-bref) e a qualidade do 

sono (Inventário de Pittsburgh). Correlação de Pearson, p < 0,0001. 
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4 DISCUSSÃO 

 

Ao analisar a média de idade de fisioterapeutas que atuam em Unidades de 

Terapia Intensiva Adulto, Alves et al. (2020) constataram que os mesmos apresentavam 

média de 31,7 ± 5,59 anos. Rodrigues (2020) afirma em sua pesquisa que 50% da 

amostra obtida tem idade entre 18 e 35 anos, sendo esses profissionais atuantes nos 

setores hospitalares. O estudo atual apresenta uma média de idade de 29,58 ± 5,19 anos, 

corroborando as informações encontradas nos estudos supracitados.  

Bueno et al. (2017), em seu estudo, constataram a prevalência do sexo feminino 

no curso de Fisioterapia, totalizando 88% dos universitários. Para Leão et al. (2018), 

houve predominância de 79,8% de mulheres, sendo o segundo curso mais frequentado 

pelas mesmas em relação aos outros quatro cursos da área de saúde que compuseram a 

pesquisa. No presente estudo, a predominância do sexo feminino foi equivalente a 

61,29% dos fisioterapeutas entrevistados.  

A respeito do tempo de atuação desses profissionais em âmbito hospitalar, 

Barrada et al. (2016) afirmam que, apesar de fisioterapeutas intensivistas apresentarem 

uma média 10 ± 5,62 anos de formação, atuam, em média, há 8 ± 6,9 anos na UTI. 

Semelhante ao estudo citado anteriormente, uma pesquisa realizada por Medeiros et al. 

(2017) afirma que o tempo de atuação é de 6,1 ± 2,74 anos. O estudo corrente mostra 

que, na população analisada, constatou-se uma média de atuação de dois a dez anos, 

representando 35, 48% dos fisioterapeutas.  

De acordo com Guimarães (2020), fisioterapeutas que trabalham na linha de 

frente do COVID-19, especialmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

enfrentam diversos desafios que variam desde os físicos aos psicológicos. O constante 

sinal de alerta devido ao momento de pandemia e ao uso de equipamentos específicos 

para proteção individual podem gerar desconfortos e até algumas lesões. Em apenas um 

plantão dentro da UTI o fisioterapeuta é responsável por diversos procedimentos acerca 

do estado do paciente, o que configura um maior desgaste geral dos profissionais 

atuantes nesse setor.  

Corroborando o estudo anterior, Silva (2016) afirma que na UTI a exposição dos 

profissionais aumenta o risco de adquirir comorbidades, constatando que a carga horária 

de trabalho influencia negativamente a vida social, resultando em alterações 
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respiratórias e osteomusculares. Os resultados dos autores coincidem com o presente 

estudo, pelo fato de haver grupos heterogêneos, compostos por profissionais que atuam 

dentro e fora da UTI, com jornadas intercaladas de trabalho, condição justificada pela 

alta demanda, bem como múltiplos campos de trabalho e turnos alternados. Com isso, 

41,95% dos fisioterapeutas participantes do estudo atuam exclusivamente na UTI e 

25,8% realizam alternância entre UTI e outros setores hospitalares.  

Segundo Silva et al. (2016), os fisioterapeutas que trabalham em Unidades de 

Terapia Intensiva apresentam jornadas de trabalho duplas ou até triplas em algumas 

situações, verificando-se que 48,44% trabalham cerca de 60 horas semanais em mais de 

uma UTI, variando entre os turnos trabalhados. Tais informações ratificam o presente 

estudo, uma vez que os fisioterapeutas relataram atuação profissional em mais de um 

turno de trabalho, sendo que cerca de 64,52% trabalham no turno matutino.  

Ballesio et al. (2020) ressaltam que os profissionais de saúde que estão no 

enfrentamento à pandemia do COVID-19 mostram-se mais propensos a alterações em 

seu ciclo circadiano, tendo em vista que essa população está mais exposta aos desgastes 

provenientes desse acontecimento. É percebido que vários fatores prejudiciais ao sono 

estão correlacionados a essa exposição, entre eles distúrbios relacionados à privação de 

sono e insônia. Essa falta de sincronização no processo de sono e vigília gera um 

descanso ineficaz e inadequado, potencializando um equilíbrio homeostático deficitário.  

Conforme discutido, Jahrami (2020) evidencia que 75% dos profissionais de 

saúde durante a pandemia apresentavam má qualidade de sono, enquanto 85% tinham 

estresse de moderado a grave e 60% possuíam má qualidade de sono associada a 

estresse de moderado a grave. 

De acordo com Cordeiro et al. (2018), em um estudo realizado em um município 

paraibano, foi possível observar que a maioria dos fisioterapeutas que trabalham no 

período noturno e na área hospitalar apresentam alguma alteração do sono. Dentre esses, 

48% relatam má qualidade no sono e 36% presença de distúrbios do sono, relatando 

ainda que perceberam uma alteração na qualidade de vida e nas suas atividades diárias, 

cursando, na maioria das vezes, com cefaleias, diminuição do estado de alerta, dores 

epigástricas, além de outros sintomas não especificados. 

Complementando as informações supracitadas, Delgado; Callegari (2020), ao 

avaliarem fisioterapeutas que atuam em UTI, constataram que esses profissionais 

apresentam déficit de atenção, manifestando 38,46% de qualidade de vida regular e 



 

12 
 

92,3% de má qualidade de sono. Esses estudos reforçam os resultados da pesquisa 

vigente, visto que, através do Índice de Pittsburgh, infere-se que 61,29% apresentam 

qualidade do sono ruim, 32,26% distúrbios de sono e apenas 6,45% têm boa qualidade 

de sono.  

Stojanov et al. (2020), em seu estudo, avaliaram qualidade de sono e qualidade 

de vida em dois grupos de profissionais da área da saúde, esses grupos foram divididos 

em 118 profissionais que trabalharam no enfrentamento ao novo coronavírus e 83 

profissionais que não trabalharam. Diante dos resultados, concluíram que os 

profissionais que atuaram na linha de frente apresentavam baixa qualidade de sono, 

avaliada pelo Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, e são preditores de uma baixa 

qualidade de vida. Isso se justifica pelo fato de os mesmos estarem atuando em 

condições de risco, altos níveis de ansiedade e medidas restritivas de contato social, o 

que afeta seu bem estar físico e emocional.  

Ratificando o estudo anterior, Delgado; Callegari (2020) trazem que, a longo 

prazo, os indivíduos que estão atuando na linha de frente do COVID-19 terão 

diminuição da qualidade de saúde física e psicológica, bem como diminuição da 

qualidade de vida e níveis de atenção decorrentes de qualidade e quantidade de sono 

inadequadas como consequência da privação de sono pela atuação durante a pandemia.  

No estudo atual, foram avaliadas a qualidade de sono e a qualidade de vida, 

através do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh e do Questionário Woqol-bref, 

respectivamente, a fim de identificar alterações a respeito dessas variáveis nos 

participantes e a correlação entre as mesmas. Com isso, notou-se forte correlação e 

significância estatística entre as variáveis Qualidade de Sono e Qualidade de Vida, 

evidenciando que quanto pior a qualidade de sono, mais comprometida será a qualidade 

de vida dos fisioterapeutas que trabalham na linha de frente em combate ao COVID-19. 

 

5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao analisar os resultados obtidos no decorrer deste estudo, apurou-se que a 

maioria dos fisioterapeutas participantes eram jovens, do sexo feminino, que em sua 

maioria atuam entre dois e dez anos e alternam-se entre os locais de atuação. Além 

disso, foi possível observar que o ritmo acelerado, as altas cargas de trabalho, a 
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sobrecarga emocional e as incertezas inerentes ao processo de pandemia resultaram em 

prejuízos importantes à saúde física e psicológica desses profissionais, e o corpo 

responde a essa intensa rotina diária por meio desses aspectos, bem como através de 

alterações no sono, no ambiente em que se vive e nas relações interpessoais.  

 Entretanto, embora tenha havido um maior reconhecimento da fisioterapia e seu 

desempenho frente ao atual cenário, há ainda escassez de estudos voltados para a 

atuação do fisioterapeuta e as repercussões deste momento à sua saúde em todos os 

aspectos, o que acarretou a dificuldade de maior fundamentação teórica, sugerindo 

assim a execução de novos estudos acerca da temática.   

 O corrente estudo possibilitou melhor compreender o âmbito que versa sobre 

qualidade de sono e qualidade de vida, além de fatores danosos à saúde dos 

fisioterapeutas que atuam na linha de frente em combate à pandemia COVID-19, 

enfatizando os aspectos de mudança na rotina dos mesmos diante dessa realidade.  
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Eu, __________________________________________________________, 

autorizo a Universidade Tiradentes- UNIT, por intermédio dos alunos, Camila Sena 

Silva e Thainara Monique Rodrigues Barboza, devidamente assistidas pela sua 

orientadora Aida Carla Santana de Melo Costa, a desenvolver a pesquisa abaixo 

descrita: 

Título da pesquisa: 

Impacto da Pandemia COVID-19 no Sono e Qualidade de Vida de 

Fisioterapeutas da Linha de Frente no Estado de Sergipe 

Objetivos Primários e secundários: 

  Avaliar o sono e qualidade de vida em fisioterapeutas da linha de frente no 

Estado de Sergipe, Verificar a repercussão do sono na qualidade de vida de 

fisioterapeutas da linha de frente no Estado de Sergipe, Traçar o perfil dos 

fisioterapeutas atuantes na linha de frente, Verificar as consequências das altas cargas 

de trabalho nos fisioterapeutas da linha de frente.  

Descrição de procedimentos: 

 Os fisioterapeutas atuantes na linha de frente no Estado de Sergipe serão sujeitos 

a responder a questionários para avaliação da qualidade de sono e qualidade de vida. 

São eles, respectivamente, Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e 

WOQOL-bref, a resolução dos questionários será respondida pelos próprios 

participantes, de forma online. 

Justificativa para a realização da pesquisa: 

É sabido que a pandemia do COVID-19 não se restringe apenas à infecções 

respiratórias, mas também a alterações de sono, ritmo e qualidade de vida. Diante do 

novo cenário, faz-se necessário um estudo detalhado com os principais agentes 

promotores do cuidado de pacientes nos centros de saúde. Visto que, com a 

implementação de novas unidades hospitalares e da extensão dos turnos de trabalho, os 
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profissionais estão ainda mais expostos ao estresse, ao medo e as mazelas da sobrecarga 

de trabalho e também emocional que esse vírus proporciona. Portanto, esse trabalho 

justifica-se pela necessidade de observar de forma mais detalhada quais as repercussões 

da pandemia diante dos profissionais de saúde que estão diretamente ligados ao combate 

das consequências causadas pelo mesmo na saúde de cada paciente afetado. Dessa 

forma, conhecendo o perfil e as consequências desse momento na vida desses 

profissionais será possível traçar objetivos e formas de manejo terapêutico visando o 

bem estar físico e psicológico que implicará diretamente na melhora física e no 

desempenho profissional a longo prazo. 

Desconfortos e riscos esperados: 

 Os participantes se sentirem desconfortáveis ao responder alguma pergunta 

presente no questionário.  Fui devidamente informado dos riscos acima descritos e de 

qualquer risco não descrito, não previsível, porém que possa ocorrer em decorrência da 

pesquisa será de inteira responsabilidade dos pesquisadores. 

Benefícios esperados: 

  Espera-se que esta pesquisa retrate uma resposta afirmativa quanto ao impacto 

na qualidade de sono e de vida dos fisioterapeutas da linha de frente no Estado de 

Sergipe, em decorrência da pandemia COVID-19 e, do aumento da carga e demanda de 

trabalho. 

Informações:  

 Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e 

esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. 

Também os pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar 

informações atualizadas obtidas durante a realização do estudo. 

Retirada do consentimento: 

O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao voluntário.  

Aspecto Legal: 
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 Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 

envolvendo seres humanos atende à Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF. 

Confiabilidade: 

 Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade do participante não será 

divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de consentimento para que os 

resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e publicações.  

Quanto à indenização: 

Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim fica prevista 

indenização, caso se faça necessário.  

Os participantes receberão uma via deste Termo assinada por todos os envolvidos 

(participantes e pesquisadores). 

Dados do pesquisador responsável:  

 Aida Carla Santana de Melo Costa, Universidade Tiradentes, Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde. Av. Murilo Dantas, n 300, Farolândia, 49030270 - Aracaju, SE - 

Brasil Telefone: (079) 32182100 Fax: (079) 32152143. E-mail: aida-

 fisio@hotmail.com  

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de 

dúvida quanto aos seus direitos, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Tiradentes. CEP/Unit – DPE Av. Murilo Dantas, 300 bloco F –

 Farolândia–CEP:49032-490, Aracaju-SE. Telefone:(79)32182206 E-

mail: cep@unit.br.  

Aracaju,____de____de 2020.  

_____________________________________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

____________________________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

mailto:aida-fisio@hotmail.com
mailto:aida-fisio@hotmail.com
mailto:cep@unit.br
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APÊNDICE 2 

QUESTIONÁRIO SOBRE DADOS GERAIS DO FISIOTERAPEUTA 

 

Nome:  

Idade: 

Data:  

Tempo de atuação profissional hospitalar (dias/meses/anos):  

Setor de atuação: 

Turno de trabalho: 

Usa medicação para dormir? (    ) Sim (    ) Não   
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ANEXO 1 

ÍNDICE DA QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH (PSQI) 

 

Instruções:  

 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos usuais de sono durante o 

último mês somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da 

maioria dos dias e noites do ultimo mês. Por favor, responda a todas as perguntas.  

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama a noite? (Hora usual 

de deitar) 

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para 

dormir a noite? (Número de minutos) 

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã? (Hora usual de 

levantar) 

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Esta pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama / Horas de sono por noite) 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por 

favor, responda a todas as questões: 

5. Durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque 

você...  

A) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

 

B) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo  

(     ) Nenhuma no último mês 
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(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

 

C) Precisou levantar para ir ao banheiro  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

D) Não conseguiu respirar confortavelmente  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

E) Tossiu ou roncou forte  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

F) Sentiu muito frio  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

G) Sentiu muito calor  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 
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H) Teve sonhos ruins  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

I) Teve dor  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

J) Outras razões, por favor, descreva:  

______________________________ 

Com que frequência, durante o último mês, você teve dificuldade para dormir devido a 

essa razão?  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma 

maneira geral:  

(     ) Muito boa 

(     ) Boa 

(     ) Ruim 

(     ) Muito ruim 

7. Durante o último mês, com que frequência você tomou medicamento (prescrito ou 

por conta própria) para lhe ajudar a dormir:  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 
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(     ) Três ou mais vezes na semana 

8. No último mês, que frequência você teve dificuldade de ficar acordado enquanto 

dirigia, comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos, 

trabalho, estudo):  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

9. Durante o último mês, quão problemático foi pra você manter o entusiasmo (ânimo) 

para fazer as coisas (suas atividades habituais)?  

(     ) Nenhuma dificuldade 

(     ) Um problema muito leve 

(     ) Um problema razoável 

(     ) Um problema muito grande 

10. Você tem um(a) parceiro(a), esposo(a) ou colega de quarto?  

(     ) Não 

(     ) Parceiro ou colega, mas em outro quarto 

(     ) Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama 

(     ) Parceiro na mesma cama 

Se você tem um parceiro ou colega de quarto pergunte a ele com que frequência, no 

último mês você apresentou:  

A) Ronco forte  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

B) Longas paradas de respiração enquanto dormia:  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 
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(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

C) Contrações ou puxões de pernas enquanto dormia:  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

D) Episódios de desorientação ou confusão durante o sono:  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 

E) Outras alterações (inquietações) enquanto você dorme, por favor, 

descreva: ____________________________ 

Com que frequência essas alterações acontecem?  

(     ) Nenhuma no último mês 

(     ) Menos de uma vez por semana 

(     ) Uma ou duas vezes por semana 

(     ) Três ou mais vezes na semana 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA WHOQOL-bref 

 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 

saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você 

não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as 

alternativas a que lhe parece mais apropriada. 

 

Nós estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as 

duas últimas semanas. 

Domínio I - Físico 

Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você 

precisa?  

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Mais ou menos 

4- Bastante 

5- Extremamente 

Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia?  

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Médio 

4- Muito 

5- Completamente 

Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

Quão bem você é capaz de se locomover?  
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1- Muito ruim 

2-Ruim 

3- Nem ruim nem bom 

4- Bom 

5- Muito bom 

Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu 

dia-a-dia?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária?   

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Mais ou menos  

4- Bastante 

5- Extremamente 

Quão satisfeito (a) você está com sua capacidade para o trabalho?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

Domínio II - Psicológico 

O quanto você aproveita a vida?  

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Mais ou menos 

4- Bastante 
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5- Extremamente 

 

O quanto você consegue se concentrar?  

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Mais ou menos 

4- Bastante 

5- Extremamente 

 

Em que medida você acha que a sua vida tem sentido?  

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Mais ou menos 

4- Bastante 

5- Extremamente 

 

Você é capaz de aceitar sua aparência física?  

1- Nada 

2- Muito pouco 

3-Médio 

4- Muito 

5- Completamente 

 

Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, 

ansiedade, depressão?  

1- Nunca 

2- Algumas vezes 

3- Frequentemente 

4- Muito frequentemente 

5- Sempre 

 

Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 
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3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

 

Domínio III - Relações Sociais 

Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 

colegas)?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

 

Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

 

Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

 

Domínio IV - Meio ambiente 

Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária?  

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Mais ou menos 

4- Bastante 

5- Extremamente 
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Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

 

Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?  

1- Nada 

2-Muito pouco 

3- Médio 

4- Muito 

5- Completamente 

 

Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

 

Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia a dia?   

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Médio 

4- Muito 

5- Completamente 

 

Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer?  

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Médio 

4- Muito 

5- Completamente 
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Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)?  

1- Nada 

2- Muito pouco 

3- Mais ou menos 

4- Bastante 

5- Extremamente 

 

Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte?  

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

 

Qualidade de vida global e percepção geral da saúde: 

Como você avaliaria sua qualidade de vida?  

1- Muito ruim 

2- Ruim 

3- Nem ruim nem boa 

4- Boa 

5- Muito boa 

 

Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 

1- Muito insatisfeito 

2- Insatisfeito 

3- Nem satisfeito nem insatisfeito 

4- Satisfeito 

5- Muito satisfeito 

 

 


