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RESUMO  
  

ALMEIDA, Isabelle Batista Yanxauskas de. Percepção da qualidade do sono em 
mulheres praticantes de exercício físico. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado em Educação Física) – Departamento Acadêmico de Educação Física. 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019.  
  
O nível de atividade física tem sido considerado como um fator de estilo de vida 
relacionado a saúde e ao sono do indivíduo. Segundo a American Sleep Disorders 
Association, praticar exercícios físicos pode ser uma forma de intervenção não-
farmacológica para a melhora da qualidade do sono. Assim, o presente estudo tem 
como objetivo comparar a qualidade do sono, entre mulheres com diferentes níveis 
de atividade física. Para tanto, foram convidadas 32 mulheres com idade de 25 a 50 
anos para participarem do estudo. Na caracterização da amostra, dados 
sociodemográficos como idade, comorbidades, uso de medicamentos, estado civil, 
entre outros, foram utilizados. O nível de atividade física foi avaliado segundo o 
IPAQ versão curta e o Questionário de Atividade Física Habitual de Baecke. Para 
mensuração da qualidade do sono, foi utilizado o Índice de qualidade de sono de 
Pittsburgh. Para determinação dos grupos (maior e menor nível de atividade física), 
a amostra foi dividida em tercil, sendo o primeiro tercil (T1= 6,7 pontos) considerado 
como grupo menor nível de atividade física e o terceiro tercil (T3= 8,8 pontos), grupo 
maior nível de atividade física. Em seguida, a partir da classificação em Grupo maior 
nível de atividade física e Grupo menor nível de atividade física, foi comparada a 
qualidade do sono a partir da classificação, dos componentes e a pontuação total no 
Índice de qualidade de sono de Pittsburgh. No tratamento estatístico, a distribuição 
dos dados foi verificada a partir do teste de Shapiro-Wilk. Em seguida, em caso de 
distribuição normal, os dados foram comparados a partir do teste t de Student para 
amostras independentes e, para distribuição não normal, foi adotado o teste U-Mann 
Whitney. Para análise das variáveis categóricas, foi utilizado o teste qui-quadrado. 
Para todas as análises, foi adotado p<0,05. Entre os resultados principais, não foi 
encontrada diferença significativa entre os grupos na classificação da qualidade do 
sono a partir da nota de corte do Índice de qualidade de sono de Pittsburgh. Porém, 
a comparação dos valores absolutos (pontuação) no Índice de qualidade de sono de 
Pittsburgh (PSQI-BR) apresentou diferença significativa, sendo que o grupo menor 
nível de atividade física obteve maior pontuação em tal escala, em que mais pontos 
significam maiores prejuízos na qualidade do sono. Os principais resultados foram: 
a) não houve diferença significativa, segundo o nível de atividade física, na 
classificação da qualidade do sono em mulheres adultas; b) houve diferença 
significativa em relação aos valores absolutos (pontos) no Índice de qualidade do 
sono de Pittsburgh entre os grupos menor e maior nível de atividade física. Dessa 
forma, o nível de atividade física, parece contribuir para uma melhor qualidade do 
sono.  
  
Palavras-chave: Sono. Exercício físico. Qualidade de vida.  

  
    



ABSTRACT  
  

ALMEIDA, Isabelle Batista Yanxauskas de. The quality of sleep in women with 
physical activities practices. 48 lf. Undergraduate’s monography (Bachelor Course in 
Physical Education) – Academic Department of Physical Education, Federal 
University of Technology – Paraná. Curitiba, 2019. 
  
The physical activity level has been considered a lifestyle factor related to an 
individual sleep and health. According to the American Sleep Disorders Association, 
practice physical exercises can be a non-pharmacological intervention to improve the 
sleep quality. Therefore, the current survey / case study has the main objective of 
compare the sleep quality, between women with different level of physical activity. 
For these purpose, 32 women between 25 and 50 years old were invited to 
participate of the present study. Social demographic data, such as age, comorbities, 
use of medicines, civil status, and others, were considered in the characterization of 
the sample. The level of physical activity was evaluated according to the short 
version’s IPAQ and the Baecke’ Habitual Physical Activity Questionnaire. To 
measure the quality of sleep, the Pittsburgh Sleep Quality Index was used. To define 
the groups (higher and lower level of physical activities), the sample was divided in 
terciles, the first tercile (T1 = 6,7 points) considered as the group with lower level of 
physical activity and the third tercile (T3 = 8,8 points) the group with higher level of 
physical activity. Subsequently, from the classification in groups of higher and lower 
level of physical activities, the quality of sleep based on classification of components 
and total score in the Pittsburgh Sleep Quality Index was compared. In the statistical 
treatment, the distribution of data was verified by Shapiro-Wilk test. In case of normal 
distribution, the data was compared from the test t of Student to independent 
samples and, to the irregular distribution, was adopted the U-Mann Whitney test. 
Related to the categorical variables, the chi-square test was used. To all analyses, 
p<0,05 was adopted. It wasn’t identified significant differences between the groups 
related to quality sleep from the Pittsburgh quality sleep Index cut note in the main 
results. However, the comparison of absolute values (score) in the Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI-BR) had significant differences, and the group with lower level of 
physical activity scored higher on the scale, considering more points more damage in 
the sleep quality. The main results were: a) there weren’t relevant differences, 
according to the physical activity level, in the classification of sleep quality in adults 
women; b) there were relevant differences related to absolute values (score) in the 
Pittsburgh Sleep Quality Index between the groups with higher and lower physical 
activity level. Therefore, the level of physical activity seems to contribute to a better 
quality of sleep. 

 
Keywords: Sleep. Physical exercises. Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO  
  

  O sono oferece ao indivíduo bem-estar, descanso físico, descanso mental, 

recupera a energia despendida durante a vigília e restaura inúmeras funções do 

organismo (RIBEIRO, 2012). A rotina diária da população em geral, desde hora 

determinada para acordar até múltiplas tarefas para serem cumpridas ao longo do 

dia, está gerando problemas de saúde pública. Um desses problemas é o stress, o 

qual afeta indivíduos de diversas idades. Atualmente, o stress vem sendo 

identificado como um dos principais fatores que geram problemas relacionados com 

o sono. Contudo, estuda-se que a prática de técnicas para higiene do sono, a qual 

inclui a prática regular de exercício físico, auxiliam numa melhora desses casos 

(PINHEIRO et al., 2012). Alguns comportamentos podem influenciar na qualidade do 

sono, como: uso de determinados medicamentos, consumo de álcool, tabagismo, 

hábitos de lazer noturnos, entre outros. A qualidade de sono também pode ser 

influenciada pelos níveis de depressão, ansiedade e stress (RIBEIRO, 2012).  

O exercício físico tem sido cada vez mais praticado devido aos benefícios 

gerados ao indivíduo, principalmente em sua capacidade cardiorrespiratória, além de 

favorecer a função cognitiva (ANTUNES et al., 2006). Além disso, os efeitos do 

exercício têm impactado na qualidade do sono, onde possíveis distúrbios – insônia, 

por exemplo – podem ser prevenidos ou até mesmo amenizados (PINHEIRO et al., 

2012).   

  Ao analisar participantes de programas de exercício, é possível notar que há 

uma predominância na melhora de fatores de saúde, incluindo o sono. O exercício 

físico, quando prescrito de maneira correta e na intensidade correta, pode promover 

esta melhora. Estudos tem apontado a importância do exercício físico para as 

funções cognitivas, os transtornos de humor e para o sono (MACEDO et al., 2003). 

Porém, variáveis como a intensidade, a duração e o tipo de exercício, por exemplo, 

podem interferir na qualidade do sono (BERTOLAZI et al., 2009). Segundo a 

American Sleep Disorders Association (1991), praticar exercícios físicos pode ser 

uma forma de intervenção não-farmacológica para a melhora da qualidade do sono. 

Ainda hoje, apesar do acesso facilitado à informação, não é considerável o número 

de profissionais da saúde que indiquem/prescrevam o exercício físico como 

intervenção não-medicamentosa no tratamento de distúrbios do sono (PINHEIRO et 



8	
 

al., 2012). É de suma importância para a sociedade a busca por maiores 

informações acerca da influência do exercício físico na qualidade do sono.  

  

1.1 HIPÓTESE  

  

  O nível de atividade física pode influenciar na qualidade do sono, sendo que 

mulheres mais ativas possuem percepção de qualidade do sono superior a mulheres 

insuficientemente ativas. 

    

1.2 OBJETIVO GERAL  

   

  Analisar a influência do nível de atividade física na percepção da qualidade do 

sono de mulheres adultas.   

  

1.2.1 Objetivo Específico 

 

Comparar os escores obtidos nos questionários IPAQ e Questionário de 

Atividade Física Habitual de Baecke – ambos relacionados à atividade física – com o 

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI-BR) e seu escore. 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



9	
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  
  

Os hábitos dos indivíduos são fortemente influenciados pela mecanização, 

pelos avanços tecnológicos – escadas rolantes, elevadores, meios de transporte 

motorizados. Isso resulta em comportamento sedentário, pois reduz a necessidade 

de se movimentar para se locomover para o trabalho, para a escola, por exemplo 

(MACEDO et al., 2003).  

  Previamente ao assunto de qualidade de sono, para maior entendimento 

deve-se definir qualidade de vida e saúde. Como definição de qualidade de vida, 

diversos autores apresentam versões diferentes, porém no mesmo contexto. 

Segundo Holmes e Dickerson (1987), qualidade de vida abrange o bem-estar físico, 

social e emocional do indivíduo. Além disso, envolve também as atividades 

desenvolvidas para sua satisfação, o que almeja e a comparação que faz consigo e 

outros.  

McDonough et al. (1996), descreveram a qualidade de vida como a 

“construção multidimensional que reflete a habilidade funcional do indivíduo, suporte 

social, compreensão emocional e ausência de desconforto psicológico”. Ainda, 

definindo conceitos importantes, saúde não seria apenas a ausência de afecções e 

doenças, mas compreende uma vasta gama de características do comportamento 

humano, observados a um estado de completo bem-estar físico, mental e social 

(HEINZELMANN; BAGLEY, 1970). Para um indivíduo ter saúde, não basta ter 

ausência de doenças. A saúde é influenciada por fatores genéticos – pré-disposição 

a doenças -, ambientais – exposição à poluição, por exemplo – e comportamentais – 

ser fisicamente ativo. Incluídos nesses fatores comportamentais estão a prática 

regular de atividade física, o que contribui, também, para a qualidade de vida, e uma 

boa qualidade de sono	(BERGER; PHILLIPS, 1995).  

A qualidade de vida de um indivíduo é influenciada fortemente pelos distúrbios 

do sono (MÜELLER; GUIMARÃES, 2007). A prática de exercícios físicos melhora o 

sono da população em geral. Isso se dá mais fortemente em indivíduos sedentários 

(BERTOLAZI et al., 2009). Com isso, o exercício tornou-se uma unanimidade na 

promoção da saúde e melhora da qualidade de vida, diminuindo os riscos de 

desenvolvimento de doenças crônicas e atuando como fator-chave para aumentar a 

longevidade (PINHEIRO et al., 2012). Segundo a American Sleep Disorders 
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Association, praticar exercícios físicos pode ser uma forma de intervenção não 

farmacológica para a melhora da qualidade do sono. Ainda hoje, apesar do acesso 

facilitado à informação, não é considerável o número de profissionais da saúde que 

indiquem/prescrevem o exercício físico como intervenção não-medicamentosa no 

tratamento de distúrbios do sono.   

O sono é um estado funcional, com características comportamentais 

específicas, o qual limita a mobilidade e os estímulos externos (PINHEIRO et al., 

2012). Os ritmos diários (circadianos) são altamente influenciados pelo exercício 

físico, como, por exemplo, as alterações hormonais e o ciclo sono-vigília	

(BERTOLAZI et al., 2009). Segundo Mello et al. (2005), a prática de exercícios altera 

a liberação de hormônios como a melatonina, o que influencia diretamente no ciclo 

sono-vigília. Valle, Valle e Reimão (2009) salientam que o sono e a sua qualidade 

podem interferir em aspectos cognitivos de uma pessoa – humor, memória, atenção, 

sensações, raciocínio. Isso afeta diretamente os aspectos cognitivos da relação 

indivíduo ambiente, afetando também a sua saúde em diferentes níveis.  

Heinzelmann e Bagley (1970) realizaram um estudo cujo objetivo era avaliar a 

eficácia global de programas que promovem a saúde e a prevenção de doenças 

cardíacas e doenças coronarianas, além de avaliar as mudanças nas atitudes de 

saúde e comportamento que esses programas geram. Foi constatado que a prática 

de atividade física regular promove melhoras como aumento de resistência, redução 

de peso e maior capacidade de lidar com situações de estresse e tensão. Logo, 

esses fatores adquiridos ou melhorados após iniciar a prática de atividade física 

regular influenciam na qualidade do sono do indivíduo. Os autores observaram os 

efeitos que o exercício físico promove no padrão de sono. Após a intervenção, os 

participantes relataram um sono mais relaxado e restaurador, bem como sentiram 

menor necessidade de sono (ROMBALDI; SOARES, 2016).  

De acordo com Rotenberg et al., (2001), a cronobiologia é a área que estuda 

as alternâncias entre ciclos e que se repetem regularmente no âmbito fisiológico ou 

comportamental. Um exemplo disso seria o ciclo sono vigília.  

A sociedade atual é marcada por quebras de hábitos, de rotinas. O excesso 

de trabalho e a inexistência dele, a ansiedade, são fatores que, principalmente em 

conjunto, prejudicam a qualidade de sono do indivíduo. Quando se trata do início dos 

estudos mais técnicos nessa área, o eletroencefalograma (EEG) foi um marco para 

os estudos do sono, pois permite o registro das ondas cerebrais e, assim, uma 
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análise mais criteriosa sobre os conceitos de vigília e de sono e também as suas 

fases (FERNANDES, 2006).  

Resumidamente, para os humanos existem dois estados visivelmente 

detectáveis: a vigília e o sono. A idade do indivíduo e o seu padrão de sono 

influenciam diretamente na distribuição e na magnitude desses dois estados durante 

as 24h do dia (PINHEIRO et al., 2012).  

O sono divide-se em dois padrões: sono REM (movimentos oculares rápidos) 

e sono Não-REM (sem movimentos oculares rápidos). O sono Não-REM é composto 

por 4 estágios de crescente profundidade, em que há relaxamento muscular 

significativo – quase total – em relação à vigília. Para conseguir definir as fases do 

sono, as quais são registradas entre 20 e 30 segundos e denominadas épocas, são 

utilizados os seguintes parâmetros eletrográficos: eletroencefalograma (EEG), eletro-

oculograma (EOG) e o eletromiograma (EMG). As épocas podem ser classificadas 

da seguinte forma: (FERNANDES, 2006) 

a. Vigília  

b. Sono não-REM:  

I. Estágio 1 do sono  

II. Estágio 2 do sono  

III. Estágio 3 do sono  

IV. Estágio 4 do sono  

c. Sono REM.  

Segundo uma revisão por Driver e Taylor (2000), existem três teorias sobre o 

efeito do exercício físico no sono:   

• Hipótese termorregulatória: Investigando mais sobre a temperatura 

corporal e os efeitos da mesma no sono, conclui-se que a hipótese 

termorregulatória é a evidência de que o sono é instigado pela 

redução da temperatura corporal no início da noite. E é então que se 

pode observar a importância do exercício físico. Durante a prática, 

aumentase a temperatura corporal, o que torna propício a ativação da 

termorregulação para que retorne o corpo à temperatura ideal e, 

consequentemente, induz ao sono. Além da teoria termorregulatória, 

existem outras duas as quais são baseadas nos mecanismos 

homeostáticos do sono (MELLO et al., 2005). Ou seja, o sono – tanto 
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sua duração quanto sua qualidade – está relacionado com o gasto 

energético do indivíduo.  

• Hipótese restauradora e de conservação de energia: a hipótese de 

que o sono tenha uma função restauradora se dá devido à redução 

do metabolismo durante o mesmo. Além disso, estudos indicam que 

indivíduos que foram privados de sono apresentaram sensação de 

fadiga, o que induz à hipótese. Segundo a teoria restauradora, essa 

habilidade anabólica que o sono possui é beneficiada após alta 

atividade catabólica. Essa teoria também é conhecida como teoria 

compensatória. Como o exercício físico aumenta o gasto energético 

do corpo, nosso organismo encontra no sono, uma forma de 

compensar, o que facilita o “disparo” do sono. A teoria da 

conservação de energia segue o mesmo conceito em relação à taxa 

metabólica, redução do metabolismo, dito na teoria restauradora ou 

conservadora. Porém, existem duas versões dessa teoria. Uma delas 

afirma que o sono reduz a taxa metabólica abaixo do valor durante a 

vigília. Já a outra diz que o sono limita o gasto energético. Analisando 

as duas versões, é possível concluir que ambas tendem a um 

balanço energético positivo. Novamente, o exercício comprova sua 

importância no sono, já que aumenta o gasto energético e isto 

aumentaria a necessidade de sono, devido também à busca do 

nosso corpo em alcançar um balanço energético positivo (HORNE; 

MOORE, 1985).  

Em relação ao tempo total de sono, a perturbação da homeostase provocada 

pelo exercício físico pode ser uma das causas para o aumento do tempo total de 

sono, visto que essa alteração demanda mais tempo de sono para repará-la. Quanto 

aos resultados, estes podem ser visualizados tanto em indivíduos treinados – maior 

frequência de treino – quanto naqueles que praticam esporadicamente – quando não 

há adaptação do metabolismo. Ambos os casos apresentam maior tempo de sono 

após a prática de exercício físico, quando comparados com indivíduos sedentários 

(PINHEIRO et al., 2012).  

Segundo Rotenberg et al. (2001), o corpo do indivíduo sinaliza a necessidade 

de sono e repouso, seja pelo horário ou por ter se privado dos mesmos. Estes sinais 
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podem ser expressos por desânimo, fraqueza, insônia, além de fatores físicos como 

a obesidade e o envelhecimento precoce.   

Tanto a restrição quanto a fragmentação do sono acarretam em prejuízo. 

Restrição seria privar-se do sono em momentos específicos – eventos, trabalho, 

tarefas escolares e familiares. Já a fragmentação seria o sono interrompido, o que 

acarreta em qualidade e quantidade inadequadas para o indivíduo restaurar as 

energias despendidas durante o dia (PINHEIRO et al., 2012). Reduzir o tempo 

adequado de sono aumenta o risco de episódios de parassônias - fenômenos 

motores, autonômicos ou experienciais indesejáveis, que ocorrem durante o sono	

(BERGER; PHILLIPS, 1995; NUNES, 2002).  

Segundo Müeller e Guimarães (2007), os efeitos dos distúrbios do sono são 

diversos, sendo alguns deles: diminuição do funcionamento diário, aumento da 

probabilidade de desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos, problemas cognitivos, 

aumento ou surgimento de problemas de saúde, além de comprometer a qualidade 

de vida do indivíduo, entre outros problemas.  

As parassonias são consideradas transtornos do sono (TS). Segundo Neves 

(2013): “Os sintomas relacionados aos transtornos do sono (TS) são frequentes em 

crianças e adultos, como insônia, sonolência excessiva diurna (SED), incapacidade 

de dormir no momento desejado e eventos anormais durante o sono.”  

Definindo algumas parassonias, Nunes (2002) caracteriza o sonambulismo 

como um comportamento estereotipado e identificado pelo caminhar noturno. O 

sonâmbulo pode ser calmo, agitado, com fala ininteligível. Outra parassonia 

identificada pelo autor é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é identificada 

por episódios, durante o sono, de obstrução total ou parcial do aparelho respiratório 

superior, o que resulta numa queda de saturação de oxigênio do organismo ou 

hipercapnia - aumento da concentração de dióxido de carbono no sangue.  

Ainda, a dificuldade de iniciar o sono, somada com múltiplos despertares 

noturnos com a demora para retomar o sono, ou até mesmo o despertar precoce é 

caracterizada com insônia. Esse quadro também reflete na qualidade de vida do 

indivíduo, causando sonolência e/ou fadiga durante a vigília (Neves et al., 2013).  

No âmbito do tratamento e prevenção de doenças, o exercício físico pode ser 

um forte aliado. Os exercícios podem ser ferramentas essenciais tanto no tratamento 

quanto na prevenção de patologias ou distúrbios relacionados ao sono. A prática 
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pode influenciar diretamente no ciclo sono-vigília - provocando uma quebra da 

homeostase e gastando energia, que será compensada durante o sono -, ou 

indiretamente influenciando no estilo de vida do indivíduo – redução de 

comportamento sedentário, aquisição de hábitos saudáveis, controle do peso 

(PINHEIRO et al., 2012).  

Porém, quando se fala dos níveis de intensidade do exercício, a relação 

existente entre a fadiga induzida pelo exercício e o sono pode ser descrita em forma 

de “U” invertido (Figura 1) (MARTINS; MELLO; TUFIK, 2001). Dito isso, pode-se 

afirmar que o exercício realizado exageradamente influencia negativamente na 

qualidade do sono, assim como uma má qualidade do sono atrapalha o rendimento 

durante o exercício (PINHEIRO et al., 2012). Portanto, em relação à regulação da 

intensidade do exercício, pode-se analisar a resposta na qualidade do sono. Um 

nível ideal na sobrecarga do exercício resulta na resposta positiva na qualidade do 

sono. Já uma sobrecarga muito alta pode acarretar em influência negativa sobre a 

qualidade do sono (BERTOLAZI et al., 2009).  

FIGURA 1 - Relação entre a sobrecarga do exercício e qualidade do sono durante a 

noite seguinte de sono. 

 
Fonte: Adaptado de Martins, Mello e Tufik (p. 34, 2001).  

O sono profundo - padrão do sono de ondas lentas (SOL) - pode ser 

influenciado pela intensidade e duração do exercício e, também, pela temperatura 

corporal. Por outro lado, existem as influências negativas do exercício físico no sono. 
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O exercício físico pode aumentar o intervalo de tempo entre o início de sono e o 

primeiro período de sono REM e/ou diminuir o tempo desse estágio de sono. Logo, 

exercício físico adequado e sono de boa qualidade são fundamentais para uma 

recuperação física e mental do indivíduo, o que agrega para uma boa qualidade de 

vida (BERTOLAZI et al., 2009).   

De acordo com Berger e Phillips (1995), a privação de sono tem efeito a curto 

prazo em relação à restauração de energia, porém, quando falamos na conservação 

de energia, os efeitos não são notados de imediato. Porém, tal privação causa um 

efeito direto nos ritmos circadianos do sono e da vigília, entre outros ritmos. Logo, os 

efeitos, em relação à conservação de energia, de uma má qualidade de sono são a 

longo prazo, mas a curto prazo os efeitos podem ser sentidos, pois a privação do 

sono ou a interrupção dele influencia em outros ritmos biológicos	(RIBEIRO, 2012).  

Para indivíduos que se privam do sono, por questões de trabalho, competição 

ou até mesmo lazer, há estudos que indicam prejuízos nessa prática em relação 

principalmente à capacidade cognitiva. No âmbito esportivo, ainda que estudos 

apontem, quase unanimemente, que a privação de sono não afeta ou afeta pouco o 

desempenho aeróbio do indivíduo, para obter eficiência máxima em exercícios acima 

de 75% da potência do VO2 máximo, a prática deve ser precedida de uma boa noite 

de sono. Apesar do consenso em relação à influência da privação do sono no 

desemprenho aeróbio, durante a privação há aumento significativo na percepção do 

esforço. Além disso, o indivíduo atinge a exaustão precocemente (MARTINS; 

MELLO; TUFIK, 2001).  

Dito isso, a qualidade do sono e a sua quantidade ideal poderá ser definida 

apenas pelo indivíduo, visto que esses fatores são percebidos pelo sujeito. Ou seja, 

subjetivamente, o indivíduo pode caracterizar seu sono, em relação à qualidade, e a 

duração do mesmo (MELLO et al., 2005).  
Como medidas a serem tomadas para uma melhor qualidade do sono estão 

os hábitos alimentares do indivíduo, seus relacionamentos, sua saúde e sua 

situação socioeconômica. Um procedimento que auxilia na redução da latência do 

sono REM é a higiene do sono, que seriam medidas, hábitos e condutas que 

facilitam o sono. Sendo assim, o indivíduo deve evitar ingerir comidas pesadas, 

estimulantes – cafeína e outros – antes de dormir (MELLO et al., 2005). Pensar em 

problemas no relacionamento ou em problemas sociais dificultam o processo do 

sono. Também relacionado à higiene do sono está o exercício físico. Algumas 
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práticas específicas como a ioga e a meditação induzem diretamente ao 

relaxamento e na redução da ansiedade, contribuindo, assim, ao sucesso no sono. É 

importante lembrar da importância de profissionais aptos para prescrever e monitorar 

os exercícios, para que não haja riscos e para que o objetivo do treinamento seja 

alcançado (MELLO et al., 2005).  

Além dos comportamentos que podem dificultar o sono, os indivíduos podem 

apresentar algum tipo de distúrbio, o qual não tem influência direta dos hábitos 

negativos citados. Entre esses distúrbios, estão os transtornos primários do sono, os 

quais são classificados em dissonias – causam sonolência excessiva, na vigília, ou 

insônia, com a perturbação do sono noturno – e parassonias – problemas durante o 

sono (ex.: sonambulismo, fala durante o sono) (MELLO et al., 2005). A sonolência 

diurna excessiva (SDE) é o aumento da propensão para dormir em situações que o 

indivíduo afetado e outras pessoas notam inapropriadas. A SDE pode atrapalhar 

relacionamentos sociais, com a família, reduz a capacidade cognitiva do indivíduo e, 

com isso, pode causar acidentes de trabalho ou de trânsito (MACEDO et al., 2003).  

Segundo a American Psychiatry Association - APA (1994), dissonias se 

definem como transtornos primários relacionados ao início do sono ou à sonolência 

excessiva do indivíduo, tendo ligação direta com a qualidade, quantidade ou 

regulação de ritmo de sono. Tais transtornos podem ser subdivididos em intrínsecos, 

extrínsecos e relacionados ao ritmo circadiano. A maioria dos distúrbios do sono não 

são detectados nem tratados clinicamente, visto que o conhecimento da população é 

defasado sobre tratamentos – farmacológicos ou não-farmacológicos – e exames 

que detectem tais distúrbios (MÜLLER; GUIMARÃES, 2007).  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  
  

3.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Em relação ao tipo de estudo, foi comparada a qualidade do sono entre 

praticantes e não praticantes de exercício físico, a partir de uma pesquisa descritiva, 

com delineamento de caráter transversal (cross-sectional) (THOMAS; NELSON; 

SILVERMAN, 2007). Para esse estudo, foram convidadas mulheres residentes da 

cidade de Curitiba, que responderam a uma anamnese estruturada e questionários 

sobre a qualidade do sono e nível de atividade física. 

  

3.2 PARTICIPANTES  

 

  Para esse estudo, foram convidadas 32 mulheres residentes da cidade de 

Curitiba, com possibilidade de comparecimento em local pré-definido para coleta dos 

dados, que declararam, por meio de anamnese, não portar patologias graves que 

pudessem influenciar no resultado do estudo. As participantes ingressaram no 

estudo de forma voluntária. Para recrutamento da amostra, a pesquisa foi divulgada 

por meio de panfletos informativos, redes sociais e cartazes nas dependências da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

   As participantes responderam a uma Anamnese Estruturada (anexo A), ao 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ – anexo B), Questionário de 

Atividade Física Habitual de Baecke (anexo C) e Índice de qualidade do sono de 

Pittsburgh (anexo D).  

As participantes do estudo foram classificadas segundo o nível de atividade 

física e de acordo com o tercil obtido pelo Questionário de Atividade Física Habitual 

de Baecke. Em relação à classificação obtida pelo IPAQ, as mulheres que obtiveram 

classificação “Insuficientemente Ativo”, “Ativo” ou “Muito Ativo” foram classificadas 

em um só grupo ativo – 1) Grupo maior nível de atividade física – e mulheres 

sedentárias, segundo a classificação do IPAQ, em um segundo grupo - 2) Grupo 

menor nível de atividade física. Para tanto, todas as participantes concordaram e 

entregaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado e preenchido.  
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3.2.1 Critérios de Inclusão  

• Mulheres com idade entre 25 a 50 anos;  

• Disponibilidade para participação das atividades propostas pelo pesquisador;  

• Mulheres que não utilizem medicamentos e suplementos estimulantes. 

 
3.2.2 Critérios de Exclusão  

• Deixar de responder qualquer questionário de forma integral. 

 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS  

  

3.3.1 Instrumentos  

  

Anamnese estruturada (anexo A): instrumento utilizado para a coleta de 

dados. Estruturada, contendo informações como idade, comorbidades, uso de 

medicamentos e dados sociodemográficos.  

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ – anexo B) – Versão Curta: 

é utilizado para mensurar o nível de atividade física do indivíduo. Apresenta três 

classificações diferentes: muito ativo, ativo, irregularmente ativo e sedentário. Os 

indivíduos classificados como irregularmente ativos podem ser sub classificados em 

irregularmente ativo A e irregularmente ativo B. São caracterizadas da seguinte 

forma:  

• Muito ativo: aquele que cumpriu as recomendações de:  
o a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão o b) 

VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão +  

MODERADA e/ou o CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 

minutos por sessão.  

• Ativo: aquele que cumpriu as recomendações de:  

o a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; OU o b) 

MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por 

sessão; ou o c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 

minutos/sem (caminhada + moderada + vigorosa)  
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• Irregularmente ativo: são indivíduos que realizam atividade física, porém a 

duração e/ou a frequência não atingem os níveis que o caracterizem como 

ativo. Soma-se a frequência e a duração dos diferentes tipos de atividades 

(caminhada + moderada + vigorosa). Esse grupo possui duas subdivisões:  

o Irregularmente ativo A: aquele que atinge pelo menos um dos 

critérios da recomendação quanto à frequência ou quanto à 

duração da atividade:  

▪ a) Frequência: 5 dias /semana ou  
▪ b) Duração: 150 min / semana  

o Irregularmente ativo B: aquele que não atingiu nenhum dos 

critérios da recomendação quanto à frequência nem quanto à duração.  

• Sedentário: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 

10 minutos contínuos durante a semana.  

Questionário de atividade física habitual de Baecke (Anexo C): para uma 

análise ao longo de 12 meses antecedentes à aplicação do estudo, utiliza-se esse 

instrumento para avaliar a atividade física do indivíduo em três dimensões – 

ocupacional, lazer e deslocamento -, sendo este organizado em formato de escala 

likert. O resultado apresentado por esta ferramenta é quantitativo adimensional. 

Índice de Qualidade de Sono Pittsburgh (PSQI-BR, anexo D): é utilizado para 

avaliar a qualidade do sono do indivíduo dos últimos 30 dias. Permite classificar os 

participantes em duas categorias: má ou boa qualidade de sono. As quatro primeiras 

questões são abertas, relacionadas ao horário de deitar, acordar, tempo que demora 

a adormecer e horas de sono por noite. As dez questões seguintes são objetivas, 

com as seguintes opções de resposta: nenhuma vez, menos de uma vez por 

semana, uma ou duas vezes por semana, três ou mais vezes por semana, e 

indagam acerca do número de vezes que, no último mês, demoraram mais de 30 

minutos para dormir, acordaram no meio da noite, levantaram-se durante a noite 

para ir ao banheiro, não conseguiam respirar confortavelmente, tossiram ou 

roncaram, tiveram frio, tiveram calor, tiveram pesadelos e dores. A próxima questão 

pergunta sobre como o indivíduo classifica a qualidade do seu sono, também sendo 

uma questão objetiva – opções de resposta: muito boa, boa, má ou muito má. As 

duas perguntas seguintes questionam sobre o uso de medicamentos ou substâncias 

para dormir e também quantas vezes, no último mês, sentiu sonolência durante 
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atividades do cotidiano. Respostas a essas questões: nenhuma vez, menos de uma 

vez por semana, uma ou duas vezes por semana, três ou mais vezes por semana. A 

última questão está relacionada com a redução da disposição, entusiasmo do 

indivíduo para realizar as mesmas tarefas. Essa questão contou com as seguintes 

opções de resposta: nenhuma dificuldade, um problema leve, um problema razoável 

e um problema muito grande. As últimas 5 questões presentes no questionário 

original foram removidas por serem de uso clínico.  

   

3.3.2 Procedimentos  

    

  Os documentos em anexo foram aplicados em todos os indivíduos, de forma 

presencial, individualmente, em local controlado – sem ruídos extremos e sem 

movimentação de pessoas. A duração da aplicação do questionário foi de, em 

média, 1 hora, pois houve uma explicação dos objetivos da pesquisa e a importância 

da contribuição das participantes no estudo.   

  

3.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO  

  

          Variável independente: nível de atividade física.  

  Variável dependente: qualidade do sono.  

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS  

  

No tratamento estatístico, a distribuição dos dados foi verificada a partir do 

teste de Shapiro-Wilk. Para análise descritiva, foram utilizadas média e desvio 

padrão para os dados com distribuição normal e mediana e intervalo interquartílico 

para dados com distribuição não normal. Para determinação dos grupos com maior 

nível de atividade física e menor nível de atividade física, a amostra foi dividida em 

tercis de acordo com a pontuação encontrada no Questionário de atividade física 

habitual de Baecke. Dessa forma, o primeiro tercil foi considerado como Grupo 

menor nível de atividade física e o terceiro tercil, como Grupo maior nível de 

atividade física. Em seguida, em caso de distribuição normal, os grupos foram 

comparados a partir do teste t de Student para amostras independentes, e foi 

utilizado o teste de Levene para verificar homogeneidade. Já para distribuição não 
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normal, foi adotado o teste de U-Mann Whitney na comparação dos grupos. Para as 

variáveis categóricas, foi utilizado o teste qui-quadrado. Para todas as análises, foi 

adotado p<0,05.   
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4 RESULTADOS 
 

Participaram do presente estudo 32 mulheres voluntárias, sendo que 3 foram 

excluídas, totalizando o número amostral de 29 mulheres, como disposto no 

fluxograma abaixo (Figura 2). 

Figura 2 – Fluxograma do recrutamento e seleção de mulheres participantes do estudo.  

  

 

Tabela 1 - Variáveis de caracterização da amostra expressas em tendência central 
(média ou mediana), valores de dispersão (desvio padrão ou intervalo interquartílico) 
e frequência em números absolutos e porcentagem (%).  

32	mulheres	

29	mulheres	par6ciparam	do	estudo		

3	excluídas	
Mo6vo:	-	2	indivíduos	por	terem	mais	de	50	anos	
-	1	indivíduo	por	ingerir	substância	es6mulante	

VARIÁVEL VALORES 
Idade (anos) 33 (IIQ= 13,5) 
 
Questionário de atividade física habitual de 
Baecke 

 
7,78 ± 1,62 

 
Índice de qualidade de sono de Pittsburgh 
(PSQI-BR) – Classificação [n (%)] 
 
 
Índice de qualidade de sono de Pittsburgh 
(PSQI-BR) – (pontos totais) 

 
Boa qualidade de sono 1 (3,45%) 
Má qualidade de sono 28 (96,55%) 
 
 
9 (IIQ= 4,5) 
 

(continua) 
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Em relação à distribuição dos dados, o teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

apontou distribuição normal para os escores obtidos no Questionário de atividade 

física habitual de Baecke. Porém, a idade (anos) e a pontuação do Índice de 

qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI-BR) apresentaram distribuição não normal. 

Para caracterização da amostra, foram utilizados os dados sociodemográficos, 

oriundos da Anamnese estruturada, além da pontuação total obtida pelo 

Questionário de atividade física habitual de Baecke e Índice de qualidade de sono de 

Pittsburgh (PSQI-BR) (Tabela1). O Questionário Internacional de Atividade Física 

(IPAQ) – Versão Curta também foi utilizado para caracterizar a amostra segundo 

suas classificações (Tabela 2). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIÁVEL VALORES 
Estado civil [n (%)] Casadas - 18 (62,06%)  

Solteiras - 11 (37,93%) 
 
Tem filhos? [n (%)] 

 
15 (51,72%) sim 

 
Se sim, residem com você? [n (%)] 

 
15 (100%) 

 
Toma algum medicamento de uso contínuo? 
[n (%)] 

 
16 (55,17%) sim 

 
Se sim, qual(is)? [n (%)] 

 
8 (50%) anticoncepcional 

 
Toma algum suplemento e/ou estimulantes? 
[n (%)] 

 
4 (13,79%) sim 

 
Se sim, qual(is)? [n (%)] 

 
2 (50%) whey / 2 (50%) vitaminas 

 
Apresenta alguma doença ósseo-articular 
que prejudique o seu desempenho na 
prática de exercícios? [n (%)] 

 
2 (6,9%) sim 

 
Apresenta alguma doença cardíaca que 
prejudique o seu desempenho na prática de 
exercícios? [n (%)] 
 

 
0 (0%) 

Apresenta alguma outra doença que 
prejudique o seu desempenho na prática de 
exercícios? [n (%)] 
 

3 (10,34%) sim 

Você fuma? [n (%)] 1 (3,45%) sim 

Tabela 1 - Variáveis de caracterização da amostra expressas em tendência 
central (média ou mediana), valores de dispersão (desvio padrão ou intervalo 
interquartílico) e frequência em números absolutos e porcentagem (%).	

(conclusão) 
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Tabela 2. Classificação do nível de atividade física de acordo com o IPAQ, 
expressos em número absoluto e porcentagem (%).  

Classificação n (%) 
Sedentário  4 (13,79) 
Irregularmente Ativo 13 (44,83) 
Ativo 9 (31,03) 
Muito ativo 3 (10,34) 

 

A fim de comparar a qualidade do sono, segundo o nível de atividade física, a 

amostra foi dividida em dois grupos com base no escore obtido no Questionário de 

atividade física habitual de Baecke. A divisão foi realizada em tercil, sendo o primeiro 

tercil considerado no presente estudo como Grupo menor nível de atividade física e 

o terceiro tercil considerado como o Grupo maior nível de atividade física. Também 

foram avaliados, entre os grupos estabelecidos, as pontuações totais no Índice de 

qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI-BR) bem como nos domínios avaliados por 

este questionário (Tabela 3). Além disso, foi realizada uma comparação entre os 

grupos pelas classificações com base no IPAQ (Tabela 4). Na comparação dos 

grupos, foram utilizados o teste t de Student e U-Mann Whitney para variáveis 

quantitativas e teste de qui-quadrado para comparar as variáveis categóricas, como 

disposto nas tabelas 3 e 4.  

A classificação da qualidade do sono foi realizada a partir da nota de corte 5 

no questionário de Pittsburgh. Dessa forma, os grupos menor e maior nível de 

atividade física foram comparados segundo a classificação “Boa qualidade do sono” 

(nota inferior a 5 pontos) e “Má qualidade do sono” (nota igual ou superior a 5 

pontos), como ilustrado no Gráfico 1. O teste qui-quadrado não apontou qualquer 

diferença significativa entre os grupos. Além disso, ao todo, houve apenas 1 caso 

considerado como “Boa qualidade do sono”, pertencente ao Grupo maior nível de 

atividade física. 
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Gráfico 1. Gráfico comparativo da classificação geral obtida pelo questionário Índice de 
qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI-BR) entre os grupos com maior e menor nível de 
atividade física. 

 
 

  

Na Tabela 3 as comparações que apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos maior e menor nível de atividade física foram as 

pontuações do Questionário de atividade física habitual de Baecke e do Índice de 

qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI-BR). Em relação aos resultados obtidos pelo 

Questionário de atividade física habitual de Baecke, o Grupo maior nível de atividade 

física apresentou pontuação superior quando comparado ao Grupo menor nível de 

atividade física, caracterizando o primeiro como mais ativo fisicamente, como 

esperado. Quanto à qualidade do sono, avaliado pelo escore total do Índice de 

qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI-BR), embora os grupos não tenham sido 

diferentes quanto à classificação “Boa qualidade do sono” e “Má qualidade do sono” 

(Gráfico 1), o Grupo menor nível de atividade física apresentou escore superior 

quando comparado ao Grupo maior nível de atividade física, inferindo que o primeiro 

possui mais prejuízos na qualidade do sono (Tabela 3). 
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Tabela 3. Comparação das variáveis de caracterização da amostra entre o grupo 
menor nível de atividade física e maior nível de atividade física, expressos em 
tendência central (média ou mediana), valores de dispersão (desvio padrão ou 
intervalo interquartílico) e número absoluto e porcentagem para variáveis 
categóricas. 

Variável  Grupo menor nível 
de atividade física  

Grupo maior nível 
de atividade física  

p χ² 

Idade (anos) 34,5 (IIQ= 18) 32,5 (IIQ= 19,25) 0,67 - 

Questionário de atividade 
física habitual de Baecke  
(pontos) 

6,13 ± 0,75 9,52 ± 1,08 0,01** - 

Índice de qualidade de sono 
de Pittsburgh (PSQI-BR) 

10 (IIQ= 3,5) 7,5 (IIQ= 3,25) 0,02*  

Estado civil (n) 7 casadas / 3 solteiras 4 casadas / 6 
solteiras 

 0,63 

Tem filhos (n) 6 sim/ 4 não 5 sim/ 5 não  0,63 

Ingestão de medicamentos de 
uso contínuo (n/ %) 

6 tomam/ 33% 
anticoncepcional 

4 tomam/ 50% 
anticoncepcional 

  

Ingestão de suplemento  
(n/ %) 

1 toma/ 100% 
vitaminas 

2 tomam/ 50% 
vitaminas 

 0,37 

Doença ósseo-muscular (n) 1 0   

Doença cardíaca (n)  0 0   

Outras doenças (n) 0 3   

Fumantes (n) 0 1   

*p<0,05. 
**p<0,01. 

 

Para analisar os domínios avaliados no Índice de qualidade de sono de 

Pittsburgh (PSQI-BR), os componentes (1. Qualidade subjetiva do sono, 2. Latência 

do sono, 3. Duração do sono, 4. Eficiência habitual do sono, 5. Perturbações do 

sono, 6. Uso de medicação hipnótica, 7. Disfunção diurna) foram avaliados 

individualmente, segundo a classificação atribuída a cada um deles. Os gráficos 

abaixo (gráficos 2-8) dispõem o número de casos (eixo x) e a classificação obtida 

(eixo y), de acordo com o Grupo menor nível de atividade física e Grupo maior nível 

de atividade física. Em relação aos componentes avaliados, não houve diferença 

significativa na comparação dos grupos.  
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Gráfico 2 - Gráfico comparativo da classificação obtida pelo questionário PSQI-BR no 
componente que analisa a qualidade subjetiva do sono entre os grupos com maior e menor 
nível de atividade física. 

 

 

 

Gráfico 3. Gráfico comparativo da classificação obtida pelo questionário PSQI-BR no 
componente que analisa a latência do sono entre os grupos com maior e menor nível de 
atividade física. 
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Gráfico 4. Gráfico comparativo da classificação obtida pelo questionário PSQI-BR no 
componente que analisa a duração do sono entre os grupos com maior e menor nível de 
atividade física. 

 
 

 

Gráfico 5. Gráfico comparativo da classificação obtida pelo questionário PSQI-BR no 
componente que analisa a eficiência habitual do sono entre os grupos com maior e menor 
nível de atividade física. 
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Gráfico 6. Gráfico comparativo da classificação obtida pelo questionário PSQI-BR no 
componente que analisa a recorrência de perturbações do sono entre os grupos com maior e 
menor nível de atividade física.

 
 

 

Gráfico 7. Gráfico comparativo da classificação obtida pelo questionário PSQI-BR no 
componente que analisa a recorrência do uso de medicações hipnóticas entre os grupos com 
maior e menor nível de atividade física. 
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Gráfico 8. Gráfico comparativo da classificação obtida pelo questionário PSQI-BR no 
componente que analisa a recorrência de disfunções diurnas entre os grupos com maior e 
menor nível de atividade física. 

 
 

  

Outros fatores que possivelmente poderiam interferir na qualidade do sono em 

relação às características gerais da amostra foram avaliados entre os grupos menor 

e maior nível de atividade física. Porém, não houve diferença entre os grupos para 

estado civil, medicamentos de uso contínuo, se tem filhos, como disposto nos 

gráficos 9, 10 e 11, respectivamente.  
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Gráfico 9. Gráfico comparativo do estado civil das participantes obtido pela anamnese entre os 
grupos com maior e menor nível de atividade física. 

 
 

 

Gráfico 10. Gráfico comparativo acerca da ingesta de medicamentos de uso contínuo das 
participantes obtido pela anamnese entre os grupos com maior e menor nível de atividade 
física. 
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Gráfico 11. Gráfico comparativo das participantes que possuem ou não filhos, obtido pela 
anamnese entre os grupos com maior e menor nível de atividade física. 

 
 

  

Embora não fosse escopo do presente estudo analisar a relação entre o 

Questionário de atividade física habitual de Baecke e IPAQ, os grupos menor e 

maior nível de atividade física foram comparados, segundo os tercis e as categorias 

do IPAQ. Na comparação categórica, houve uma diferença significativa entre os 

grupos, sendo que as mulheres do Grupo maior nível de atividade física foram 

classificadas em maior quantidade como ativas, incluindo as categorias 

“Irregularmente ativas” e “Ativas”, segundo o IPAQ, como demonstrado no Gráfico 

12.   
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Gráfico 12. Gráfico comparativo acerca das classificações do IPAQ das participantes entre os 

grupos com maior e menor nível de atividade física. 

*p<0,05. 
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5 DISCUSSÃO 
 
 O presente estudo teve como objetivo analisar a influência do nível de 

atividade física na qualidade do sono de mulheres adultas. Entre os principais 

resultados foi verificada diferença significativa entre os grupos menor nível de 

atividade física e maior nível de atividade física na pontuação geral do Índice de 

qualidade de sono e Pittsburgh. Além disso, os grupos também foram diferentes na 

pontuação do Questionário de atividade física habitual de Baecke. Ainda que não 

tenha sido o nicho principal deste estudo analisar a relação entre o Questionário de 

atividade física habitual de Baecke e IPAQ, foi possível verificar diferença entre os 

grupos, em que houve maior concentração de mulheres classificadas como 

“Irregularmente ativa” e “Ativa” no grupo maior nível de atividade física. 

O escopo principal deste estudo foi analisar a influencia do nível de atividade 

física na qualidade do sono. O Índice de qualidade de sono e Pittsburgh (PSQI-BR) 

foi utilizado como única ferramenta para mensurar e classificar a qualidade do sono 

da amostra. Nos resultados, foi observado que, independente do nível de atividade 

física do indivíduo, a qualidade do sono foi classificada, como recomendado por 

Bertolazi et al. (2011), como “Má qualidade de sono”. Ou seja, independente do nível 

de atividade física, a classificação da amostra foi predominantemente definida como 

“Má qualidade do sono”. Neste sentido, outros estudos tem apontado que, embora a 

prática regular de atividade física contribua para o sono da população em geral, é 

necessário considerar que a qualidade do sono pode ser resultante de vários fatores 

a ele associados. Em um estudo de revisão de Pengo et al. (2018), os autores 

descrevem que em relação à mulher, cada fase correspondente desde a infância, 

adolescência, gestação e menopausa, pode interferir diretamente no aparecimento 

de distúrbios do sono, majoritariamente gestação e alteração de hormônios em 

função da menarca e menopausa. Outros hábitos relacionados ao estilo de vida, 

como uma má higiene do sono, rotina com vários compromissos, uso de substâncias 

estimulantes, podem contribuir para o desenvolvimento de distúrbios relacionados ao 

sono (PINHEIRO et al., 2012).  

Analisando os componentes do único caso classificado como “Boa qualidade 

de sono”, nota-se que a participante obteve escore igual a 0 em quatro 

componentes: Qualidade subjetiva do sono, Latência do sono, Duração do sono e 

Uso de medicação hipnótica, escore igual a 1 em dois componentes - Eficiência 
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habitual do sono e Disfunção diúrna), escore igual a 2 no componente Perturbações 

do sono, visto que, quão menor o escore, menor influência do componente na 

qualidade do sono (BERTOLAZZI, 2011). Já no IPAQ, a participante foi classificada 

na categoria “Ativo”. O IPAQ apresenta em sua constituição perguntas as quais não 

participam do cálculo das categorias “Sedentário”, “Irregularmente Ativo”, “Ativo” e 

“Muito Ativo”, perguntas as quais são referentes ao tempo que o indivíduo 

permanece sentado num dia de semana e nos finais de semana (MATSUDO et al., 

2001). Mesmo não sendo escopo do trabalho, mas trazendo esses dados como 

forma de caracterização do caso, a participante relatou permanecer 9 horas sentada 

durante os dias de semana e apenas 2 horas aos finais de semana. Analisando a 

amostra, a média de horas sentada durante um dia de semana habitual é de 

aproximadamente 6 horas e aos finais de semana a média é de aproximadamente 

5,7 horas. Ou seja, nas horas de lazer, a participante classificada com “Boa 

qualidade de sono” permanece menos tempo sentada, quando comparada à média 

da amostra. No Questionário de atividade física habitual de Baecke, a participante 

obteve pontuação igual a 11,4 pontos, classificada como maior nível de atividade, 

sendo a média da amostra de 7,78 pontos. 

A intensidade do exercício (PINHEIRO et al., 2012) e o horário de prática 

(ANTUNES et al., 2006) podem influenciar na qualidade do sono. Isso 

hipoteticamente explica, que independente das diferentes classificações obtidas 

tanto no IPAQ quanto no Questionário de atividade física habitual de Baecke, o 

Índice de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI-BR) pode acusar “Má qualidade de 

sono”, visto que os dois primeiros questionários não incluem perguntas sobre o 

horário da prática de exercício físico, bem como a intensidade adotada, nos casos 

de mulheres que praticam algum tipo de treinamento, o qual pode sofrer alterações 

conforme a sua fase, por exemplo. Por outro lado, apesar de não especificar a 

intensidade em caso de prática de exercício físico, o Questionário de atividade física 

habitual de Baecke fornece um cálculo levando-se em consideração três níveis de 

atividade física: leve, moderado e intenso, enumerados pela participante como 1, 2 

ou 3, respectivamente. Tais níveis são equivalentes aos METs fornecidos no 

Compêndio de Atividades Físicas (AINSWORTH et al., 2000), sendo necessária 

verificação da relação entre a resposta da atividade praticada e nível assinalado, 

visto que pode ser feita correção com base no compêndio, caso necessário. Porém, 

ainda que haja esse registro requerido pelo questionário, essa medida ainda é 
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deficitária quanto a parâmetros precisos de intensidade adotada em protocolos de 

treinamento, sendo portanto uma limitação do próprio questionário. 

Relacionado à intensidade, tem-se o gráfico do “U” invertido (HOBSON, 

1968), já mencionado na Figura 1, o qual apresenta uma intensidade ótima para o 

exercício físico influenciar positivamente na qualidade do sono. Logo, intensidades 

abaixo ou muito acima do ideal não causariam efeito ou seriam danosas, 

respectivamente (MARTINS; MELLO; TUFIK, 2001). Neste sentido, uma única 

participante do estudo foi classificada pelo IPAQ como “Muito ativa”, porém, ainda 

assim a qualidade do sono correspondeu a “Má qualidade”, o que pode estar 

relacionado à intensidade do exercício presente em sua rotina.  

Ainda acerca do Questionário de atividade física habitual de Baecke e sua 

sensibilidade perante o estudo, observa-se a necessidade de categorização do 

escore final obtido por ele, além de uma linha de corte. Isso facilitaria a classificação 

da amostra e também a utilização mútua em relação ao IPAQ, o qual gera uma 

classificação final (MATSUDO et al., 2001). Dito isso, faz-se necessário uso de 

medidas a partir de instrumentos mais objetivos, como pedômetro e acelerômetro, 

podendo constituir como medidas diretas de nível de atividade física mais precisas 

(TORQUATO et al., 2016).  

Da mesma forma, apesar do Índice de qualidade do sono de Pittsburgh 

(PSQI-BR) ser um instrumento bastante utilizado na prática clínica, os testes padrão-

ouro para rastreio da qualidade e distúrbios do sono são a polissonografia e o teste 

múltiplo de latência do sono, principalmente. Ainda, apesar de existirem outros 

questionários relacionados à qualidade do sono, tais possuem exclusividade de uso 

clínico por apresentarem diagnóstico final (TOGEIRO; SMITH, 2005). 

Em relação as características sócio-demográficas, a amostra incluiu 29 

mulheres, entre 25 e 50 anos, praticantes ou não de atividade física. A média das 

idades foi de 33 anos, predominantemente casadas, em que apenas 1 participante 

apresentar boa qualidade do sono, segundo o PSQI-BR. Segundo uma pesquisa 

realizada pelo IBGE (2018) sobre os indicadores sociais das mulheres no Brasil, é 

possível observar que 54,4% das mulheres a partir dos 14 anos estão atuando no 

mercado de trabalho concomitante com afazeres domésticos ou cuidados de 

pessoas. Além disso, em 2010, o mesmo instituto realizou um censo e coletou 

informações sobre a população economicamente ativa. Tal pesquisa foi realizada no 

ano 2000, sendo possível a comparação entre as décadas. Sobre o nicho de 
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mulheres de 30 a 49 anos foi possível observar que no ano 2000 mais de 14 milhões 

de mulheres nessa faixa etária se classificavam como economicamente ativas. Em 

2010, esse número sobe para aproximadamente 19 milhões. Outro dado que induz à 

permanência da mulher no mercado de trabalho é a taxa de atividade, traduzida em 

percentual, das mulheres entre 30 e 49 anos economicamente ativas: em 2000 – 

76,1% e 2010 – 78,2%. Esse alto nível de ocupação pode ser um fator negativo para 

a qualidade do sono, uma vez que essa população tende a acumular o trabalho 

formal com as tarefas do dia a dia.  

Para a área de Educação Física, esse estudo relata que apesar de não ter 

encontrado diferença para as classificações da qualidade do sono, o nível de 

atividade física foi significativo para a pontuação do Índice de Pittsburgh, tendendo a 

valores mais baixos nesta escala, em que quanto maior a pontuação, pior a 

qualidade do sono. Desta forma, parece ter havido uma tendencia sobre a 

contribuição do nível de atividade física sobre o sono de mulheres mais ativas. 

Assim, a prática regular de exercício físico pode ser um contribuinte positivo para a 

qualidade do sono. Para mensurar os efeitos do exercício físico a longo prazo, 

estudos futuros, experimentias, com desenho longitudinal podem ser empregados 

para esclarecer o papel do exercício físico na qualidade do sono desta população.  
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6 CONCLUSÃO 
 
 Os resultados encontrados neste estudo mostraram que: a) não houve 

diferença significativa, segundo o nível de atividade física, na classificação da 

qualidade do sono em mulheres adultas; b) houve diferença significativa em relação 

aos valores absolutos (pontos) no Índice de qualidade do sono de Pittsburgh. Dessa 

forma, considerando este segundo achado, o nível de atividade física parece 

contribuir na qualidade do sono de mulheres adultas.  
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ANEXOS  
  

ANEXO A – Anamnese  DATA:___/___/___     S(   ) A(   ) 
 
Ficha para coleta de dados pessoais: 
 
Nome completo:______________________________________________________ 
 
Data de Nascimento:_____/_____/_____ 
 
Idade:__________ 
 
Estado civil: SOLTEIRA (   ) CASADA (   ) 
 
Tem filhos? SIM (   ) NÃO (   ) 
 
Se sim, qual a idade do(s) filho(s)?________________________________________ 
 
Toma algum medicamento de uso contínuo? SIM (   ) NÃO (   ) 
 
Se sim, qual(is)?______________________________________________________ 
 
Toma algum suplemento e/ou estimulantes? SIM (   ) NÃO (   ) 
 
Se sim, qual(is)?______________________________________________________ 
 
Apresenta alguma doença ósseo-articular que prejudique o seu desempenho na 
prática de exercícios?   SIM (   )  NÃO (   ) 
 
Se sim, qual(is)?______________________________________________________ 
 
Apresenta alguma doença cardíaca que prejudique o seu desempenho na prática de 
exercícios?   SIM (   )  NÃO (   ) 
 
Se sim, qual(is)?______________________________________________________ 
 
Apresenta alguma outra doença que prejudique o seu desempenho na prática de 
exercícios?   SIM (   )  NÃO (   ) 
 
Se sim, qual(is)?______________________________________________________ 
 
Você fuma?    SIM (   )  NÃO (   ) 
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ANEXO B – Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) – Versão Curta 

Nome:_______________________________________________________ 
Data: ______/ _______ / ______ Idade: ______ Sexo: F ( ) M ( ) 
 
As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física 
na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, 
para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das 
suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por 
favor responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado 
pela sua participação! 
 
Para responder as questões lembre-se que: 

• atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um 
grande esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o 
normal 

• atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum 
esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o 
normal 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por 
pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
 
1a) Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um 
lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 
dias _____ por SEMANA 
( ) Nenhum 
 
1b) Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 
tempo no total você gastou caminhando por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
2a) Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, 
nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 
leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 
aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente 
sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA 
CAMINHADA) 
dias _____ por SEMANA  
( ) Nenhum 
 
2b) Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 
por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
3a) Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 
aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 
domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos 
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elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou 
batimentos do coração. 
dias _____ por SEMANA  
( ) Nenhum 
 
3b) Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 
minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 
por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, 
no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui 
o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa 
visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 
gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 
 
4a) Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
______horas ____minutos 
 
4b) Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 
semana? 
______horas ____minutos 
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ANEXO C – Questionário de atividade física habitual de Baecke  
 
Nos últimos 12 meses: 
Qual tem sido sua principal ocupação:    1  3  5 
 
 
No trabalho eu sento:      1 2 3 4 5 
nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / sempre 
 
No trabalho eu fico em pé:     1 2 3 4 5 
nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / sempre 
 
No trabalho eu ando:      1 2 3 4 5 
nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / sempre 
 
No trabalho eu carrego carga pesada:    1 2 3 4 5 
nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / sempre 
 
Após o trabalho eu estou cansando:    5 4 3 2 1 
muito frequentemente / frequentemente / algumas vezes / raramente / nunca 
 
No trabalho eu suo:      5 4 3 2 1 
muito frequentemente / frequentemente / algumas vezes / raramente / nunca 
 
Em comparação com outros da minha idade eu penso que meu trabalho é 
fisicamente:        5 4 3 2 1 
muito mais pesado / mais pesado / tão pesado quanto / mais leve / muito mais leve 
 
Você pratica ou praticou esporte ou exercício físico nos últimos 12 meses? 
( ) Sim ( ) Não 
 
Qual esporte ou exercício físico você pratica ou praticou mais frequentemente?  

1  3  5 
 
- quantas horas por semana?     <1 1-2 2-3 3-4 >4 
 
- quantos meses por ano?     <1  1-3  4-6  7-9  >9 
 
Se você faz ou fez um segundo esporte ou exercício físico, qual o tipo?  

1   3   5 
 

- quantas horas por semana?     <1  1-2  2-3  3-4  >4 
 
- quantos meses por ano?     <1  1-3  4-6  7-9  >9 
 
Em comparação com outros da minha idade eu penso que minha atividade física 
durante as 
horas de lazer é:       5  4  3  2  1 
muito maior / maior / a mesma / menor / muito menor 
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Durante as horas de lazer eu suo:   5  4  3  2  1 
muito frequentemente / frequentemente / algumas vezes / raramente / nunca 
Durante as horas de lazer eu pratico esporte ou exercício físico: 

1  2  3  4  5 
nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / muito frequentemente 
 
Durante as horas de lazer eu vejo televisão:  1  2  3  4  5 
nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / muito frequentemente 
 
Durante as horas de lazer eu ando:   1  2  3  4  5 
nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / muito frequentemente 
 
Durante as horas de lazer eu ando de bicicleta:  

1  2  3  4  5 
nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / muito frequentemente 
 
Durante quantos minutos por dia você anda a pé ou de bicicleta indo e voltando do 
trabalho, escola ou compras?    1  2  3  4  5 
<5 / 5-15 / 16-30 / 31 -45 / <45 
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ANEXO D – Índice de qualidade de sono de Pittsburgh (PSQI-BR)  
 

Nome:________________________________________Idade:___Data:_________ 
Instruções: 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o 
último mês somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da 
maioria dos dias e noites do último mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 

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

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou 
para dormir à noite? 
Número de minutos__________ 

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

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este 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 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

b) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo 
Nenhuma no último mês___ Menos de 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

c) Precisou levantar para ir ao banheiro 
Nenhuma no último mês___ Menos de 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

d) Não conseguiu respirar confortavelmente 
Nenhuma no último mês___ Menos de 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

e) Tossiu ou roncou forte 
Nenhuma no último mês___ Menos de 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

f) Sentiu muito frio 
Nenhuma no último mês___ Menos de 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

g) Sentiu muito calor 
Nenhuma no último mês___ Menos de 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

h) Teve sonhos ruins 
Nenhuma no último mês___ Menos de 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

i) Teve dor 
Nenhuma no último mês___ Menos de 1 vez/ semana___ 
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1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 
j) Outra(s) razão(ões), 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 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ 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 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

8. No último mês, com 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 1 vez/ semana___ 
1 ou 2 vezes/ semana ___ 3 ou mais vezes/ semana ___ 

9. Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo 
(ânimo) para fazer as coisas (suas atividades habituais)? 
Nenhuma dificuldade___ Um problema leve___ 
Um problema razoável ___ Um grande problema ___ 

 

	


