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Resumo

Os hábitos de sono nos Profissionais de Saúde estão sob crescente

investigação. A realização de turnos nas carreiras de enfermagem e medicina aliado ao

trabalho desgastante que envolve o cuidado da saúde do paciente acarreta variados

problemas para estes profissionais.

Em âmbito hospitalar a taxa de erro e as competências podem ser afetados,

uma vez que é posta em causa a qualidade de vida do Profissional de Saúde.

O trabalho por turnos é responsável pela desregulação dos ritmos biológicos

normais, obrigando o organismo a esforços de adaptação que podem ter consequências

na saúde (física e psicológica), na vida familiar e social e no trabalho (segurança e

desempenho). Deste modo, neste trabalho de investigação foram investigados os hábitos

de sono nos Profissionais de Saúde conhecendo as suas variações de desempenho

profissional.

Este estudo apresenta-se como uma tentativa de compreender a relevância do

impacto que os hábitos de sono têm na vida dos Profissionais de Saúde, contando com

uma amostra de 146 funcionários. Os dados têm como fonte os questionários

preenchidos pelo Profissionais de Saúde do Hospital de Faro EPE.

Os dados foram analisados quantitativamente e foram empregues

procedimentos estatísticos (testes de hipóteses) para uma eficaz relação entre as

variáveis. Trata-se de um estudo não experimental, correlacional/descritivo, de

comparação entre sujeitos, transversal e de condição natural.

Como resultados deste trabalho de investigação foi possível comprovar

algumas das hipóteses, destacando-se o facto de haver relação entre a qualidade de sono

e o desempenho profissional e qualidade de vida. Este estudo contribui de forma

emergente neste problema de âmbito atual com possibilidade de ser investigado, com

viabilidade amostral e de procedimentos, e que demonstrou interesse em incidir numa

área importante para as práticas de gestão de pessoas uma vez que estas se devem

adequar às especificidades de cada Profissional de Saúde.

Palavras-Chave: Trabalho por turnos, Distúrbios de Sono, Desempenho Profissional,

Competências, Qualidade de Vida





Abstract

The sleep disorders in the Health Professionals are under increasing

investigation. The realization of shifts in nursing careers allied to medicine and shabby

work involving the care of the patient's health poses several problems for these

professionals.

In the hospital, the error rate and skills can be affected, since it is called into

question the quality of life of the Professional Health.

Shift work is responsible for the deregulation of normal biological rhythms,

forcing the body to adapt to stresses that may have consequences on health (physical

and psychological), family life and work and social (security and performance). Thus,

this research work, we investigated the sleep habits in health professionals known their

variations in performance.

This study presents itself as an attempt to understand the relevance of the

impact that sleep habits has on the lives of health professionals, with a sample of 146

employees. The data are sourced questionnaires filled out by the Health Professionals

Faro Hospital EPE.

The data were analyzed quantitatively and statistical procedures were

employed (hypothesis testing) for an effective relationship between the variables. It is a

non-experimental, correlational / descriptive comparison between subjects, cross and

natural condition.

The results of this research were possible to establish some of cases,

highlighting the fact that there is a relationship between sleep quality and professional

performance and quality of life. This study contributes to the emerging problem in the

current scope with the possibility to be investigated, with viability and sampling

procedures, which address a demonstrated interest in the important area of people

management practices as they should suit the specifics of each Professional Health

Key words: Shiftwork, Sleep disorders, Professional Performance, Skills, Quality of

Life
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1.1. Problemática

A frequência e gravidade de eventos adversos que ocorrem nos cuidados de

saúde estão sob crescente escrutínio. Os profissionais de saúde, independentemente do

local onde exercem funções ou da sua categoria profissional estão sujeitos a horários e

ritmos de trabalho por vezes demasiado alucinantes e desgastantes. Assim, é necessária

uma cuidadosa avaliação sobre a exposição ocupacional a diversos agentes durante os

turnos de trabalho prolongados, antes de ser decidido se um particular esquema de

turnos de trabalho prolongado tem ou não efeitos adversos sobre a saúde e o

desempenho dos trabalhadores (Fisher, Teixeira, Borges, Gonçalves, & Ferreira, 2002).

Daí a importância de manter um processo contínuo de monitorização da saúde na

população trabalhadora.

Assim, o propósito deste estudo é dar a conhecer a importância do problema, a

possibilidade de este ser investigado, a viabilidade amostral e de procedimentos,

demonstrando o enorme interesse de incidir numa área pouco abordada, os hábitos de

sono em Profissionais de Saúde (PS), isto porque deve haver uma preocupação

constante relativamente a estes.

A análise do trabalho noturno em alguns profissionais de saúde verifica que

além da necessidade económica, o trabalho noturno apresenta pontos positivos tais

como ter liderança, inexistência de competição e maior autonomia (Campos & Martino,

2004).

Mas a complexidade inerente ao fenómeno: hábitos de sono (HS)/desempenho

profissional (DP) que se pretende estudar exigem que se perceba detalhadamente que o

fenómeno é pluricausal. A questão principal deve ser analisada sob o aspeto da sua

valorização, equacionando os seguintes pontos: oportunidade, relevância, viabilidade e

exequibilidade (Carvalho, 2002).

A mensagem a retirar é que se torna necessário e urgente que os órgãos

superiores de cada instituição hospitalar nomeadamente de gestão de recursos humanos

contribuam para a promoção da pessoa, avaliando todos os benefícios da realização

profissional e bom desempenho de funções.

Os hábitos de sono, e especificamente a qualidade de sono, em que a sua

importância é sobreponível à quantidade deste, têm grande importância no modo como

os profissionais de saúde exercem as suas funções de forma adequada.
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Assim, levanta-se a seguinte questão de investigação: Será que o desempenho

profissional dos Profissionais de Saúde do Hospital de Faro EPE em 2011 é

influenciado pelos hábitos de sono?

As razões que levam à escolha deste tema prendem-se com o facto de esta

problemática ser considerada pela população em geral bastante atual, com extrema

relevância e com repercussões futuras, tendo em vista o futuro da qualidade de vida da

população. Sendo por isso preponderante a abordagem a estas questões, nomeadamente

a existência, ou não de estratégias coordenadas para fazer face a esta realidade.
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1.2. Objetivos e estrutura da tese

A investigação divide-se nas seguintes etapas: problema ou projeto; execução;

e relatório de estudo. Neste domínio faz sentido em todo este estudo falar das

dificuldades sentidas e investigar no âmbito da Gestão de Recursos Humanos, como

planear e promover a saúde dos profissionais da área através de métodos de gestão.

Muitos estudos e trabalhos científicos (Horne & Ostberg, 1976; Buysse,

Reynolds, Monk, Berman, & Kupfer, 1989) fracassam exatamente porque não são tidos

em conta os diversos elementos constituintes da sociedade. Contudo, neste trabalho irá

ser feita uma dupla abordagem com interligação das Ciências Sociais e Ciências da

Saúde.

Afinal, por que é que algumas pessoas se adaptam melhor que outras ao

trabalho por turnos? Entre os mais antigos grupos profissionais que trabalham por

sistemas de turnos, encontram-se os dos serviços de saúde. Segundo Chan (2008),

o trabalho por turnos é uma importante fonte de perturbações na saúde e bem-estar,

como se verifica na figura seguinte (figura 1).

A construção do marco teórico é o fundamento para o problema; é a base para

formular hipóteses e é a base para justificar a inter-relação das variáveis. Deste modo,

neste trabalho de investigação será avaliada a importância da existência de bons hábitos

de sono para o bom desempenho profissional de PS, e para atingir estes objetivos será

utilizada uma metodologia com abordagem quantitativa.

Figura 1 – A saúde no Trabalho
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O objetivo geral deste estudo é investigar hábitos de sono nos PS conhecendo o

seu DP e como objetivos específicos temos: aprofundar a realidade institucional; fazer o

levantamento dos fatores de risco; explorar a qualidade de vida, nível de fadiga e stresse

ocupacional; descrever o tipo de erros laborais e relações pessoais; construir

instrumentos de investigação para análise descritiva e inferencial e verificar a

eficácia/eficiência da implementação de um plano de gestão para a atenuação de

transtornos emocionais e doença física dos PS.

Os resultados apresentados permitirão que os dirigentes das instituições, das

áreas da saúde, observem a importância de terem profissionais mais vigilantes,

motivados e satisfeitos com suas condições de trabalho; refletindo numa melhor

qualidade de cuidados a utentes e, levando-nos a projetar estas considerações a todo o

âmbito hospitalar, extrapolando-os a outros trabalhadores em regime de carga laboral

não fixa.

Pretende-se contribuir para a melhoria do trabalho dos profissionais de saúde a

partir do entendimento e conhecimento das questões que interferem no quotidiano,

propiciando campo para novas investigações.

Diversos estudos (Dorrian et al., 2006; Fisher et al., 2002) têm sido publicados

especificamente em habilidades cirúrgicas, técnicas e cognitivas, sob os efeitos da

privação do sono, no entanto, os métodos e os resultados são heterogéneos.

Assim sendo, considerando imprescindível focar a realidade atual e verificar a

exequibilidade nesta mesma realidade, será estudado este tema vigente uma vez que esta

realidade não pode ser vista de forma isolada, trazendo, muitas vezes, implicações

futuras na sociedade.



II- REVISÃO DA LITERATURA
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2.1. Hábitos do Sono

O sono tem um papel importante na vida dos trabalhadores, permitindo-lhes

relaxar, restaurar e revitalizar os corpos, mentes e emoções a cada 24 horas. Melhora e

mantem a saúde em geral, consolida a aquisição de conhecimentos e a memória e

recarrega as baterias psicológicas para manter o equilíbrio emocional e bem-estar

(Ohlmann & O’Sullivan, 2009).

A qualidade do sono é tão importante como a alimentação ou o exercício na

manutenção da saúde global. Uma dieta nutritiva fornece vitaminas e minerais para

manter as funções do corpo e gerar energia suficiente para executar tarefas diárias. O

exercício regular mantém os músculos tonificados, melhora a atividade cardiovascular e

diminui o stresse. No entanto, nem dieta nem exercício substituem a necessidade de

sono.

Com sono inadequado, os seres humanos não funcionam bem. Tornam-se

propensos a acidentes, são menos produtivos e têm problemas de fadiga e saúde

(Ohlmann e O’Sullivan, 2009).

A privação do sono consiste tanto numa completa falta de sono durante um

determinado período de tempo como um tempo de sono mais curto do que o ideal.

As causas mais comuns de privação de sono são as relacionadas com o estilo

de vida contemporâneo e fatores relacionados com o trabalho; assim, a condição afeta

um número considerável de pessoas.

A redução crónica na hora de dormir ou a fragmentação do sono, leva a

perturbações do ciclo do sono, pode ter consequências comparáveis às de privação

aguda do sono grave, especialmente para as funções cognitivas, memória, atenção e

trabalho operacional (Orzel-Gryglewska, 2010).

A mudança no tempo de sono e em todo o padrão circadiano, como durante o

trabalho por turnos ou no transporte aéreo (jet-lag), durante vários dias, geralmente

acontece em situações extremas ou sob condições experimentais (Orzel-Gryglewska,

2010).

As primeiras tentativas de avaliar os efeitos a longo prazo da privação do sono

foram em 1896. Três voluntários americanos foram submetidos a uma privação de sono

de 90 horas durante o qual uma pessoa experienciou alucinações, mas em 1960 o sono-
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privação foi de uma semana. Este tipo de estudos faz com que seja possível avaliar a

influência da perda de sono progressiva (Orzel-Gryglewska, 2010).

A redução do tempo de sono é um fenómeno comum decorrente de estilo de

vida, estar de chamada de urgência, cuidando de uma pessoa doente, festas, etc., nestes

casos o tempo de sono não é concordante com os ritmos biológicos e geralmente é

menor do que a do sono natural (Orzel-Gryglewska, 2010).

Também o stresse ocupacional é presenciado nestas profissões, há interação

das condições de trabalho com as características do trabalhador, de tal modo que as

exigências que lhe são criadas ultrapassam a sua capacidade de lidar com elas.

(Serra, 2002). Como stressores ocupacionais temos:

- O indivíduo;

- As características do trabalho;

- A autonomia de decisão;

- O papel a desempenhar na organização;

- As relações interpessoais na empresa;

- A carreira profissional;

- O clima de organização.

O stresse ocupacional pode ter várias consequências das quais destacamos:

- Subjetivas – estado emocional

- Comportamentais – acidentes de serviço

- Cognitivas – dificuldade de concentração

- Fisiológicas – aumento da tensão arterial

- Organizacionais – conflitos laborais

Estudos efetuados em diversos países (Lisdstrom, 1992) acerca de stresse

ocupacional nos profissionais de saúde revelam como fontes de stresse mais

frequentemente mencionadas pelos enfermeiros, as seguintes:

- Trabalho por turnos

- Sobrecarga horária

- Quantidade de trabalho

- Rotina

- Ambiguidade e conflito de papéis

- Nível elevado de responsabilidade



GESTAO PARA A SAUDE: IMPACTO DOS HABITOS DE SONO NO DESEMPENHO PROFISSIONAL EM ÂMBITO HOSPITALAR

11

- Falta de autonomia ou controlo

Também se identificaram como principais situações indutoras de stresse:

- A sobrecarga de trabalho;

- O facto de se sentirem insuficientemente preparados para lidar com exigências

emocionais dos doentes e famílias.

Relativamente à causalidade da sobrecarga de trabalho existem elementos

stressores de ordem organizacional, como o conflito e a ambiguidade de papel. O

nível de responsabilidade, muitas vezes não é acompanhado da possibilidade de

tomar ou influenciar decisões, o que aumenta o stresse envolvido.

Outro distúrbio observado com frequência nos Profissionais de Saúde é a

síndrome de Burnout é definida por alguns autores (Maslach, Schaufeli, & Leiter,

2001) como uma das consequências mais marcantes do stresse profissional, que se

caracteriza por exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão e

insensibilidade com relação a quase tudo e todos (até como defesa emocional). Esta

síndrome é predominante um tipo de stresse ocupacional e institucional com

incidência para profissionais que mantêm uma relação constante e direta com outras

pessoas, principalmente quando esta atividade é considerada de ajuda.

A Síndrome de Burnout é um estado de exaustão física, emocional e mental

causado pelo envolvimento, por longo tempo, em situações emocionalmente

desgastantes. Existem três dimensões da Síndrome de Burnout que são:

- Exaustão;

- Despersonalização;

- Baixa realização profissional (Maslach et al, 2001).

Devido a estas síndromes e devido à privação de sono decorrem riscos

psicossociais, muitas vezes presentes na profissão de enfermagem. Neste contexto

existem riscos psicossociais, como a sobrecarga motivada pelo contacto com o

sofrimento de pacientes.

O ritmo de trabalho, a realização de tarefas múltiplas, fragmentadas e

repetitivas inerentes a esta profissão podem levar à depressão, insónia, suicídio,

tabagismo, consumo de álcool e drogas e fadiga mental.
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Contudo, não se pode desprezar que a aptidão física deve ser sempre a mais

adequada, pois é um conjunto de atributos que as pessoas têm ou obtêm, que se

relaciona com a sua capacidade de realizar atividade física (Taylor & Dorn, 2006).

2.1.1. Ritmo Circadiano

A cronobiologia é entendida como o estudo sistemático da organização

temporal da matéria viva (Campos & Martino, 2004) e o ciclo vigília-sono é um ritmo

biológico que possui caráter endógeno, determinado geneticamente e sincronizado por

pistas temporais.

Muitas funções bioquímicas, fisiológicas e comportamentais apresentam uma

ritmicidade circadiana que possuem uma determinação endógena.

Os ritmos circadianos, como o ciclo sono-vigília, o ciclo da temperatura

corporal, o ciclo do desempenho, do humor e de muitas outras funções psíquicas e

biológicas são gerados por ritmos como a luz-escuro, as atividades sociais e dos

comportamentos de atividade-repouso (Cruz, 2003).

A mudança de regime rotativo e permanente nos trabalhos noturnos são

conhecidos por comprometer o sono. O trabalho fora do horário regular diurno é

associado à menor duração do sono, sonolência, e risco de acidentes. O trabalho noturno

é o que mais perturba, já que está associado a sono insuficiente durante o período de

descanso, sonolência diurna excessiva e ataques de sono durante o período de atividade

(Ohayon, Smolensky & Roth, 2010). Assim, a desordem da estrutura dos ritmos

circadianos causam mal-estar, fadiga, sonolência, insónia, irritabilidade, prejuízo da

agilidade mental, do desempenho e da eficiência (Campos & Martino, 2004).

A privação de sono prejudica o funcionamento humano e há uma preocupação

crescente sobre as consequências da privação do sono, sobre o desempenho dos médicos

e da qualidade do cuidado ao paciente (Lehmann et al., 2010).

O trabalho por turnos é responsável pela desregulação dos ritmos biológicos

normais, obrigando o organismo a esforços de adaptação que podem desgastar e ter

consequências na saúde (física e psicológica), na vida familiar e social e no trabalho

(segurança e desempenho).
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O trabalho por turnos é também responsável pelas alterações físicas no corpo,

forçando-o a esforços de adaptação que pode levar ao burnout, com impacto na

capacidade para o trabalho. Estes resultados são especialmente importantes para a saúde

ocupacional quando se consideram as profissões envolvidas, o nível de responsabilidade

exigido e o impacto sobre os consumidores de bens e serviços, nomeadamente na área

da saúde (Costa, 2009).

Com a idade, o ritmo circadiano sono-vigília fica mais fraco (menos robusto) e

menos sincronizado, ou seja, pode já não ter a mesma resposta a estímulos externos,

resultando em períodos menos consistente de sono/vigília ao longo do dia de 24 horas.

Segundo Ancoli-Israel, Ayalon, & Salzman (2008), os pacientes com ritmos

avançados costumam reclamar de ficar sonolentos no início da noite e acordar de

madrugada, levando a queixas de acordar no meio da noite e não conseguir voltar a

dormir.

Os mesmos autores referem que fazer sestas é uma contra medida eficiente

importante para manter os níveis de desempenho adequado durante os turnos de

trabalho prolongados, e em ambientes operacionais.

Estratégias de sesta devem ser uma parte natural de programas com o objetivo

de melhorar a segurança e saúde no local de trabalho. Sestas curtas durante o dia são

eficazes para a vigilância e para as funções cognitivas dos indivíduos com perturbações

do sono, possivelmente, para long sleepers (Ficca, Axelsson, Mollicone, Muto, &

Vitiello, 2010). O aumento das sestas é provavelmente aliado ao resultado de aumentos

de distúrbios do sono noturno, o avanço de fase dos ritmos circadianos e comorbidades

dos hábitos de sono dos PS.

Contudo, sestas não planeadas em pessoas mais velhas têm o potencial de

impactar negativamente a qualidade do sono noturno e pode estar associada com

consequências negativas para a saúde, tais como aumento do risco de doenças

cardiovasculares, quedas e declínio cognitivo. No entanto, breves sestas planeadas

podem ser benéficas. (Ficca et al., 2010). Apesar das perturbações do sono diurno

também serem agravadas por condições ambientais, como ruido e iluminação.

O impacto das alterações do sono, ou mais propriamente do ciclo sono-vigília,

sobre a vida quotidiana, individual e social, é enorme por diversas razões, segundo

Paiva & Penzel (2011) este impacto provem das marcadas mudanças de hábitos sociais
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e organização do sono-vigília, e com as funções do sono e a sua influência na saúde e na

vida quotidiana.

As principais funções do sono são: manutenção da vigilidade e da qualidade da

vigília, desempenho psicomotor, conservação de energia e promoção de processos

anabólicos, mecanismos de termorregulação do cérebro e sono, “desintoxicação” do

cérebro ou a procura de um fator promotor do sono, interações entre o sono e o sistema

imunológico, desenvolvimento e maturação do cérebro, influência nas funções

mnésicas, regulação de diversos processos metabólicos e como substrato dos sonhos

(Paiva & Penzel, 2011).

Os problemas médicos mais frequentes são no aparelho digestivo e

cardiovascular. As perturbações psicológicas, como a fadiga, sonolência e alteração do

estado de humor são as mais comuns. Existem ainda perturbações na vida social.

Os fatores preditivos da consequência do trabalho por turnos, mais importantes,

segundo Cruz (2003) são a idade, sistema de rotação dos turnos, amplitude dos ritmos

circadianos, aspetos do cronotipo e diferenças individuais.

Como principais hipóteses de diagnósticos de patologias do sono, existem

grupos de patologia que se dividem: a insónia (“durmo pouco e mal”); a sonolência

excessiva, a fadiga, as dores, as manifestações motoras, os comportamentos anormais,

as atividades cognitivas e onírico-alucinatórias, os ruídos do sono e ainda outros

fenómenos noturnos, as dificuldades com o acordar, os problemas do adormecer e

iniciar do sono, as dificuldades em cumprir horários e as queixas diurnas relacionadas

com o sono (Paiva & Penzel, 2011)

2.1.2. Distúrbios do Sono

O sono é caracterizado por diminuição da consciência, do movimento do corpo

e a redução do metabolismo. O corpo precisa manter as funções cíclicas, como comer,

regular a temperatura do corpo e o sono.

Dormir e acordar são processos coordenados por dois relógios biológicos: o

primeiro localiza-se no cérebro, formado por um grupo de neurónios que obedecem a

um ciclo circadiano a cada 24 horas; o outro é a melatonina, uma hormona que aumenta

quando escurece e diminui com a luz (Reimão, 1997).
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O mesmo autor refere que os distúrbios do sono são alterações que prejudicam

o processo de dormir e podem ocorrer no começo do sono, durante todo o sono ou

envolver comportamentos anormais associados ao sono.

Segundo a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono (American

Academy of Sleep Medicine- CIDS-2, 2007), os distúrbios dividem-se em:

- Insónia

- Distúrbios respiratórios relacionados com o sono

- Hipersónias

- Distúrbios do ritmo circadiano

- Parassonia

- Distúrbios de movimento relacionado ao sono

- Sintomas isolados, variações aparentemente normais e questões não resolvidas.

- Outros distúrbios do sono

O sono é um estado fisiológico complexo e altamente organizado, mais do que

a ausência de vigília.

O sono realiza uma função protetora, que se desenvolve como uma prevenção

de danos e tem um papel bastante ativo que repara o desgaste que a vigília ocasiona ao

organismo, seja através da síntese de substâncias utilizadas durante a vigília pela

eliminação das toxinas acumuladas ou pela elaboração psicológica dos eventos através

dos sonhos.

Também é um processo com função conservadora de energia, através do qual

se promove a plasticidade do corpo e mente.

A privação voluntária ou involuntária do sono nas pessoas produz uma série de

distúrbios orgânicos e mentais. Entre os efeitos da privação do sono que têm sido

descritos existem (Ayala-Guerreiro, Aguilar & Medina, 2010):

- Deterioração da memória. A memória sofre urna diminuição significativa na

recordação de uma lista de palavras, porém, sem défice no reconhecimento de figuras.

- Distúrbios de aprendizagem. A leitura torna-se quase impossível, a escrita

ilegível e a linguagem inteligível.
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- Alterações nas funções executivas, em geral, na intenção, na inibição de

respostas irrelevantes, nas tomadas de decisões e nas mudanças de estratégia após a

privação de sono.

- Lentificação no desenvolvimento do raciocínio matemático, mas sem

aumento do número de erros, relacionadas às variações circadianas da temperatura

corporal.

- Diminuição das respostas nas tarefas de atenção e concentração, com grau de

compromisso mais pronunciado quando essas tarefas são simples e repetitivas, do que

quando são complexas e interessantes e, mais ainda, nas tarefas que produzem incerteza

em comparação com as repetitivas.

- O tempo de reação tende a aumentar em indivíduos privados de sono, quando

submetidos a um teste de sinais auditivos.

- Tarefas psicomotoras sofrem um défice significativo no desempenho.

Lentidão na realização das atividades.

- O comprometimento cognitivo é acompanhamento por mudanças na atividade

metabólica cerebral, na regulação da temperatura e do sistema imunológico.

- Aumenta a sensibilidade à dor.

- Podem-se apresentar transtornos psiquiátricos, neurológicos e cognitivos.

- Há um declino gradual da força muscular e das diversas alterações no sangue

que ocorre como privação de sono.

- Alterações no sistema nervoso autónomo, com os seguintes distúrbios:

diminuição da temperatura corporal, pressão arterial., frequência cardíaca, resistência

elétrica da pele, assim como a diminuição das respostas vegetativas frente aos

estímulos.

- Surgem sinais de irritabilidade e fadiga. Simultaneamente com estes

sintomas, aparecem sinais de euforia e alegria frente aos estímulos que são normalmente

considerados neutros.

- Alterações na visão, diplopia, visão turva e relatos de ilusões visuais que

consiste na perceção de névoa em objetos ou paredes. Outros relatam sonhos durante a

vigília, assim como intensas imagens hipnagógicas ou alterações nas sensações

corporais, como sentimentos de bilocação.

- Disfunções nas habilidades psicossociais.
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Estudos recentes têm confirmado que a privação do sono tem diferentes

consequências biológicas que afetam tanto as funções mentais e corporais, em geral,

assim como interfere no sistema imunológico, hormonal e sistema nervoso autónomo,

chegando inclusive a causar a morte.

Assim, acredita-se que a investigação dos distúrbios do sono, a partir da

presença de fatores de stresse no trabalho, poderá auxiliar na busca de instrumentos de

prevenção e recursos para o qual depende o futuro da sociedade.

Ao lado das questões do stresse, extremamente graves, o processo do sono

caminha paralelamente ao desempenho diário na vida de todos.

Segundo Rossini e Reimão (2008) os distúrbios do sono não são

diagnosticados, não sendo sequer objeto de procura para tratamento. Observa-se ainda

preocupação e interesse das empresas na prevenção, diagnóstico e tratamento dos

problemas de seus funcionários.

Os distúrbios do sono trazem consequências à saúde do trabalhador além de

importante custo financeiro para a empresa, atingindo, ainda os familiares e a sociedade.

De acordo com Rossini & Reimão (2008), fatores biológicos, psíquicos e

sociais, que estão no dia a dia do trabalhador podem ser propulsores de distúrbios

importantes do sono.

A ansiedade que pode surgir pode gerar condições nocivas favoráveis ao

aparecimento da insónia, que compromete o trabalho estabelecendo um circulo que se

repete, evoluindo para transtornos graves e crónicos, que podem incluir fragmentação

do sono com múltiplos despertares e dificuldade em conciliar o sono, gerando

desequilíbrio no comportamento e na saúde.

Alguns cuidados são recomendados para prevenir distúrbios do sono uma vez

que o sono se liga aos mecanismos neurofisiológicos e psicológicos.

Os mesmos autores referem que os procedimentos de cuidados com o sono, ou

higiene do sono englobam medidas que visam a qualidade do sono. Esta faz-se pelo

conhecimento dos próprios distúrbios, muitas vezes silenciosos, que se manifestam no

sono e que, frequentemente aparecem como sintomas secundários.

As principais recomendações são:
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- Manter horários regulares para dormir. O sono, como outros processos

psicofisiológicos, necessitam de hábitos regulares, desenvolvidos pela repetição diária

de urna rotina.

- Evitar ingerir bebidas com cafeína. Substâncias que estimulam o cérebro e

interferem no relaxamento do organismo devem ser evitadas.

- Praticar atividades físicas exceto próximo ao horário de dormir. As atividades

produzem o bem-estar e são importantes ao organismo, desde que não aconteçam

imediatamente antes do sono para não provocarem o efeito oposto.

- Evitar bebidas alcoólicas. O álcool atua no cérebro e prejudica as funções

cognitivas e interfere negativamente no processo do sono.

- Evitar o tabagismo. O tabaco interfere na saúde negativamente, portanto, não

é recomendado para garantir um bom sono.

- Manter um local tranquilo e confortável para dormir. O momento do sono

deve ser agradável. Em relação ao aspeto psicológico a recomendação estende-se: na

hora de dormir os problemas devem ficar longe do pensamento. Distrair a mente é uma

boa medida, desde que não leve a excessos, de forma que a leitura, televisão ou outras

atividades que envolvam a atenção não devem competir com o relaxamento necessário

nesse momento.

- Utilizar a cama e o quarto somente pera dormir. Discriminar o uso da cama

para o descanso ajuda a condicionar o organismo com essa associação, da mesma forma

que o oposto, ou seja, deitar para fazer trabalhos, planear atividades ou outras situações

dessa natureza podem prejudicar o descanso que se espera na hora de dormir.

A privação do sono quando persistente ocasiona danos no Sistema Nervoso e

pode gerar fadiga, diminuição do nível de alerta e da velocidade do pensamento,

irritabilidade, dificuldades nos relacionamentos familiares, restrição da participação em

atividades sociais; dificuldade de perceção, concentração e memória; sonolência durante

o trabalho; cefaleias matutinas; transtornos comportamentais e psiquiátricos e tendência

à depressão (Linton, 2004)

Segundo Inocente (2005) o impacto dos distúrbios do sono no ambiente de

trabalho ainda é subestimado, com poucas pesquisas investigando o seu efeito na saúde,

na produtividade do trabalhador e sua repercussão no ambiente de trabalho.
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Para Malvezzi (2010), a criação de novos instrumentos que problematizem as

questões referentes ao trabalho é essencial e isso depende de pesquisas sobre as

organizações no trabalho.

2.1.3. Carga laboral nos Profissionais de Saúde

No ramo de atividade hospitalar, é inadmissível a interrupção da sua

assistência em qualquer horário, tendo a instituição de se organizar com trabalho em

turnos para o atendimento contínuo à população.

O termo “trabalho por turnos” possui múltiplas combinações na organização

do trabalho.

A definição de trabalho por turnos proposta por Fischer (1981) é a que melhor

expressa os ajustes na organização do trabalho onde no trabalho por turnos, um turno é

iniciado após término de outro e há continuação do trabalho interrompido pelo turno

precedente por um segundo e/ou terceiro turno de operações, caracterizado por uma

continuidade da produção e uma quebra da continuidade no trabalho realizado por cada

trabalhador.

O trabalho por turnos pode ser baseado nos esquemas de rotatividade ou

fixo, cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Porém, estudos

comparativos entre os dois turnos, fixos e rotativos, mostram que os turnos fixos são

mais vantajosos do ponto de vista fisiológico. Porém, o mais importante é que a

elaboração de um esquema de trabalho por turnos seja organizada de forma a provocar

o menor desgaste possível à saúde e ao convívio social dos trabalhadores.

Existem muitas possibilidades de divisão dos turnos de trabalho,

determinados pela carga horária semanal e outras condições especiais de trabalho nas

empresas.

Os estudos de Fisher (1997) apresentam muitas variáveis que podem melhorar

ou piorar a tolerância ao trabalho por turnos, estando ligadas às condições de vida e

trabalho como: o meio ambiente, fatores psicossociais, situação político-económico-

social do país, carga de trabalho, e características individuais. É a relação entre estas

condições que determina a tolerância ao trabalho, sendo distinta para cada trabalhador,

tais como: o grau de tolerância e a forma como o trabalhador se adaptará ao trabalho
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em turnos determinará em grande parte a sua qualidade de vida (Martins, 2002).

Longas ou poucas horas de sono têm sido consideradas um costume nas vidas

dos profissionais de saúde. Contudo, a pressão dentro da comunidade médica, técnica e

sociedade em geral desencadeou a mudança de práticas, no interesse da segurança do

paciente, estas alterações são consistentes com evidências de estudos do sono em

laboratório, que sugerem que a privação de sono prejudica o humor, funções cognitivas e

performance motora (Woodrow et al., 2008).

Da mesma forma, Woodrow et al. (2008) revela que estudos recentes têm

demonstrado que após um turno de trabalho existem probabilidades de haver erros por

deficiências no funcionamento neuro-behavioural. Ou seja, a privação de sono afeta o

desempenho numa variedade de tarefas no geral, no entanto, algumas pessoas acreditam

que a privação de sono não os afeta. Por isso, mais pesquisas devem ser feitas para o

desempenho cognitivo e técnico, sob condições de privação de sono para determinar se

os efeitos percebidos da privação de sono são precisos.

Também foi realizado um estudo piloto por Dorrian et al. (2006) sobre as

implicações do sono em enfermeiros australianos segundo as horas de trabalho. Os

níveis observados de alerta à noite tornam-se piores à medida que aumenta o número de

horas de trabalho, isso é um indicativo de que a sonolência no trabalho noturno é

presente e pode prejudicar seriamente, tanto trabalhadores como pacientes (Fisher et al.,

2002).

A primeira constatação é que os trabalhadores por turnos do sexo feminino

queixam-se muito mais de distúrbios do sono do que os trabalhadores por turnos do

sexo masculino (Admi, Tzischinsky, Epstein, Herer, & Lavie, 2008) e é normal o

aparecimento de episódios repetidos de faringite, infeções urinárias e distúrbios no

padrão de sono decorrentes de baixa resistência devido ao trabalho por turnos (Campos

& Martino, 2004).

Segundo um estudo de Admi et al. (2008), o facto do trabalho em enfermagem

ser realizado por turnos é realmente um fator de risco para a saúde dos enfermeiros e

para a segurança dos pacientes.

O sono diurno é prejudicado pelas condições ambientais não favoráveis como

iluminação, ruídos e acontecimentos domésticos, que modificam a distribuição das fases

do sono, interferindo na propriedade restauradora (Campos & Martino, 2004).
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Atualmente existe muito pouca informação disponível sobre o sono em

enfermeiros ou os seus níveis de fadiga, nem há qualquer informação sobre se este afeta

o seu desempenho de forma real (Dorrian et al., 2006).

Contudo, há evidências na literatura científica sobre os efeitos adversos

fisiológicos e psicológicos do trabalho por turnos, incluindo a perturbação do ritmo

biológico, distúrbios do sono, problemas de saúde, e consequentemente a diminuição do

desempenho no trabalho, a insatisfação no trabalho e o isolamento social (Admi, 2008).

Segundo Chan (2008), os enfermeiros são mais propensos a sofrerem de

depressão e perturbações somáticas, o sono insuficiente aumenta a excitação e diminui o

limiar da dor.

Para além disso, o quotidiano da profissão de enfermagem leva-nos a pensar

que estes profissionais são extremamente ansiosos, por lidarem com aspetos emocionais

do paciente-família, diante do sofrimento, dor e morte (Campos & Martino, 2004).

O trabalho por turnos ocorre com uma frequência cada vez maior, com

razões que vão desde motivos de ordem técnica e económica ao atendimento das

necessidades básicas da sociedade, envolvendo assim, o ser humano como elemento

principal do processo de trabalho.

Desta forma, os trabalhadores são expostos a numerosos fatores perturbadores

da saúde, como alterações de ritmos biológicos, perturbações do sono e alterações

cardiovasculares, gastrintestinais e nervosas, que trazem desconforto, restringindo a vida

social e familiar e potencializando doenças.

Tais fatores estabelecem uma complexa relação entre trabalho, qualidade de

vida e capacidade para o trabalho.

Devido a determinados aspetos da organização do trabalho, o tempo transforma-

se na própria medida da atividade caracterizando a produtividade e sendo a base da

remuneração.

O tempo biológico desaparece e o trabalhador deve adaptar-se ao quadro

temporal que é imposto, enquanto que o trabalho em turnos aumenta em termos de

quantidade e qualidade de trabalho exigidas por unidades de tempo. Uma duração diária

de oito horas de atividade profissional constitui um limiar, além do qual decai a

qualidade ou a quantidade de trabalho executado pelo trabalhador (Laville, 1977).

O trabalho dos profissionais de enfermagem no âmbito hospitalar está entre
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uma das profissões amplamente estudadas, onde o trabalho por turnos aparece como um

fator stressante, visto que uma percentagem significativa de pessoas que trabalham

neste sistema de horário relata uma série de perturbações, principalmente físicas

(Lautert, Chaves, & Moura, 1999).

2.1.4. Qualidade de Vida nos Profissionais de Saúde

Os distúrbios do padrão de sono são sintomas preocupantes para os

trabalhadores por turnos, o trabalhador terá um bom desempenho profissional se

começar o seu trabalho descansado. Isto para os profissionais de saúde é fundamental,

pois trata-se de uma profissão, cujo cuidado à pessoa não admite erros (Campos &

Martino, 2004).

As alterações no sono afetam também os hábitos alimentares, problemas

cardiovasculares e transtornos emocionais (Chan, 2008).

Fisher et al. (2002) realizaram estudos que envolvem profissionais de

enfermagem do sexo feminino e constataram que, entre as enfermeiras do turno da

noite, que houve uma redução da duração de sono diurno nos dias de trabalho, com uma

média de horas referida inferior há registada pelas mulheres trabalhadoras no turno

diurno. A realização de atividades domésticas levava à fragmentação do sono diurno e

atraso na hora de dormir após o turno noturno, implicando uma menor duração total do

sono, mesmo nos dias de folga, nos quais o período de sono à noite era mais extenso.

Estudos mostram que os efeitos acumulados durante uma semana, com uma

média de duração de sono de 4,5h por dia, levam a níveis similares aos da privação total

de sono, aumentando consideravelmente as hipóteses de ocorrerem acidentes de

trabalho (Fisher et al., 2002), os sintomas associados ao trabalho noturno são: alteração

da qualidade de sono, distúrbios digestivos e sintomas de fadiga.

Entretanto, os autores anteriores não descartam que há necessidade de serem

avaliados os impactos das exigências do trabalho, especialmente físicos, e outros efeitos

que possam exacerbar os efeitos das cargas de trabalho no aparecimento de doenças,

levando a um envelhecimento funcional precoce.
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A natureza endógena dos ritmos biológicos aponta para a existência de

estruturas que são capazes de propiciar ao organismo uma ritmicidade, são os chamados

relógios biológicos ou osciladores endógenos (Campos & Martino, 2004). Tentando

contribuir com o bem-estar dos indivíduos no seu ambiente laboral. Alguns estudos

foram realizados com o objetivo de procurar respostas a respeito da adaptação das

pessoas aos turnos de trabalho (Campos & Martino, 2004).

O problema para os trabalhadores não está relacionado apenas à privação do

sono, mas também a um constante conflito entre os horários nos quais o trabalhador

pode dormir e os horários em que os mecanismos circadianos proporcionam um sono

mais adequado (Silva & Martino, 2009).

Somam-se a isto marcas de desgaste físico e mental, que aparecem sob forma

de cansaço e sofrimento mental.

A diminuição da duração dos episódios de sono diurno também é explicada

pelas obrigações sociofamiliares, como cuidados dos filhos, tarefas domésticas,

serviço de chamada de urgência, compras, entre outros, uma vez que a realização destas

tarefas geralmente ocorre no período em que o trabalhador noturno estaria livre

para dormir (Silva & Martino, 2009).

O trabalho é um importante fator para o saudável desenvolvimento

emocional, moral e cognitivo do ser humano, bem como para o seu reconhecimento

social. Por esta razão, é de grande importância que o trabalhador encontre prazer no

exercício da profissão, pois isso permite que uma descarga de energia psíquica

adequada resguarde o sujeito contra os riscos de adoecimento no trabalho (Silva &

Martino, 2009).

O desgaste físico e emocional gerado no local de trabalho tem implicações na

qualidade de vida desses trabalhadores, podendo levá-los ao stresse.

Quando as demandas físicas e mentais do trabalho não são adequadas aos

recursos do trabalhador para lidar com elas, surgem exigências que podem

desencadear respostas fisiológicas e psicológicas com repercussões negativas sobre a

capacidade de trabalho.

Existem efeitos específicos do turno, resultado das múltiplas exigências do

trabalho; isso indica o desgaste do enfermeiro devido à sobrecarga do trabalho, aos

conflitos existentes, o sistema por turnos, as longas jornadas, assim como a exposição
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constante do profissional ao sofrimento e, por vezes, à morte do paciente (Silva &

Martino, 2009).

O quotidiano dos profissionais de saúde dentro e fora do trabalho, o regime de

turnos e a dupla jornada de trabalho pode trazer como consequência uma sobrecarga

emocional diária, tornando o corpo vulnerável a diversas doenças (Silva & Martino,

2009).

Os mesmos autores referem que os fatores de risco para a saúde física do

enfermeiro hospitalar são numerosos e também os fatores geradores de sofrimento

psíquico, de maneira que se o enfermeiro está saudável e bem integrado no seu

trabalho tem mais possibilidades de desempenhar eficientemente o seu papel,

diminuindo o nível de absenteísmo, o número de licenças médicas, de aposentações

por doenças e acidentes de trabalho.

Algumas das perturbações mais conhecidas são os distúrbios do ritmo

biológico, as dificuldades para conciliar o trabalho com a vida doméstica, má postura e

sobrecarga músculo-esquelética, exacerbação de sintomas pré-existentes e doenças

mentais e psíquicas (Fischer, 2000).

Muitos destes fatores p erturbadores da s aúde trazem desconforto, restringem a

participação dos trabalhadores nas atividades sócio-familiares, são potencializadores de

doenças e diminuem a qualidade de vida (Martins, 2002).

A vida social é prejudicada, em primeiro lugar, pela interferência no

relacionamento pessoal e familiar, em segundo, pelas restrições das atividades sociais e,

em terceiro, pela dificuldade de planear a vida.

Enfocando a questão de género e o trabalho noturno, Rotenberg (2001)

observou efeitos prejudiciais do sono mais sobre as mulheres, e de forma intensa a

saúde, o lazer, os estudos e as relações amorosas são afetados tanto nas mulheres como

nos homens.

No trabalho em turnos, muitas são as maneiras que diferenciam as mulheres

dos homens, indo desde as diferenças biológicas até o seu papel na família, isto faz

com que a s  m u l h e r e s sintam dificuldades distintas dos homens. O facto de a dupla

carga de trabalho, doméstica e o trabalho profissional fora de casa, faz com que as

mulheres sejam mais atingidas (Fischer, Lieber, & Brown, 1999).

Tanaka (1988) estudou algumas condições que podem dificultar a assistência
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de enfermagem no trabalho noturno observou q ue a maioria dos entrevistados trabalham

no turno da noite por uma necessidade, que 80,85% tem outro emprego, a maioria não

repousa o tempo necessário para recuperar as energias, que não há período para

descanso durante o turno e nem local adequado para fazê-lo, que há défice de recursos

humanos e que a maioria estão insatisfeitos com a assistência prestada.

Todos estes fatores afetam a qualidade da assistência prestada ao cliente.

Porém, sob a ótica da ergonomia, estes fatores c omprometem p rimeiramente a s aúde

f ísica e m ental d o trabalhador com consequências negativas sobre a sua capacidade

para o trabalho e a sua qualidade de vida (Martins, 2002) como mostra a figura seguinte.

Figura 2 – Impacto dos distúrbios do sono na capacidade para o trabalho e qualidade de vida

Em conformidade com outros autores, Menezes (1996) relata que o trabalho

por turnos e o trabalho noturno têm inconvenientes nos diferentes âmbitos da vida dos

indivíduos e que trabalhar no turno noturno l eva a d essincronização d o s eu r itmo

biológico e desarmonia com o ambiente social onde o trabalhador está inserido.

As várias formas de organização do trabalho têm contribuído para o surgir de

sintomas de insatisfação e precariedade das condições de trabalho (Martins, 2002).

Para Xavier (1997) as organizações começam a entender que a qualidade de

vida no trabalho não pode ser dissociada da qualidade de vida do ser humano.

Especialistas lutam há décadas para formular uma definição geral aplicável da
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qualidade dos cuidados de saúde. Existem hoje várias definições, que diferem na sua

ênfase na qualidade de vida, a prestação de serviços e processos de cuidados como

componentes de qualidade (Derose & Petitti, 2002).

Autores como Derose & Petitti (2002) definem qualidade dos cuidados de

saúde como sendo um grau em que os serviços de saúde de indivíduos e populações

aumentam a probabilidade de resultados de saúde desejados e são consistentes com o

conhecimento profissional corrente. Esta definição é importante no contexto do artigo

devido ao seu reconhecimento explícito da perspetiva da população em qualidade

(Derose & Petitti, 2002).

Autores descrevem as quatro principais perspetivas sobre a qualidade dos

cuidados de saúde: a perspetiva profissional, a perspetiva do doente, a perspetiva de

planos de saúde e organizações e a perspetiva de aquisição, que conduzem a diferentes

definições de qualidade (Derose & Petitti, 2002).

Os mesmos autores referem que os profissionais de saúde tendem a ver a

qualidade em termos dos atributos do cuidado e os resultados da atenção, levando a

definições de qualidade que enfatizam a excelência técnica e as características da

interação paciente/profissional.

Os pacientes tendem a ver a qualidade em termos das suas próprias

preferências e valores, construindo definições de qualidade que abrangem satisfação

com o atendimento, bem como resultados.

Planos de saúde e organizações que prestam serviços tendem a colocar maior

ênfase na saúde geral da população e sobre a função da organização, levando a uma

definição de qualidade que leva em conta a capacidade do plano de atender as

necessidades (Derose & Petitti, 2002).

Esta perspetiva engloba as decisões para limitar alguns cuidados para garantir

serviços essenciais para todos e reconhece a realidade dos recursos fixos. As

organizações de saúde tendem a preocupar-se com medidas de base populacional sobre

o desempenho de qualidade e organizacional (Derose & Petitti, 2002).
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2.1.5. Condição física e psíquica nos Profissionais de Saúde

A dessincronização dos ritmos circadianos a longo prazo pode levar a

distúrbios severos e persistentes do sono como fadiga crónica e síndrome psiconeurótica

(ansiedade e depressão crónica), requerendo tratamento com drogas psicotrópicas ou

hipnóticas (Campos & Martino, 2004).

Gold et al. (1992) descreveu o impacto do sono nos acidentes relacionados

com a sonolência em enfermeiros. Cada vez mais os profissionais de saúde têm de se

adaptar fisicamente, emocionalmente e socialmente, e podem ter uma variedade de

problemas de saúde (Chan, 2008). Apesar de reconhecido o vínculo entre a fadiga e o

erro noutras indústrias, até à data, poucos estudos sobre erros médicos avaliaram a

fadiga dos profissionais de saúde envolvidos (Dorrian et al., 2006).

As consequências da perda de sono ou restrição de sono são várias. O aumento

do tónus muscular compensa a diminuição da atenção durante a privação do

sono. O maior tónus muscular é acompanhado por tremores cuja amplitude geralmente

reduz em condições de fadiga. Vinte e quatro horas de privação do sono levam a

distúrbios no controlo postural que se intensifica com a duração de tempo acordado

(Orzel-Gryglewska, 2010).

Uma possível explicação pode ser as mudanças na integração sensorial que

pode ser concomitante com a deficiência visual causada pela privação do sono (Orzel-

Gryglewska, 2010).

Enquanto uma vigília de 24 horas não altera o consumo máximo de oxigénio, a

privação do sono, durante 36 horas resulta num consumo de oxigénio diminuído. Além

disso, a privação de sono leva a uma diminuição da amplitude dos parâmetros de

potência anaeróbia em todo o ciclo circadiano (Orzel-Gryglewska, 2010).

O mesmo autor refere que esta descoberta pode explicar-se porque a perda de

sono moderada é relativamente bem suportada pelos atletas que praticam corrida ou

desporto que envolve um uso breve de uma grande força.

Em contraste, nos desportos que exigem movimentos precisos, de atenção, de

concentração e de decisão (tiro, vela, ciclismo, desportos de equipa), os resultados

assumem um número maior de erros (Orzel-Gryglewska, 2010).
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A perda de sono resulta na formação de imagens irreais sobre a retina e, como

consequência, as imagens percebidas tornam-se fracas, a visão dupla e as perturbações

da perceção visual podem ocorrer (Orzel-Gryglewska, 2010).

O número de erros aumenta com as alucinações visuais. A capacidade de

distinguir cheiros deteriora-se. No entanto, segundo este autor, paradoxalmente, a

capacidade é aumentada quando a sonolência subjetiva é maior.

Hiperestesia ou adormecimento dos membros podem ocorrer, assim como um

aumento da sensibilidade à dor (Orzel-Gryglewska, 2010).

Durante o período de recuperação de privação de sono, a perceção da dor é

temporariamente reduzida.

No decorrer da vigília prolongada, a concentração da atenção torna-se

prejudicial os pensamentos estão distraídos e os micro-episódios de sono são mais

longos. Tais efeitos levam a eficácia diminuída de desempenho no trabalho, bem como

prejudica o processo cognitivo (Orzel-Gryglewska, 2010).

A eficácia do trabalho diminui durante a privação de sono em sessões

consecutivas.

Fatores ocupacionais, quando persistentes também podem levar à Síndrome

de Burnout. É uma resposta emocional a situações de stresse crónico em função de

relações intensas em situações de trabalho com outras pessoas. O Burnout é entendido

como um processo constituído por três dimensões: exaustão emocional,

despersonalização e baixa realização profissional (Rosa e Carlotto, 2005).

A exaustão emocional é caracterizada pela falta ou carência de energia,

entusiasmo e por sentimento de esgotamento de recursos. Os trabalhadores acreditam

que já não têm condições de despender mais energia para o atendimento eficaz

como faziam antes (Rosa e Carlotto, 2005).

A despersonalização faz com que o profissional passe a tratar os clientes,

colegas e a organização como objetos, de maneira que pode desenvolver

insensibilidade emocional (Rosa e Carlotto, 2005).

Já a baixa realização profissional revela-se por uma tendência do trabalhador

em se autoavaliar de forma negativa. As pessoas sentem-se infelizes com elas

próprias e insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional (Rosa e Carlotto, 2005).
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Vários estudos têm demonstrado que o Burnout incide principalmente sobre

os profissionais de ajuda, que prestam assistência ou que são responsáveis pelo

desenvolvimento ou cuidado de outros.

De acordo com Rosa e Carlotto (2005) existem algumas explicações para a

ocorrência desse fenómeno. Uma delas é o rápido desenvolvimento tecnológico, a

divisão e expansão das especialidades médicas, que determinam o hospital como um

complexo sistema de divisão do trabalho, com elevada hierarquia de autoridade, com

canais formais de comunicação e um grande conjunto de regras e normas para seu

funcionamento.

Assim, existem neste contexto duas linhas paralelas de autoridade: a

administrativa e a profissional, sendo frequente o aparecimento de conflitos devido a

diferentes conjuntos de valores. Este confronto, que se repete continuamente, é

gerador de ansiedade e stresse, que pode contribuir para a baixa motivação

profissional em profissionais da saúde (Rosa e Carlotto, 2005).

Os profissionais costumam-se queixar da sonolência no trabalho. A qualidade

de vida é também largamente prejudicada nas suas dimensões física e emocional. A

sonolência é o principal fator que explica a diminuição da qualidade de vida (Bayon,

Lecer, & Philip, 2009).

Os dados epidemiológicos são necessários para melhorar o conhecimento sobre

estas áreas (Bayon et al., 2009).

Finalmente, o tratamento médico não parece ser totalmente eficiente e os

médicos devem prestar mais atenção à educação, vida, trabalho e meio social dos seus

pacientes.

A vigilância adequada é necessária para o bem-estar e desempenho na

sociedade moderna. A sonolência predispõe o indivíduo a desenvolver sérios

problemas, diminui o desempenho em várias áreas de função, bem como potencial risco

de vida doméstica e trabalho (Bayon et al., 2009).

A sonolência diurna excessiva é definida como a incapacidade de permanecer

acordado e alerta durante o dia e muitas vezes é um sintoma crónico mesmo que pode

variar em intensidade e frequência. A prevalência varia de 6-25% da população adulta

em geral (Bayon et al., 2009).
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A sonolência diurna excessiva pode refletir má higiene do sono e do sono

noturno insuficiente ou ser parte de vários distúrbios do sono: distúrbios do ritmo

circadiano, entre outros (Bayon et al., 2009).

Trinta horas consecutivas de perda de sono induzem uma marcada deterioração

das funções neuro-comportamentais em jovens saudáveis (Czeisler, 2009).

O risco de lapsos de atenção é muito maior durante a segunda metade da noite,

surpreendentemente, o impacto de uma única noite de privação de sono aguda sobre

estas medidas é muito menos pronunciada em indivíduos com idade acima de 55 anos

(Czeisler, 2009).

As pessoas mais velhas têm maior dificuldade em obter o sono de recuperação

numa fase adversa ao ritmo circadiano, elas são mais vulneráveis aos efeitos de uma

sequência de turnos da noite. No entanto, os dados revelam que os adultos jovens são

mais afetados pela privação de sono aguda, na verdade, 55% dos acidentes com veículos

automóveis relacionados com sono ocorrem aos 25 anos ou menos (Czeisler, 2009).
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2.2. Gestão para a Saúde

A saúde da população, nomeadamente os programas de gestão de cuidados são

ferramentas para aumentar o alcance de uma organização por meio de dados e sistemas

com vista a influenciar tanto os prestadores como pacientes e melhorar a qualidade e

eficiência dos cuidados clínicos. A mudança de práticas clínicas nem sempre é fácil e

muitas vezes não estão ao alcance das organizações de saúde públicas (Derose & Petitti,

2003).

Desde 1950, vários estudos foram realizados e continuam a ser realizados para

o melhoramento dos instrumentos de avaliação do desempenho profissional (Arvey &

Murphy, 1998).

Ao longo dos tempos, vários critérios foram usados para tentar mensurar o

desempenho profissional, desde a avaliação por supervisores, índices de produtividade,

entre outros (Miguel, 2008). Os sistemas de avaliação da performance têm evoluído, a

avaliação do DP foi sendo modificada desde um processo orientado para a pessoa,

para um processo orientado para o comportamento, com ênfase para a existência de

tarefas ou comportamentos associados com um dado trabalho (Welbourne, Johnson, &

Erez, 1998).

A avaliação da performance nas organizações é um processo discreto, formal,

é  u m evento organizacional aprovado, que geralmente, não ocorre frequentemente

mais do que uma a duas vezes ao ano, o que indica claramente as dimensões e/ou

critérios que são usados no processo de avaliação (DeNisi & Pritchard, 2006). Estes

autores salientam ainda tratar-se de um processo de avaliação em que a atribuição

quantitativa está associada ao nível de desempenho do trabalhador, segundo as

dimensões ou critérios utilizados.

Segundo Motowidlo,  B o r m a n ,  e S c h m i t ( 1997) na descrição da sua

teoria sobre desempenho profissional, revelam que o desempenho profissional é um

comportamento episódico, avaliativo e multidimensional. Consideram e define-o como

um comportamento com uma componente avaliativa, que pode ser avaliado como

positivo ou negativo para a eficácia individual ou organizacional. Existem situações

pontuais, em que os comportamentos de trabalho podem fazer a diferença em relação

aos objetivos organizacionais, e são estes episódios comportamentais que compõem o
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domínio do desempenho profissional (Miguel, 2008).

Motowidlo et  al . (1997) refere ainda que o desempenho organizacional

está relacionado com o valor daquilo que as pessoas fazem, que poderá ou não

contribuir para uma maior eficácia organizacional, este conceito pode ser útil na

investigação e na prática psicológica, em áreas de seleção de funcionários, treino,

motivação, gestão de situações de oportunidades e constrangimentos.

Possíveis efeitos da privação do sono e fadiga sobre o desempenho e bem-estar

têm recebido pouca análise científica até recentemente (Samkoff & Jacques, 1991),

apesar da sua importância pois os dados podem apresentar um dilema para os

decisores/gestores de um hospital (Gold et al., 1992).

Como a rotação de turnos leva à rutura do ritmo circadiano, os

administradores/gestores terão que determinar as suas prioridades: as responsabilidades

familiares dos enfermeiros e as necessidades de pessoal o que pode limitar o potencial

para alterar horários e assim melhorar a saúde dos enfermeiros e da segurança dos

pacientes (Gold et al., 1992).

Nesse sentido, é importância a otimização das políticas gerenciais e a

relevância de um suporte organizacional que minimize os agravos à saúde do

trabalhador.

Em vista a multiplicidade de fatores associados ao trabalho por turnos, que

podem causar prejuízos à saúde do enfermeiro hospitalar, abordagens sistémicas

devem ser adotadas pelas instituições hospitalares, para suprir as necessidades e

expectativas dos trabalhadores. A qualidade de vida no trabalho deve ser

resgatada por meio da realização de melhorias na organização, como medidas de

apoio à saúde ocupacional, avaliações periódicas das condições de trabalho e melhor

planificação das jornadas e escalas (Silva & Martino, 2009).

A distinção entre a medição da qualidade e performance não está clara na

literatura. A medição do desempenho é o termo usualmente aplicado quando uma

organização está a ser avaliada e quando o acesso, custo e eficiência estão a ser

avaliados (Derose & Petitti, 2002).

Estas são também consideradas medidas de utilização e podem estar

relacionadas com a qualidade do atendimento dos indivíduos.
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2.2.1. Desempenho Profissional

Riketta (2002) considera dois tipos de desempenho: desempenho no papel e

desempenho extrapapel. Salientando o desempenho no papel como sendo definido, um

comportamento exigido pelas descrições formais do emprego; e o desempenho extra

papel como o comportamento que é benéfico para a organização e também ultrapassa

as exigências profissionais. Este comportamento (extrapapel) muitas vezes é

voluntário, na medida em que depende dos fatores de motivação intrínseca,

comparativamente, com o desempenho no papel.

Welbourne et al. (1998) sugere que o desempenho dos trabalhadores será uma

função tanto do indivíduo como da organização, explicitando desta forma que esta

teoria representa um grande avanço na explicação do desempenho, na medida em

que combina a perspetiva psicológica (contributos individuais) e a perspetiva

sociológica (estrutura de trabalho organizacional).

O desempenho no trabalho é segundo Welbourne et al. (1998) baseado na

teoria do desempenho e na teria da identidade organizacional.

Os autores identificam que a teoria do desempenho que explica a

importância do mesmo, deverá ser multidimensional e a teoria da identidade

organizacional sugere como determinar as dimensões a incluir num modelo de

desempenho. As duas teorias sugerem uma medida de desempenho que inclua cinco

diferentes papéis: função, carreira, inovação, membro da equipa e comportamentos

organizacionais.

Alguns autores reconhecem a importância do desempenho não exigido, e ao

qual denominaram desempenho contextualizado. Este desempenho contextualizado

consiste em si próprio, em múltiplas sub-dimensões tais como o trabalho de equipa,

lealdade e determinação (Silva, 2007).

Os mesmos autores caracterizam a teoria do desempenho, definindo que as

expectativas individuais do desempenho são influenciadas pelos atributos individuais e

pelo contexto onde o desempenho ocorre; sugerem que o desempenho do funcionário

ocorre em função de dois atributos: do individual e da organização. Esta teoria

representa um grande avanço na explicação do desempenho, porque combina a

perspetiva psicológica (contributos individuais) e a perspetiva social (estrutura
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organizacional).

As organizações podem influenciar o comportamento dos funcionários de

acordo com a importância da aplicação dos papéis.

A combinação das duas teorias originou a criação de cinco papéis:

- Função;

- Organização;

- Equipa;

- Carreira;

- Inovação.

Função – Descobriram que a importância atribuída ao desempenho da

função é afetada pela implementação de sistemas de incentivos, tais como o mérito e

comissões salariais (Welbourn & Cable, 1995 como citado em Mateus, 2009)

Organização - o papel do funcionário na organização é influenciada pela

existência de grupos de trabalho, que definem e partilham resultados da empresa

(Welbourn & Cable, 1995 como citado em Mateus, 2009)

Equipa – este foi ao longo dos anos um componente crítico no

desempenho organizacional. No entanto, este incentivo da existência de equipas nas

organizações demonstrou ser uma componente vital nos novos modelos de desempenho

(Welbourne et al., 1998)

Carreira – a criação de novos contratos proporciona programas de carreira

bem definidos e origina nos empregados um grau de responsabilidade no

planeamento das suas carreiras (Noé et al., 1994 como citado em Mateus, 2009), como

forma de definição de um modelo de desempenho;

Inovação – Welbourne et al. (1998), argumenta que se as empresas querem

continuar competitivas, devem ter empregados que sejam criativos para com a

organização e não apenas nas suas funções. Este argumento implica que os

funcionários precisam de encontrar formas inovadoras, não apenas aplicar a suas

características criativas para as suas funções específicas, mas também contribuírem

para a efetividade e adaptabilidade das suas organizações, como um todo.

No interesse da segurança pública, a sociedade tem exigido limitações ao

tempo de trabalho em muitas profissões de segurança (Mateus, 2009).
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2.2.2. Gestão de Recursos Humanos

O campo de estudo da gestão estratégica de recursos humanos e, mais

especificamente, da relação entre práticas de Gestão de Recursos Humanos (GRH) e

desempenho organizacional, apresenta controvérsias que ainda precisam ser

resolvidas. (Oliveira & Oliveira, 2011)

Considerando o atual cenário competitivo, a gestão de competências de

profissionais possibilita o aumento do desempenho global da organização através da

identificação do desempenho organizacional e do desenvolvimento das competências

humanas (Ubeda & Santos, 2008). Assim, a operacionalização da GRH, em nível

operacional ou estratégico, é alcançada por meio de práticas pertinentes à gestão de

pessoas nas organizações. São muitas as práticas destinadas para esta gestão. O

domínio, a extensão e a formalidade dada a cada uma das práticas de GRH dependem

das contingências internas e externas da organização (Oliveira & Oliveira, 2011).

Uma estrutura de competências é tipicamente vista como um link entre o

desenvolvimento de pessoas com a estratégia empresarial. A gestão de competências

utiliza a estrutura de competências para alinhar os objetivos estratégicos de uma

empresa com seus processos-chave de gestão de recursos humanos (Ubeda & Santos,

2008).

Contudo, a necessidade de avanços na GRH, nos serviços públicos de saúde, é

motivo de debates há anos. As dificuldades presentes nesta área geram desafios para

gestores.

Como a produção dos serviços de saúde depende da estrutura física, material e

tecnológica disponível e depende da existência de profissionais qualificados e

motivados para transformar insumos em resultados, e devido à complexidade do setor é

fundamental dispor e gerir diversos saberes e habilidades para o desenvolvimento destas

atividades (Scalco, Lacerda, & Calvo, 2010).

O conceito de competência humana envolve diretamente o indivíduo

inserido na equipa de trabalho através da sua atividade prática, uma vez que a sua

rotina diária implica um aprender constante (Ubeda & Santos, 2008). O indivíduo

deve mostrar-se apto para assumir responsabilidades diante das situações

profissionais com as quais se depara. Isto porque, a responsabilidade é sem dúvida a
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contrapartida da autonomia e da descentralização nas tomadas de decisão, não se trata

de executar ordens, mas de assumir na pessoa a responsabilidade pela avaliação da

situação, pela iniciativa exigida e pelos efeitos que vão decorrer dessa situação

(Ubeda & Santos, 2008).

Quanto ao sistema avaliativo evidencia-se em algumas instituições grande

resistência e descrença com os sistemas de avaliação de desempenho e com o

desenvolvimento de competências humanas, apesar dos funcionários e gestores das

empresas já estarem familiarizados com os sistemas de avaliação (Ubeda & Santos,

2008). Práticas como as de gestão de pessoas devem adequar-se às especificidades

regionais e de cada empresa, a GRH precisa assumir funções cada vez mais complexas,

até mesmo paradoxais (Tanure, Evans, & Cançado, 2010).

As políticas de recursos humanos devem contemplar ações de formação e

desenvolvimento dos profissionais e facilitar assim a gestão do trabalho (Sclaco et al.,

2010).

2.2.3. Avaliação de competências

As empresas integram a gestão de competências com o planeamento

estratégico, podendo fazer uso de várias ferramentas, como o balanced scorecard,

servindo para medir o desempenho organizacional sob quatro perspetivas equilibradas

(Ubeda & Santos, 2008).

Através do feedback dos resultados e dos dados da avaliação de desempenho,

os supervisores e os funcionários podem identificar quais as habilidades e

conhecimentos necessários às atividades desenvolvidas (Ubeda & Santos, 2008).

A essência da gestão de competências está em alinhar as pessoas e seus

respetivos desempenhos e competências às estratégias do negócio e às metas

organizacionais. As empresas reconhecem a importância de gerir competências

individuais dos funcionários, mas ainda não conseguem operacionalizar essa gestão

(Ubeda & Santos, 2008). As competências individuais, identificadas através de uma

avaliação de desempenho conjunto em todos os níveis da organização, são dados

importantes (Ubeda & Santos, 2008).
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Isto porque, a avaliação pode ser utilizada como prática sistemática na saúde

para propiciar aos gestores as informações necessárias para a intervenção.

As informações podem constituir uma base importante para a monitorização

contínua de ações de saúde (Sclaco et al., 2010).

A boa gestão de competências é realizada com base na identificação de

competências individuais, através da avaliação de desempenho por resultado do trabalho

individual e com base nas estratégias competitivas da empresa, refletidas na sua estrutura

organizacional formulada por processos e projetos de trabalho, isto é, os gestores avaliam

as necessidades de recursos, as políticas de recrutamento, de treinamento e de

recompensa, e a realização dos processos e de atividades (Ubeda & Santos, 2008).

Nessa perspetiva, os processos de aptidão do pessoal da saúde devem ser

estruturados a partir da problematização do processo de trabalho, tendo como referência

as necessidades de saúde das pessoas, a gestão sectorial e a promoção da saúde (Sclaco et

al., 2010).

Isso deixa claro que os gestores têm de ter a consciência de que algumas

medidas preventivas possam ser tomadas antes mesmo de se colocar o planeamento

estratégico em ação (Ferreira, Oliveira, Firmino, & Droguett, 2010).

Tendo em vista que o produto dos serviços de saúde resulta da interação entre

utilizadores, profissionais de saúde, gestores e todo o contexto que envolve as relações

entre eles, a visão do usuário também deveria constituir um elemento central no processo

avaliativo (Bosi, Pontes, & Vasconcelos, 2010). O avaliador assume, portanto, uma

postura de mediador quanto a determinados aspetos do objeto avaliado, juntamente com

os atores envolvidos no processo avaliativo (Bosi et al., 2010).

Os gestores têm de trabalhar as suas opiniões e incertezas com mais fidelidade,

abrindo assim caminhos para uma análise crítica do papel de cada objetivo, ação,

indicador de desempenho e meta traçada dentro da estratégia (Ferreira et al., 2010).

Apesar de não existir uma única e melhor prática para a gestão de pessoas,

alguns aspetos seriam comuns, principalmente os que incentivam a gestão participativa –

os chamados sistemas e equipas de alto desempenho (Tanure et al., 2010).
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2.2.4. Modelo avaliativo de desempenho

A Avaliação do Desempenho dos Enfermeiros tem lei específica prevista nos

artigos 43.º a 53.º, do DL n.º 437/91, de 8/11 "Carreira de Enfermagem", com as

alterações introduzidas pelo DL n.º 412/98, de 30/12 e DL n.º411/99, de 15/10 e

Despachos n.º 2/93, de 30 de março e n.º2/94, de 11 de fevereiro, que o regulamentam.

Passados quase 10 anos sobre a atual carreira de enfermagem, a mesma

encontra-se manifestamente desatualizada e desadequada das necessidades e realidades

presentes (DL 437, 1991).

Construiu-se, uma estrutura de carreira e previu-se uma promoção na mesma

que tenha em conta a atual e a futura formação dos enfermeiros, valorizando também

outras formações que os mesmos possam obter fora do âmbito restrito da enfermagem,

mas que a ela possam ser aplicadas, com as necessárias adaptações, como é o caso da

gestão (DL 437, 1991).

Relativamente à avaliação de mérito, a mesma deve ser específica para a

carreira de enfermagem, seguindo-se de perto o modelo utilizado em carreiras docentes,

sem prejuízo de se remeter para posterior regulamentação os aspetos complementares

do novo sistema introduzido (DL 437, 1991).

O artigo 43º caracteriza a avaliação do desempenho e os seus objetivos,

definindo que a avaliação do desempenho consiste na avaliação contínua do trabalho

desenvolvido pelo enfermeiro e na atribuição periódica de uma menção qualitativa e

tem como objetivos: contribuir para que o enfermeiro melhore o seu desempenho,

através do conhecimento das suas potencialidades e necessidades; contribuir para a

valorização do enfermeiro, tanto pessoal como profissional, de modo a possibilitar a sua

progressão e promoção na carreira; detetar fatores que influenciam o rendimento

profissional do enfermeiro; detetar necessidades de formação.

A avaliação do desempenho exprime-se pelas menções qualitativas de Satisfaz

e Não satisfaz (DL 437, 1991) e efetiva-se através das seguintes atividades: entrevistas

periódicas de orientação, efetuadas pelo menos uma vez em cada ano de exercício e

realizadas a cada enfermeiro pelo enfermeiro de quem este depende

diretamente; entrevistas periódicas para atribuição de uma menção qualitativa
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correspondente à avaliação do desempenho referente a um período de três anos e

realizadas a cada enfermeiro pelos respetivos enfermeiros avaliadores.

Segundo DL 437 (1991), a atribuição da menção qualitativa tem por base a

análise e discussão de um relatório crítico das atividades desenvolvidas pelo enfermeiro

no triénio. Para efeitos da atribuição da menção qualitativa, terá lugar uma entrevista

efetuada pelos enfermeiros avaliadores com o enfermeiro avaliado, na qual é discutido o

relatório crítico das atividades.

O relatório crítico de atividades deve descrever as atividades inerentes à

categoria profissional do enfermeiro que mais contribuíram para o seu desenvolvimento

pessoal e profissional, assim como a respetiva justificação; os fatores que influenciaram

o rendimento profissional do enfermeiro; as necessidades de formação do enfermeiro e

respetiva justificação; as expectativas futuras do enfermeiro relativamente ao

desempenho das suas funções (DL 437, 1991).

Segundo o Artigo 48.º, a avaliação do desempenho dos enfermeiros só pode ser

feita por enfermeiros, os enfermeiros avaliadores devem possuir categoria superior à do

avaliado, podendo, excecionalmente, ser designado enfermeiro avaliador de categoria

igual à do avaliado; a avaliação do desempenho dos enfermeiros de categorias da área

da prestação de cuidados é efetuada pelo enfermeiro-chefe como primeiro avaliador,

sendo o segundo avaliador destas categorias profissionais o enfermeiro-supervisor de

quem depende funcionalmente o enfermeiro-chefe.

Quanto à avaliação dos médicos, esta está prevista na Lei n.º 66-B/2007 de 28

de dezembro em que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do

desempenho na Administração Pública.

A presente Lei 66 (2007) estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação

do desempenho na Administração Pública, adiante designado por SIADAP (Sistema

Integrado de Avaliação de desempenho da Administração Publica).

O SIADAP visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de

serviço da Administração Pública, para a coerência e harmonia da ação dos serviços,

dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação profissional e

desenvolvimento de competências (Siadap 3, 2011).

A lei aplica-se aos serviços da administração direta e indireta do Estado, bem

como, com as necessárias adaptações, designadamente no que respeita às competências
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dos correspondentes órgãos, aos serviços da administração regional autónoma e à

administração autárquica (Lei 66, 2007). Aplica-se ao desempenho: dos serviços; dos

dirigentes; dos trabalhadores da Administração Pública, independentemente da

modalidade de constituição da relação jurídica de emprego público.

A avaliação do desempenho dos trabalhadores é de caráter anual, sem prejuízo

do disposto na presente lei para a avaliação a efetuar em modelos adaptados do

SIADAP, a avaliação respeita ao desempenho do ano civil anterior. Segundo a Lei 66

(2007) o serviço efetivo deve ser prestado em contacto funcional com o respetivo

avaliador ou em situação funcional que, apesar de não ter permitido contacto direto pelo

período temporal referido no número anterior, admita, por decisão favorável do

Conselho Coordenador da Avaliação, a realização de avaliação.

A avaliação do desempenho dos trabalhadores integra-se no ciclo de gestão de

cada serviço e incide sobre os seguintes parâmetros: «Resultados» obtidos na

prossecução de objetivos individuais em articulação com os objetivos da respetiva

unidade orgânica; «Competências» que visam avaliar os conhecimentos, capacidades

técnicas e comportamentais adequadas ao exercício de uma função.

O parâmetro «Resultados» decorre da verificação do grau de cumprimento dos

objetivos previamente definidos que devem ser redigidos de forma clara e rigorosa, de

acordo com os principais resultados a obter, tendo em conta os objetivos do serviço e da

unidade orgânica, a proporcionalidade entre os resultados visados e os meios

disponíveis e o tempo em que são prosseguidos (Lei 66, 2007).

Os objetivos são, designadamente: de produção de bens e atos ou prestação de

serviços, visando a eficácia na satisfação dos utilizadores; de qualidade, orientada para a

inovação, melhoria do serviço e satisfação das necessidades dos utilizadores; de

eficiência, no sentido da simplificação e racionalização de prazos e procedimentos de

gestão processual e na diminuição de custos de funcionamento; de aperfeiçoamento e

desenvolvimento das competências individuais, técnicas e comportamentais do

trabalhador (Lei 66, 2007).

A avaliação dos resultados obtidos em cada objetivo é expressa em três níveis:

«Objetivo superado», a que corresponde uma pontuação de 5; «Objetivo atingido», a

que corresponde uma pontuação de 3; «Objetivo não atingido», a que corresponde uma
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pontuação de 1. A pontuação final a atribuir ao parâmetro «Resultados» é a média

aritmética das pontuações atribuídas aos resultados obtidos em todos os objetivos.

Segundo o artigo 49º, a avaliação das competências é expressa em três níveis:

«Competência demonstrada a um nível elevado», a que corresponde uma pontuação de

5; «Competência demonstrada», a que corresponde uma pontuação de 3; «Competência

não demonstrada ou inexistente», a que corresponde uma pontuação de 1.

A avaliação final é o resultado da média ponderada das pontuações obtidas nos

dois parâmetros de avaliação. Para o parâmetro «Resultados» é atribuída uma

ponderação mínima de 60 % e para o parâmetro «Competências» uma ponderação

máxima de 40 %.

A avaliação final é expressa em menções qualitativas em função das

pontuações finais em cada parâmetro, nos seguintes termos: Desempenho relevante,

correspondendo a uma avaliação final de 4 a 5; Desempenho adequado, correspondendo

a uma avaliação final de desempenho positivo de 2 a 3,999; Desempenho inadequado,

correspondendo a uma avaliação final de 1 a 1,999.

Em maio de 2011, surgiu a Portaria n.º 209/2011 de 25 de maio que atende às

especificidades da carreira especial médica, decorre do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º

177/2009, de 4 de agosto, diploma que estabelece o regime da carreira especial médica,

bem como os respetivos requisitos de habilitação profissional, que a avaliação do

desempenho relativa aos trabalhadores que a integram se rege pelo regime da Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de dezembro, com as adaptações que, nos termos previstos no n.º 6 do

artigo 3.º da mesma lei, sejam introduzidas por instrumento de regulamentação coletiva

do trabalho (Siadap3, 2007).

Assim, foi recentemente celebrado um acordo coletivo de trabalho com as duas

e únicas estruturas sindicais representativas dos trabalhadores integrados na carreira

especial médica, o qual, no entanto, não é suscetível de poder aplicar-se à totalidade

daqueles trabalhadores, em virtude de alguns deles não se encontrarem filiados em

qualquer organização sindical (Siadap3, 2007).

Por conseguinte, e considerando que a avaliação do desempenho, para além de

ser essencial em qualquer organização para garantir a qualidade do serviço prestado e a

melhoria das práticas profissionais, constitui um elemento essencial no âmbito do

percurso profissional de todos os trabalhadores em funções públicas, importa adaptar o
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SIADAP às especificidades da carreira especial médica, com vista à sua aplicação aos

trabalhadores integrados na carreira especial médica que não se encontrem abrangidos

pelo mencionado acordo coletivo de trabalho (Siadap3, 2007).
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2.3. Os Profissionais de Saúde em âmbito hospitalar

O processo saúde-doença dos indivíduos e a relação deste processo com o

trabalho insere-se no âmbito da saúde do trabalhador.

Historicamente contextualizado, o papel dos trabalhadores é fundamental na

produção de conhecimento a respeito do processo saúde-doença. Segundo Silva (2008),

a resistência e luta por melhores condições de vida e melhores condições de trabalho é a

base para compreender o processo ao qual estão submetidos os trabalhadores. Através

deste procuramos satisfazer uma série de necessidades, desde as necessidades de

sobrevivência até às de evolução profissional, pessoal e social.

Neste contexto, a vigilância da saúde do trabalhador afirma-se como uma área

prioritária de atuação em saúde pública e, nesse sentido, necessita de alterações nos

processos de saúde-doença com a finalidade de poder dar respostas concretas aos

problemas dos trabalhadores, problemas estes de ordem bastante complexa e de difícil

resolução, não se centrando unicamente nos aspetos meramente curativos e preventivos.

A saúde do trabalhador tem implicações mais abrangentes, não se limita apenas

a aspetos do processo de trabalho no qual o indivíduo se insere, não sendo possível

dissociar o trabalho de outros fatores como educação, cultura, habitação, saneamento,

lazer, convívio social, ecossistema saudável, entre outros.

O trabalho tem um papel fundamental, pois é por este meio que o homem se

constitui como ser humano. As vivências no ambiente de trabalho repercutem na vida

quotidiana, no contexto profissional, doméstico e social interferindo na qualidade de

vida (Silveira & Monteiro, 2010). O trabalho não deve ser apenas produção de serviço e

muito menos fator de doença, pode ser fonte de satisfação psíquica e realização pessoal.

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, não dizem respeito somente à

forma de organização e conceção do trabalho, mas, também têm levado os trabalhadores

a refletir na perspetiva de um trabalho mais humano e compensador. É preciso pensar

num trabalho mais humanizado, no sentido de reconhecimento das necessidades dos

trabalhadores para desenvolverem o seu potencial e criatividade, e não somente com o

objetivo de aumentar a sua produtividade, sem modificar as diretrizes da organização do

trabalho. Deste modo, segundo Silveira & Monteiro (2010) o trabalho pode assumir um
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caráter compensador, que nos dê satisfação e prazer ao realizá-lo, principalmente na área

da saúde, que envolve o cuidado humano.

A condição física/psíquica dos PS nos cuidados de saúde estão sob escrutínio,

pois redireciona-nos para multifatores observados em ambiente hospitalar, como mostra

a figura seguinte.

Figura 3 – Fatores que influenciam o PS em âmbito hospitalar

Em toda a Austrália, um estudo identificou 2324 eventos adversos pelos

médicos num único ano, com mais de metade consideradas evitáveis (Dorrian et al.,

2006). Apesar de reconhecido o vínculo entre a fadiga e o erro noutras indústrias, até à

data, poucos estudos sobre erros médicos avaliaram a fadiga dos profissionais de saúde

envolvidos. Os enfermeiros trabalham horas extras e imprevisíveis, com falta de pausas

regulares e, portanto, suscetível de ter fadiga elevada (Dorrian et al., 2006).

Neste estudo os enfermeiros australianos sentem sonolência e o número de

erros de vários tipos e gravidade aumenta. Menos sono pode levar ao aumento da

probabilidade de cometer um erro (Dorrian et al., 2006).

Estes resultados sugerem que investigações sobre os efeitos da perda de sono

em enfermagem podem ser necessários para a segurança do paciente a partir de uma

perspetiva individual e de uma perspetiva de equipa de saúde. Embora estes estudos

sugiram uma possível ligação entre a fadiga e as taxas de erro, mais pesquisas são

necessárias para trazer à tona a relação entre horas de trabalho, a duração do sono e

erros, e examinar essas relações noutros países (Dorrian et al., 2006).
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2.3.1. Avaliação neuro-psicofisiológica do sono

A diversificação dos horários de trabalho constitui uma das mudanças mais

significativas que ocorreram nas últimas décadas do ponto de vista ocupacional.

Entre as diversas modalidades horárias existentes, consta a organização do

horário de trabalho por turnos. Esta modalidade horária tem sido associada a diversos

efeitos indesejáveis para os trabalhadores dado que poderá colocar problemas do

ponto de vista fisiológico, psicológico e social e, também, ao nível organizacional

(produtividade e segurança ocupacional), especialmente em conexão com o trabalho

noturno (Silva, 2007).

Neste contexto, vários métodos e instrumentos têm sido aplicados para

determinar as consequências das variações de turnos na qualidade do sono. Uns adotam

medidas fisiológicas, outros usam medidas psicológicas, e outros utilizam os dois

métodos em conjunto. Contudo existem discrepâncias e diferentes aspetos de fidelidade

entre os métodos fisiológicos objetivos e os métodos psicológicos subjetivos.

Segundo Azevedo (1980), embora avaliem parâmetros independentes, ambos

são métodos utilizados pelas cronociências.

Os métodos psicofisiológicos mais conhecidos e que assumem alguma

relevância como sendo meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT)

mais utilizados são:

- Polissonografia (PSG)

- Teste de latências múltiplas do Sono (TLMS)

- Teste de medidas repetidas do sono (TLRS)

- Teste vigilância mantida (TVM)

- Pupilografia

- Atividade electrodérmica

- Métodos bioquímicos e histoquímicos

- Pletismografia

- Fotometria

- Fluxometria Ultrassonica Doppler

- Métodos termossensíveis

- Registo da atividade electrodérmica (EDA)
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Como instrumentos de avaliação psicológica existem diferentes tipos de

escalas. As escalas de auto-resposta são extremamente úteis em vários tipos de estudos,

incluindo os de avaliação clinica. As escalas testadas e mais utilizadas são:

- Escala de Sonolência de Stanford, Stanford Sleepiness Scale: é uma escala de

autorresposta que avalia os efeitos da privação do sono, apresentando correlações

elevadas e significativas com as variações na sonolência registadas poligraficamente

(Mackay, 1980; Buela-Casal e Caballo, 1990 como citado em Cruz, 2003). Avalia a

sonolência/vigilidade (Hoddes, Zarcone, Smythe, Phillips & Dement, 1973)

- Lista de adjetivos de ativação-desativação: permite a classificação de objetivos

numa escala de 4 pontos de acordo com o que sentem no momento da prova

- Inventários do Sono, como o Inventario do tipo Circadiano (desenvolvido a partir

do Questionário do tipo Circadiano): permitem avaliar aspetos relacionados com o estilo

de vida: horários de sono-vigília; atividade social; atividade física; comportamentos

aditivos, uso de fármacos, hipnóticos ou estimulantes, padrão alimentar, sestas, etc.

- Sleep Questionaire and Assessment of Wakefullness: visa a anamnese ou história do

sono, é um questionário de sono e de avaliação da vigília.

- Sleep disorders Questionnaire: questionário das doenças do sono é uma derivação do

anterior.

- Sleep Eval: permite identificar hábitos, fatores de risco, prevalências e características

de doença (Ohayon, Guilleminault, Zulley, Palombini, & Raab, 1999)

- Sleep Assessment Questionnaire: demonstra ter sensibilidade e especificidade

adequadas em doentes com queixas crónicas de fadiga (Unger et al., 1989)

- Basic Nordic Sleep Questionnaire

- Medical Outcome Sleep Scale (Questionário de Sono relativo ao resultado

médico): avaliam o funcionamento físico, o funcionamento no seu papel sócio-

profissional, a dor física, a energia/fadiga, a perceção geral da saúde, o funcionamento

social, a perturbação psicológica, o bem-estar psicológico, a qualidade de vida em geral,

o sono, a função cognitiva e a função sexual.

- Escala de Avaliação pré-sono

- Beck depressive Inventory

- Wilkinson vigilance test: prova de desempenho e/ou rendimento.
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- Questionário de matutinidade-vespertinidade: o cronotipo ou seja o padrão

circadiano “cotovia/mocho” pode ser aferido pelo Questionário de Preferência

Matutina/Notívaga (Morningness Eveningness Questionnaire) permite medir a

ativação e é útil para conhecer padrões de sono. Este questionário foi validado em

Portugal em 2002 (Silva et al., 2002)

- Perfil estados de humor: é um método rápido e económico para identificar e avaliar

estados transitórios e flutuantes, que inclui 6 fatores

- Escala do estado de Saúde Mental de Globerg

- Maudsley personality Inventory: serve para medir comportamentos da personalidade

- Eysenk Personality Inventory: serve para medir dimensões “neuroticismo-

estabilidade” e “introversão-extroversão”

- Escalas de Saúde e Bem-estar ou estudo padronizado do trabalho por turnos,

tradução do Standard Shiftwork Index: inclui 183 questões, agrupadas sob a forma de

questionários, inventários e escalas e medem variáveis que modificam a resposta

individual aos turnos e consequências individuais, inclui o Questionário de Saúde

Física; o Questionário Geral de Saúde e o Questionário de Ansiedade Cognitiva-

Somática.

- Bedtime questionnaire e Morning questionnaire: identificam particularidades na

rotina dos indivíduos, bem como a recolha dos dados subjetivos respeitantes à latência

ao sono, nº de despertares, tempo total de sono e noção geral da qualidade do sono.

- Escala de Sonolência de Epworth: versão portuguesa foi usada para avaliar a

sonolência diurna de todos os participantes. Questionário composto por 8 itens que

avaliam de um modo geral a sonolência diurna. As respostas para cada item são

classificadas de 0 a 3, desde nenhuma probabilidade de dormir até uma elevada

probabilidade de dormir. Os valores finais variam de 0 a 24. Em geral, um resultado

superior a 10 é consistente com sonolência diurna excessiva. Também avalia a

sonolência/vigilidade.

- Cleveland Sleepiness Scale

- Escala de Atitudes e Crenças

- Questionário de Hábitos de Sono nas Crianças

- Questionário geral sobre o sono do CENC (Centro de estudos de neurofisiologia

clinica): avaliam a idade, profissão, sexo e o estado geral de saúde, como os
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antecedentes pessoais, familiares, principais sintomas, queixas e medicação atual (Paiva

& Penzel, 2011).

- Inventário SCL 90: Inventário multidimensional de autoavaliação de sintomas, de

modo a avaliar problemas psicológicos e avaliar sintomas psicopatológicos. Esta escala

é composta por 90 itens (cada item é respondido numa escala de 5 pontos

graduada de 0 a 4, desde nenhum a extremamente), que se organizam em 9

dimensões (somatização, obsessividade compulsividade, sensibilidade interpessoal,

depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideias paranoicas e psicóticas) e

fornece informação de três índices globais de patologia (índice global de severidade,

índice de distúrbio de sintomas positivos e o total de sintomas positivos). Os

indivíduos com um nível de perturbação superior a 2 em qualquer das categorias

acima mencionadas, não integraram o estudo.

- Leeds Sleep Evaluation Questionnaire: monitoriza as alterações subjetivas do sono

durante uma doença ou intervenção farmacológica (Parrot & Hindmarch, 1980)

- Sleep Wake Activity Inventory: é um inventário de atividade sono-vigília,

- Cleveland Adolescent Sleppiness Questionnaire

- Pediatric Daytime Sleepiness Scale

- Scholl Sleep Habits Survey

- Children Sleep Habits Questionnaire

- Karolinska Sleep Diary

- Sleep Disturbance Questionnaire: é um questionário de distúrbios de sono que permite

avaliar patologias associadas aos diferentes padrões de sono. (Espie & Brooks, 1989)

- Insomnia Severity Sacle (ISS)

- Disfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale

- Insomnia Impact Scale

- Berlin Questionnaire

- Narcolepsy Inventory

- International RLS Rating Scale

- John Hopkins Severity Scale

- RLS Quality of Life

- KLS 9

- Fibromyalgia Impact Questionnaire
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- Fatigue Severity Scale

- Escala de qualidade do sono de Pittsburgh: é utilizado para avaliar a qualidade

do sono durante o mês anterior ao seu preenchimento. É composto por 18 questões,

onde são analisados 7 componentes (qualidade subjetiva do sono, latência, duração e

eficiência habitual do sono, distúrbio do sono, uso de medicação para dormir e

disfunção durante o dia). Estes componentes são calculados individualmente e depois

somados, de modo a chegar ao total. Valores elevados representam uma pior

qualidade do sono. Os resultados variam entre 0 e 21. Um resultado superior a 5 foi

considerado como má qualidade do sono.

- Escalas visuais e analógicas e Escala de Lickert

- Escala de Satisfação Profissional ou Avaliação da Satisfação profissional: é

adaptado do questionário concebido por Graça (1999).

- Questionário de práticas de gestão de recursos humanos e desempenho

profissional: escala proposta por Sun, Aryee e Law (2007) de acordo com a opinião

de Bamberger e Meshoulam (2000). Esta escala é constituída por vinte e sete itens.

Como forma de simplificar a compreensão e organização de respostas, a tradução para

português originou vinte e oito itens (foram separados os itens: a avaliação do

funcionário privilegia realizações de longo prazo; a avaliação do funcionário

privilegia realizações baseadas na equipa). No questionário da escala de práticas de

gestão de recursos humanos os itens estão intercalados, sem nenhuma ordem de

temática, de forma a obter uma análise mais objetiva. As opções de resposta assumem

valores entre “Discordo totalmente” e “Concordo totalmente”.

-Escala de Welbourne, Johnson & Erez (1998): é constituída por vinte questões e as

opções de resposta variam entre 1 (Precisa ser muito melhorado) e 5 (Excelente). Os

itens foram colocados de forma ordenada; assim os itens 1 a 4 analisam a função

(relatam aspetos específicos da função), os itens 5 a 8 analisam a carreira (obtenção

das capacidades necessárias para progredir na sua organização), os itens 9 a 12

analisam a inovação (criatividade e inovação na sua função e na organização), os

itens 13 a 16 analisam a equipa (trabalhar com colaboradores e membros da equipa

para o sucesso da empresa) e os itens 17 a 20 analisam a organização (sentido de

responsabilidade no desenvolvimento da empresa).
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2.3.2. Qualidade de serviço prestado

Woodrow et al., (2008) revelam que a redução crónica no tempo de sono por

algumas horas pode afetar vários aspetos da fisiologia e do funcionamento psicológico,

com consequências muito significativas. As principais consequências no desempenho

são: a diminuição do profissionalismo no interagir com os pacientes, a dificuldade com

tarefas cognitivas complexas, resultando num aumento do risco de diagnósticos errados,

e a diminuição da aprendizagem. Outros fatores associados com a privação do sono

incluem distúrbios do humor e desgaste.

A capacidade dos indivíduos de perceber com precisão os efeitos da deficiência

sobre o desempenho tem de ser bem estudados, pois o impacto da privação do sono no

desempenho pessoal tem importantes implicações clínicas, a fadiga é comum entre os

profissionais da área médica e tem sido associada a um mau desempenho e erro médico

(Patterson, Suffoleto, Kupas, Weaver, & Hostler, 2010).

Dorrian et al. (2006) relatou que há um número mensurável de ocorrência de

erros de vários tipos e gravidade. Menos sono pode levar ao aumento da probabilidade

de cometer um erro, tal como é revelado num estudo (Admi et al., 2008), em que os

resultados de problemas de saúde e distúrbios do sono entre os enfermeiros do sexo

feminino e masculino foram cruzados com resultados organizacionais (erros, incidentes

e absentismo do trabalho). A não partilha de convivência familiar e momentos de lazer

também ficam prejudicados e isto gera angústia, insatisfação e ansiedade (Campos &

Martino, 2004), e quando os enfermeiros escolhiam o esquema de trabalho que estava

de acordo com sua programação de vida pessoal, o trabalho noturno tornava-se mais

tolerável.

Estes resultados piloto sugerem que investigações sobre os efeitos da perda de

sono em enfermagem podem ser necessários para a segurança do paciente a partir de

uma perspetiva individual do enfermeiro e da equipa de saúde (Dorrian et al., 2006).

Conforme relatado na literatura, uma noite de privação de sono contribui para

um aumento de 20-32% no número de erro (Orzel-Gryglewska, 2010).

Quanto ao desempenho na fala este também está em causa, os indivíduos

mantidos acordados por 36 horas mostram uma tendência para o uso de repetições de
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palavras; falam monotonamente, lentamente e indistintamente (Orzel-Gryglewska,

2010).

A inovação no pensamento, bem como a tomada de decisão adequada, são

menos evidentes, embora exista uma tendência crescente para tomar as decisões de risco

(Orzel-Gryglewska, 2010).

A insónia e a fadiga são significativamente relacionadas aos erros laborais, à

reduzida assiduidade e pontualidade no trabalho, à diminuição da produtividade e à

morbidade significativa em termos de problemas de saúde e de cuidados de saúde

(Daley et al., 2009).

Atualmente existe uma maior preocupação com a saúde dos indivíduos que

exercem funções em saúde. A instituição hospitalar é um destes contextos de risco à

saúde ocupacional.

O trabalho desenvolvido em hospitais requer que todos os profissionais

tenham suficiente experiência clínica e maturidade que permita enfrentar e tomar

decisões difíceis, geralmente com implicações éticas e morais (Rosa e Carlotto, 2005).

O trabalhador que atua em instituições hospitalares está exposto a diferentes fatores

ocupacionais que afetam diretamente o seu bem-estar. De vários, podemos citar o

número insuficiente de pessoal, a falta de reconhecimento profissional, a alta

exposição do profissional a riscos químicos e físicos, assim como o contacto

constante com a morte.

O desempenho destes profissionais envolve uma série de atividades que

necessitam fortemente de um controle mental e emocional muito maior que noutras

profissões (Rosa e Carlotto, 2005).

2.3.3. Rendimento laboral do Profissional de Saúde

Apesar de certos aspetos permanecerem controversos, é provável que a

privação do sono grave, em última instância degrade o desempenho. Há evidências de

que o desempenho clínico e a taxa de erros médicos dependem da quantidade de

privação de sono (Lehmann et al., 2010).
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A avaliação do stresse e a alteração dos horários de trabalho por turnos são

áreas importantes de investigação futura, devem estas ter como objetivo encontrar o

melhor compromisso entre a produtividade e a qualidade do sono, saúde e desempenho

(Chan, 2008).

Segundo Lehmann et al. (2010) que avaliou o impacto da privação de sono no

desempenho cognitivo dos cirurgiões, este revelou que estas alterações prejudicam a

habilidade cirúrgica e a concentração.

Campos & Martino (2004) desenvolveram também um estudo sobre os aspetos

crono-biológicos do ciclo vigília-sono e os níveis de ansiedade dos enfermeiros nos

diferentes turnos de trabalho, revelando que o trabalho realizado em turnos,

principalmente o trabalho noturno fixo ou alternante traz prejuízos à saúde do

trabalhador e sob a ótica da cronobiologia estes prejuízos são decorrentes de uma

desordem temporal do organismo.

As escalas de trabalho em hospitais são geralmente organizadas em turnos

fixos contínuos, uma vez que os serviços dessas instituições exigem um funcionamento

ininterrupto durante as 24h do dia, sete dias por semana. Também Fisher et al. (2002)

avaliou a perceção de sono: duração, qualidade e alerta em profissionais da área de

enfermagem em que o trabalho por turnos conduz a uma redução na duração de sono e

alteração na qualidade deste.

Na verdade, é evidente que o trabalho por turnos é intrinsecamente antinatural

ao ser humano (Chan, 2008).

É fundamental intervir na prevenção incentivando os trabalhadores por turnos a

hábitos de vida saudáveis, minimizando efeitos adversos. Em suma, os serviços devem

implementar estratégias de intervenção que melhorem a capacidade para o trabalho, e

promovam uma igualdade de oportunidades e o Bem-Estar, com vista à melhoria dos

cuidados prestados (Costa, 2009)

Os riscos existentes dentro de uma organização hospitalar são específicos do

tipo de trabalho desenvolvido e das características inerentes ao desempenho

profissional, em que o altruísmo está tantas vezes presente, e é um agente facilitador da

ocorrência de acidentes (Silva, 2008).

Os seres humanos podem suportar vários dias de insónia contínua, passando

por situações de deterioração do bem-estar e da eficácia. Micro-episódios de sono
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durante a vigília levam à menor capacidade e eficiência no desempenho das tarefas e

aumento do número de erros. A perda de sono resulta em má memorização, raciocínio

esquemático, que leva a decisões erradas, e os distúrbios emocionais, tais como

deteriora respostas interpessoais e aumento da agressividade (Orzel-Gryglewska,

2010).

Os sintomas são acompanhados por hipometabolismo do tecido cerebral,

particularmente no córtex, tálamo, córtex pré-frontal, frontal e occipital e centros

motores da fala. A deficiência de sono intensifica o tónus muscular e tremor

coexistentes, o desempenho na fala torna-se monótono e pouco clara, e a sensibilidade à

dor é maior. A insónia também está relacionada às mudanças na resposta imune e do

padrão de secreção hormonal. O risco de obesidade, diabetes e doença cardiovascular

aumenta (Orzel-Gryglewska, 2010).

A insuficiência de desempenho, que é causada por 20-25 horas de insónia é

comparável ao que, após intoxicação por etanol no nível de concentração de 0,10% de

álcool no sangue. As consequências da redução de sono crónica ou um sono superficial

por vários dias tendem a acumular-se. No trabalho, estes efeitos dificultam a boa

execução de muitas tarefas essenciais, a perda de sono pode ser perigosas para o

trabalhador e para o seu ambiente (Orzel-Gryglewska, 2010).

Da perspetiva de cuidados de saúde da população, as medidas de desempenho

incluem indicadores de acesso a cuidados, porque toda a população, e não apenas

aqueles que recebem cuidados, é preocupante. Outros tipos de indicadores de

desempenho, especialmente relevante a partir de uma perspetiva de cuidados de saúde

da população incluem medidas da eficácia das medidas de prevenção centradas no

paciente (Derose & Petitti, 2002).

A qualidade do atendimento deve ser medida objetivamente para ser útil na

elaboração de estratégias para melhorar a saúde. A alternativa são julgamentos

subjetivos e, portanto, evidência clara para orientar decisões.

As organizações devem medir objetivamente o desempenho.

Assim, as discussões sobre qualidade de atendimento e desempenho

rapidamente transitam para a discussão de maneiras de medir a qualidade e o

desempenho.

A qualidade do atendimento pode ser medida com base na estrutura, processo
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ou resultado. Os processos encarnam o que é feito por e para uma pessoa e os resultados

são os resultados finais de cuidados ou o efeito do processo de cuidar da saúde e bem-

estar dos pacientes e populações (Derose & Petitti, 2002).

Medidas de estrutura, processo e resultados podem fornecer informações

válidas sobre a qualidade dos cuidados de saúde. A estrutura organizacional pode ser

uma das causas de vários problemas de qualidade (Derose & Petitti, 2002).

A principal vantagem de medidas estruturais de qualidade é a sua relativa

facilidade de mensuração. A desvantagem é a ligação frequente entre a variável

estrutural e resultado desejado.

Pode ser difícil alcançar um consenso sobre o processo correto para muitos

problemas clínicos, especialmente quando a base de evidências é pobre. Resultando em

medidas que podem ser utilizadas para direcionar os esforços de melhoria da qualidade

(Derose & Petitti, 2002).

Muitos resultados não estão sob o controlo dos prestadores de cuidados de

saúde e as conclusões sobre a qualidade dos cuidados com base neles podem ser

inválidas. Além disso, pode ser difícil atribuir a responsabilidade por resultados a um

único sistema de atendimento, quando não há pontos claros de entrada ou de saída para

o sistema de saúde (Derose & Petitti, 2002). Isto porque, medir desempenho inclui um

conjunto integrado de processos e/ou medidas de resultados que facilitem as

comparações internas e externas de desempenho de uma organização ao longo do tempo

(Derose & Petitti, 2002).



III - METODOLOGIA
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3.1. Modelo de Investigação

Com base na anterior análise da revisão bibliográfica e nos propósitos do

estudo, a figura seguinte (figura 4) apresenta o modelo de estudo, pois pretende-se

conhecer o impacto dos hábitos de sono na qualidade de vida e no desempenho

profissional dos Profissionais de Saúde do Hospital de Faro EPE.

Figura 4 – Modelo de estudo

Neste capítulo explica-se a metodologia empregue neste estudo.

No sentido de procurar uma base científica para a realização de uma melhor

gestão de pessoal, a investigação deriva da determinação da metodologia, tendo em

consideração o domínio do estudo a realizar.

A metodologia é um modo processual de condução de uma ação, sendo a base

de todo o processo de investigação, em que a sua aplicação permite estruturar a ação,

conferindo-lhe um raciocínio sequencial, e ao mesmo tempo, conferindo-lhe uma

dinâmica interativa (Fortin, 2003).
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Mesmo tendo em conta o seu grau de dificuldade, dada a complexidade do

tema em questão, o estudo assumirá uma mais-valia, na medida em que mostra como as

organizações poderão intervir e a sua importância neste campo de ação. Este estudo

contribui de forma emergente neste problema de âmbito atual.
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3.2. Desenho e tipo de investigação

A delimitação permite que o estudo seja mais preciso e profundo e que não se

gaste tempo em assuntos que fazem com que o trabalho perca nitidez e unidade

(Azevedo & Azevedo, 2003).

Após a pré-definição de etapas e dos procedimentos é necessário pré-

estabelecer um desenho de investigação. Desenho esse, em que se pretende fazer uma

abordagem a um fenómeno de estudo isolado de contexto.

A abordagem neste estudo é delimitada pela revisão bibliográfica de modo a

serem aprofundados conceitos-chave referentes ao tema em questão. Esta problemática

será analisada com base na fundamentação teórica existente, recorrendo à análise de

artigos científicos e estudos de investigação já realizados.

Posteriormente pretende-se partir da formulação do problema de investigação,

que tem de necessariamente de abordar o tema a esclarecer.

Assim, este estudo prevê também a realização de uma investigação com uma

abordagem científica, com viabilidade amostral e com clareza de procedimentos. Os

dados serão analisados quantitativamente, começando por uma visão descritiva dos

resultados para melhor compreensão destes. O objetivo geral da estatística descritiva é

apresentar um conjunto de dados de forma que facilite uma maior informação dos

mesmos, dependendo esta do tipo de problema que se está a resolver, úteis em qualquer

situação. Após a introdução dos dados concretizada, ou seja, de ser identificada e

descrita a amostra de estudo, como se trata de um fenómeno em estudo são utilizados

testes estatísticos, ou seja testes de hipóteses com medidas estatísticas descritivas para

relação de variáveis nominais e ordinais para provar que as hipóteses são significativas.

A estatística inferencial refere-se a um processo de generalização, a partir de resultados

particulares.

Como referido, objetivo principal deste estudo é analisar os hábitos de sono e o

desempenho profissional dos PS, pois se confirmada a relação deste com as variáveis

poder-se-á visar a promoção da saúde individual e do utente a quem são prestados

cuidados de saúde.

Quando se formula um problema de investigação é necessário que este seja

claro, preciso, conciso, passível de ser investigado, e que aborde o tema a esclarecer
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(Fortin, 2003). Assim sendo, faz-se a tentativa de responder a questões tendo como

intenção demonstrar o enorme interesse de avaliar as relações pessoais e os erros

laborais cometidos por Profissionais de Saúde prejudicando-se a si mesmos e a

terceiros.

Como variáveis dependentes temos a Qualidade de Vida e o Desempenho

Profissional e como variáveis independentes as características sociodemográficas, os

hábitos de sono e as condições físicas/psíquicas, com o objetivo de avaliar as relações

entre HS e DP em PS no HDF EPE.

Quanto às especificidades inerentes ao estudo, este tem por base um conjunto

de hipóteses, descritas no quadro seguinte (quadro 1).

Quadro 1 - Questões e hipóteses de investigação
Questões Hipóteses Fundamentação

Teórica
Q1: Será que existe dependência
dos valores da escala de sono em
relação à idade?

H1: Os padrões de sono são dependentes da
idade

Serra (2002); Cruz
(2003); Czeisler
(2009)

Q2: Será que existe dependência
dos valores da escala de sono em
relação ao sexo?

H2: Os padrões de sono são dependentes do
género

Woodrow et al.
(2008); Admi et al.
(2008); Rotenberg
(2001); Czeisler
(2009)

Q3: Será que existe dependência
dos valores da escala de sono em
relação à categoria profissional?

H3: Os padrões do sono são dependentes da
categoria profissional

Serra (2002); Cruz
(2003)

Q4: Será que existe dependência
dos valores de DP em relação à
idade?

H4: O nível de desempenho profissional
depende da idade

Serra (2002); Cruz
(2003); Czeisler
(2009)

Q5: Será que existe dependência
dos valores de DP em relação ao
sexo?

H5: O nível de desempenho profissional
dependente do género

Woodrow et al.
(2008); Rotenberg
(2001); Czeisler
(2009)

Q6: Será que existe dependência
dos valores de DP em relação à
categoria profissional?

H6: O nível de desempenho profissional
dependente da categoria profissional

Serra (2002); Cruz
(2003)

Q7: Será que existe dependência
dos valores de QV em relação à
idade?

H7: O nível de qualidade de vida depende da
idade

Serra (2002); Cruz
(2003)

Q8: Será que existe dependência
dos valores da escala de QV em
relação ao sexo?

H8: O nível de qualidade de vida depende do
género

Woodrow et al.
(2008); Rotenberg
(2001)

Q9: Será que existe dependência
dos valores da escala de QV em
relação à categoria profissional?

H9: O nível de qualidade de vida depende da
categoria profissional

Serra (2002); Cruz
(2003)

Q10: Será que existe influência da
qualidade de sono sobre o DP?

H10: A qualidade de sono influencia o DP
dos PS

Chan  (2008);
Orzel-Gryglewska
(2010)
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Q11: Será que existe influência da
qualidade de sono sobre a QV?

H11: A qualidade de sono influencia a QV
dos PS

Chan  (2008);
Orzel-Gryglewska
(2010)

Q12: Será que existe influência da
QV sobre o DP?

H12: A qualidade de vida influencia o DP
dos PS

Chan  (2008);
Orzel-Gryglewska
(2010)

Q13: Existe uma relação entre a
avaliação da Qualidade de Vida e
o padrão do impacto do sono?

H13: Há relação entre a QV dos PS e as
condições físicas/psíquicas decorrentes dos
padrões de sono

Fisher (1997);
Fisher (2000)

Q14: Existe uma relação entre a
Qualidade de Vida e
sonolência/vigilidade?

H14: Há relação entre a QV dos PS e a
sonolência/vigilidade

Martins (2002)
Fisher et al. (2002)

Q15: Existe uma relação entre as
características do ritmo de vida e o
lazer com a satisfação
profissional?

H15: Os parâmetros vida/lazer associam-se
positivamente à satisfação profissional

Dorrian et al.
(2006); Rosa e
Carlotto (2005)

Q16: Existe uma relação entre as
características das relações
interpessoais e as capacidades
segundo as exigências com
influência nas competências
profissionais?

H16: Os parâmetros relações
interpessoais/capacidades segundo
exigências associam-se positivamente às
competências profissionais

Taylor & Dorn
(2006); Silva &
Martino (2004)

Q17: Existem diferenças
significativas entre o DP?

H17: Há predomínio significativo de um tipo
de desempenho

Laville  (1977);
Lehmann et al.
(2010)

Este estudo apresenta-se como uma tentativa de compreender os hábitos de

sono e o desempenho profissional dos Profissionais de Saúde a exercer funções no

Hospital de Faro EPE e que trabalham por turnos.

Atendendo ao estudo, optou-se por uma abordagem quantitativa, uma vez que

permite quantificar e interpretar dados concretos, e assim ser usada para descrever as

variáveis que influenciam o desempenho profissional.

Fortin (2003) refere que os objetivos principais de uma abordagem deste tipo é

descrever e verificar a relação entre variáveis.

Assim sendo, pretende-se fazer um estudo quantitativo não experimental,

descritivo/correlacional, de comparação entre sujeitos, transversal, retrospetivo e de

condição natural (sem manipulação de variáveis ou procedimentos laboratoriais).

Os dados têm como fonte os questionários aplicados no Hospital de Faro EPE

em 2011, por conveniência.

Para efetuar um trabalho de investigação é necessário ter presente o conceito de

ética, para assim não serem violados os direitos dos indivíduos. A colheita de dados

atende a questões de anonimato e confidencialidade.
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Este estudo pode ser viável se atendidas as pretensões de autorização de

recolha de dados e replicável pela comunidade científica divulgando-se os resultados

obtidos para outros eventuais estudos. Para tal é necessário que haja disponibilidade por

parte da instituição na cedência de dados e no preenchimento dos questionários.

Os dados que serão numa fase posterior analisados quantitativamente serão

fruto do preenchimento de questionários. Para a análise dos dados irá ser criada uma

base de dados em SPSS (Statistical Package for the Social Sciece) versão 17 para

realização de procedimentos e análise de variáveis.

Após a análise quantitativa dos dados, irão ser empregues procedimentos

estatísticos (testes de hipóteses) para uma eficaz relação entre as variáveis. Neste estudo

utiliza-se uma metodologia adequada, com clareza de procedimentos e com replicação

de estudo.

Assim, esta investigação é possível de ser investigada, pois é viável em termos

amostrais e de procedimentos.
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3.3. Amostra e Procedimentos

Devido à necessidade do estudo de modo a generalizar dados a outros meios e

amostras, os dados serão recolhidos no Hospital de Faro EPE.

O questionário será elaborado de forma a traduzir os objetivos do estudo numa

linguagem acessível às unidades estatísticas que compõem a amostra (Baranaño, 2004).

Como é demasiado custoso trabalhar toda a população, será utilizada uma

amostra representativa da população a partir de uma técnica de amostragem

estratificada, sendo de cerca de 30% da população

Neste estudo não serão controladas influências de género.

A população, a amostra, os critérios de exclusão e inclusão apresentam se na

figura seguinte.
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Figura 5 – Diagrama de População e Amostra do estudo
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3.4. Técnicas de análise e instrumentos de recolha de dados

Os instrumentos de recolha de dados serão inquérito por questionário, visto a

população em estudo ser homogénea e alfabetizada.

Posteriormente, com a análise em SPSS pretende-se uma análise univariada,

bivariada e multivariada do tipo quantitativo.

O inquérito tem a vantagem de poder ser respondido quando e onde o sujeito

escolher e a possibilidade de o fazer com mais privacidade, permitindo-lhe uma maior

reflexão, visto que não é necessária a presença do investigador.

Os questionários são métodos de estudo subjetivos nesta área uma vez que

apenas complementam o estudo desta matéria e são difíceis de separar devido à

interação existente entre os fatores circadianos, os fatores relacionados com o sono, e os

aspetos sociais e familiares (Cruz, 2003).

Em relação a este estudo, tendo em conta os seus objetivos e as diversas

condicionantes, utilizam-se instrumentos de fácil manejo que forneçam garantias quanto

à veracidade e fidelidade das informações recolhidas, apesar da enorme quantidade de

escalas encontradas, utilizaram-se apenas as que demonstram um grau de avaliação

comparativo com testes polissonográficos em laboratório elevado. Contudo, a

multiplicidade de questionários e escalas existentes não facilita a escolha na Medicina

do Sono. No quadro seguinte (quadro 2) estão especificados os autores das diferentes

escalas usadas no questionário deste estudo (Anexo 6).
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Quadro 2 – Autores e escalas utilizadas e adaptadas no inquérito

Questões do Questionário Escala/Questionário Autor/Referência

Grupo 1 Informações Pessoais Graça, 1999

Grupo 2 Escala de Sono para o Resultado
Médico (MOS)

Hays & Stewart, 1992

Grupo 3 Diário de Sono Morin & Espie, 2003

Grupo 4 Escala de Caráter Matutino-
Notívago (MEQ)

Horne & Ostberg, 1976

Grupo 5 Questionário da Qualidade de
Sono de Pittsburgh

Buysse et al., 1989

Grupo 6 Escala de Sonolência de
Epworth

Johns, 1991

Grupo 7 Desempenho Profissional Graça, 1999;
Siadap3, 2010;

Tuomi, Ilmarinem, Jahkola,
Katajarinne & Tulkki, 1997;

Fleck et al., 2000; Welbourne et
al., 1998
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3.5. Registo, verificação e tratamento de dados

Para efetuar um trabalho de investigação em seres humanos, os cientistas

necessitam de ter presente o conceito de ética, para assim não violarem os direitos dos

indivíduos. A colheita de dados atende a questões de anonimato e confidencialidade.

Para tal, foi necessário fazer o pedido de autorização á administração hospitalar, e esta

ser averbada pelos mesmos (Anexos 1, 2, 3 , 4 e 5).

Para os testes de hipótese serão utilizados testes não paramétricos, na medida

em que, na sua maioria, as variáveis a testar são nominais e ordinais.

Serão introduzidos e fundamentados os métodos e técnicas estatísticas para o

tratamento e análise da informação criada, cruzando com dados relevantes

anteriormente descritos.

Além da análise inferencial dos dados através da realização de testes de

hipóteses não paramétricos, também será realizada a análise fatorial e a regressão linear

simples como demonstra o seguinte quadro.

Quadro 3 – Variáveis e testes utilizados

Variáveis Dimensão Questões do Questionário Testes
Idade
Sexo
Estado civil
Categoria Profissional
Tempo profissão

Características
sociodemográficas

Grupo 1: 1, 2, 3, 5a, 5c Frequências
Correlaçoes Spearman
Mann-Whitney
Kruskal Wallis

Frequência de
acontecimentos de mau
dormir
Período de sono
Sensação ao acordar
Cronotipo de sono

Hábitos de sono

Grupo 2: 2, 8, 9
Grupo 4

ANOVA
Regressao linear
simples

Qualidade de sono
Grupo 5a Analise fatorial

Correlaçoes Spearman
Mann-Whitney
Kruskal Wallis

Condição de padrões de
sono
Sonolência/vigilidade
Satisfação profissional
Competências

Condicões
fisicas/psiquicas

Grupo 5b
Grupo 6
Grupo 7: 3, 4

Qui-quadrado  de
independência
V-Cramer
Correlação Pearson
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Qualidade de Vida
Saúde
Características Vida
Social
Vida/Lazer
Relações interpessoais
Exigências/capacidade
QV geral

Qualidade de Vida

Grupo 7: 8, 9, 10, 11, 13,
14

Qui-quadrado de
independência
V-Cramer
Correlação Pearson
ANOVA
Regressão linear
simples
Correlações  Spearman

DP

Desempenho
Profissional

Grupo 7: 15 Correlações Spearman
ANOVA
Regressão linear
simples
Teste Binominal

Assim, temos os seguintes aspetos metodológicos:

- Universo: PS do HDF EPE

- Questionário: escalas e questionários de autores (consulta bibliográfica)

- Dados: entrega e recolha de informação decorreu entre o dia 6 de junho de 2011 e 30

de setembro de 2011.

Foi verificado o correto ajustamento entre os objetivos do projeto e os

questionários, bem como identificadas as perguntas que respondem a cada objetivo.



IV- RESULTADOS
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4.1 Apresentação e Análise dos Resultados

Como resultados, primeiro mostraremos a análise descritiva, ou seja os

resultados que temos quanto à análise de diferentes frequências, bem como a análises

dos parâmetros de todas as variáveis. Nesta primeira parte fazer-se-á a análise dos

resultados deste estudo quantitativo, relembrando que foi realizada a análise de dados

através do Programa estatístico SPSS versão 17.

Numa primeira fase foram codificadas todas as variáveis bem como todos os

inquéritos. Posteriormente decorreu a sua introdução através do programa de tratamento

estatístico de dados acima mencionado.

Seguiu-se o seu tratamento quantitativo apresentando os referidos dados e

tabelas de forma a poderem ter significado.

Para atingir e responder de uma forma fundamentada à problemática do estudo

elaborou-se um conjunto de hipóteses que se consideraram importantes para o referido

estudo.
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4.2. Análise descritiva

De acordo com a amostra tida em conta para este estudo e com os objetivos e

hipóteses apresentados iremos apresentar de seguida os resultados que temos quanto à

análise das frequências relevantes ao estudo (análise descritiva).

Na análise de variáveis métricas de caracterização da amostra temos que num

total de 146 indivíduos, a idade média é de 32,64 anos, sendo a mínima de 21 anos e a

máxima de 65 anos. Depreende-se daqui que existe um vasto leque de idades, sendo que

trabalham no HDF EPE tanto PS recém-licenciados como PS pré-idosos quase

aposentados.

Como se verifica em todos os escalões etários existem mais PS do sexo

feminino do que do sexo masculino. A criação de faixas etárias (cinco) compreendidas

por 10 anos cada uma, permitiu também verificar que os PS são sobretudo jovens com

idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos.

Verifica-se também que não há indivíduos do sexo masculino acima dos 60

anos de idade, e que as faixas etárias respeitantes a indivíduos adultos são muito

similares quanto ao nº de indivíduos e quanto às proporções homens/mulheres.

Para se analisar a amostra também se analisa o estado civil dos indivíduos, em

que se verifica que a maior parte, mais de 50% são solteiros.

Quanto ao número de filhos, 60,3% dos inquiridos não têm filhos.

Em relação à categoria profissional, maioritariamente são enfermeiros (111)

sendo os restantes 35 indivíduos: assistentes hospitalares médicos de diversas

especialidades.

Em relação ao tempo de profissão, o indivíduo com menos tempo no

desempenho das funções inerentes à sua qualificação é de cerca de 6 meses, e o tempo

máximo é de 35 anos.

Quanto ao tempo em que exercem funções no serviço onde estão atualmente

existem vários indivíduos há meio ano a trabalhar, sendo que o máximo de anos no

mesmo serviço se encontra nos 25 anos.

Estas características estão presentes na tabela seguinte (tabela 1).
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Tabela 1 - Característica sociodemográficas características da amostra

Sexo Idade Estado Civil Categoria
Profissional

Tempo Serviço

Feminino
(74%)

Masculino
(26%)

20-30
(54,8%)

31-49
(23,3%)

41-50
(14,4%)

51-60
(6,2%)

61-70
(1,4%)

Solteiro
(56,2%)

Casado
(30,1%)

Divorciado
(6,8%)

Viúvo
(1,4%)

União Facto
(5,5%)

Médicos
(24%)

Enfermeiros
(76%)

0-10 anos
(75,3%)

11-20 anos
(13,7%)

+20 anos
(11%)

Analisando as variáveis não métricas de caracterização da amostra, quase 50%

da amostra tem duplo emprego (56 PS) e que 110 PS realizam turnos/não têm horário

fixo de trabalho por fazer parte integrante da profissão, sendo que não se podem recusar

a este trabalho independentemente da remuneração.

Em relação aos dados percecionados da anamnese ou história clinica (do sono):

43,8% dos PS demoraram a adormecer nas últimas 4 semanas cerca de 0 a 15 minutos e

dormiram em média 6 horas (35,6%) por noite.

Cerca de 20% das pessoas deitaram-se de madrugada por volta das 2h00. E

cerca de 28% acordaram bastante cedo, às 7h da manha.

Podemos também verificar que no período de sono imediatamente antes a

responderem ao inquérito, 40 PS dormiram efetivamente 7 horas e 72% demoraram a

adormecer entre os 5 e os 30 minutos.

Do total de 146 PS, 50 inquiridos não acordaram nenhuma vez durante a noite,

64 PS afirmaram que o tempo foi adequado e 82 PS afirmaram que não foi adequado,

destes todos consideraram que foi pouco.

Em relação aos sentimentos de fadiga que têm no preciso momento em que

respondem ao questionário, mais de 70 PS afirmam que se sentem acordados. Este

estado de saciedade de sono é um estado intermédio, pois o nível máximo de vigília
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seria “completamente acordado” e o de máxima sonolência e fadiga é “esforçando-me

para não adormecer”.

Como estratégias pessoais para ter qualidade de vida no trabalho, os PS

revelam que consomem bebidas com cafeína e suplementos proteicos e energéticos.

Revelam que se mantêm ativos e tentam ter bons hábitos de sono e alimentação.

Como estratégias pessoais também praticam desporto, tentam ter bom

relacionamento com colegas, têm boa postura e roupa adequada ao trabalho e

aproveitam pausas para descanso.

Como estratégias por parte da organização a maior parte refere que o hospital

não tem nenhumas estratégias.

Alguns referem ainda a existência de espaços com boas condições destinados a

convívio e ao descanso, a boa organização de turnos, a facilidade de trocas de horários

de turnos e a jornada contínua.

A realização de desporto e torneios de futebol, também se considera uma mais-

valia à qualidade de vida no trabalho.

Quanto à avaliação de desempenho, apesar das diferenças quanto ao sistema de

avaliação de DP, tanto médicos como enfermeiros, tiveram classificações de

Satisfaz/Bom, e 90,4% dos PS avaliam positivamente o DP dos PS do HDF EPE.

Os PS do HDF EPE revelam-se ainda pessoas saudáveis uma vez que 100

indivíduos não precisam de tratamento médico na sua vida diária.

Apesar de dores físicas resultantes de incapacidades crónicas ou agudas nos

PS, as tarefas que a atividade profissional dos PS lhes exigem são exercidas

normalmente não impedindo nada e muito pouco a realização destas.

Relativamente à frequência de sentimentos negativos percecionados pelos PS

tais como mau humor, desespero, ansiedade e depressão, 80 PS revelam tê-los algumas

vezes, verifica-se também que os PS que nunca tiveram estes sentimentos são os

mesmos que os têm frequentemente.
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4.3. Análise inferencial

Após esta análise descritiva vamos passar a analisar questões, hipóteses

formuladas, iremos de seguida proceder à análise inferencial, isto é, iremos validar ou

não as nossas hipóteses através de diferentes testes. Utilizaram-se testes não

paramétricos na medida em que na sua maioria as variáveis a testar são nominais e

ordinais, como mostra a figura seguinte.

Como não se conhece a distribuição normal do universo, e se trata de uma

amostra pequena, serão realizados testes não paramétricos.

O nível de significância para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, p<0.05.

Análises univaridas, como com medidas de posição e dispersão, foram

realizadas para descrever o perfil da amostra.

Para comparação das variáveis categóricas entre grupos foi utilizado o teste

Qui-Quadrado. Para comparar as variáveis numéricas entre grupos foram utilizados

os testes de Mann-Whitney (2 grupos) ede Kruskal-Wallis (acima de 3 grupos).

Para analisar a correlação entre as variáveis numéricas foi utilizado o

coeficiente de correlação de Spearman.

Análises de variância (ANOVA) foram utilizadas para se verificar a influência

separada das variáveis sono/DP e sono/QV.

Finalmente, outros testes foram usados para verificar todos os pressupostos,

como para investigar a predição de variáveis DP e de variáveis QV em que se utilizou a

análise: regressão linear simples.
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Figura 6 - Analise inferencial no modelo de estudo
Legenda:

1- Análise fatorial + Correlações de Spearman + Mann-Whitney + Kruskal Wallis

2-Correlação de Spearman + Mann-Whitney + Kruskal Wallis

3-ANOVA + Regressão linear simples

4-Qui-quadrado de independência

5-V-Cramer

6-Correlação Pearson

7-Correlação Pearson

8-Teste Binominal
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4.3.1. Análise da variável sono

A variável sono foi estudada a partir da variável Qualidade de Sono composta

por 5 pontos numa escala de Lickert.

A tabela seguinte apresenta a frequência de todos os pontos da escala para cada

item.

Os aspetos do sono que mais ocorreram “4 vezes por semana” entre os PS

foram: dificuldades em dormir porque não conseguiu dormir em 30 min (9,6%), acordar

a meio da noite ou de manhã muito cedo (12,3%) e dificuldade em manter o entusiasmo

na realização das suas tarefas (9,6%). Em contrapartida, não conseguir respirar

confortavelmente (87,7%) e tomar medicamentos para dormir (82,2 %) foram os

sintomas mais apontados com frequência “nunca”.

Quanto ao total da escala, com a aglutinação dos pontos da escala, o score

poderia variar entre 12 e 60, observou-se uma variação entre 12 e 43 pontos (M =

22,62; DP = 6,455; Mediana = 22,0) na amostra investigada. Pode-se inferir a partir

destes resultados, que em média os PS do presente estudo apresentaram um padrão de

sono bom.
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Tabela 2 – Frequência em percentagem dos itens da escala de sono

Nunca 1 vez por
semana

2 vezes por
semana

3 vezes por
semana

4 vezes por
semana

Teve dificuldades em dormir porque
não conseguiu dormir em 30 min 34,2 21,9 24,7 9,6 9,6

Acordou a meio da noite ou de manhã
muito cedo 17,8 30,1 23,3 16,4 12,3

Teve de se levantar para ir à casa de
banho 35,6 31,5 16,4 5,5 11,0

Não conseguiu respirar
confortavelmente 87,7 6,8 4,1 1,4 0

Tossiu ou ressonou alto 78,1 15,1 5,5 0 1,4

Teve muito frio 64,4 26,0 5,5 2,7 1,4

Teve muito calor 30,1 19,2 24,7 17,8 8,2

Teve pesadelos 56,2 20,5 15,1 5,5 2,7

Teve dores 69,9 15,1 9,6 1,4 4,1
Quantas vezes tomou medicamentos

para dormir 82,2 9,6 4,1 0 4,1

Quantas vezes teve dificuldade em
manter-se acordado enquanto

conduzia, refeições ou atividades
sociais

60,3 24,7 9,6 4,1 1,4

Quantas vezes teve dificuldade em
manter o entusiasmo na realização das

suas tarefas
27,4 32,9 23,3 6,8 9,6

Realizou-se uma análise fatorial na tentativa de se criar fatores para a escala.

Começou-se por analisar a consistência interna que “corresponde à homogeneidade dos

enunciados de um instrumento” (Fortin, 2003, p.227). O recurso ao alpha de Cronbach é

uma técnica muito utilizada para estimar a consistência interna quando existem várias

escolhas para o estabelecimento dos scores na escala de Likert. O valor de alpha pode

variar entre 0 e 1. Quanto maior for este valor maior é a consistência interna. Segundo

Hill e Hill (2002) um alpha de Cronbach:

Maior que 0,9 – é considerado excelente;

Entre 0,8 e 0,9 – é considerado bom;

Entre 0,7 e 0,8 – é considerado razoável;

Entre 0,6 e 0,7 – é considerado fraco;

Abaixo de 0,6 – é inaceitável.

A análise fatorial “é uma técnica de análise exploratória de dados que tem por
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objetivo descobrir e analisar a estrutura de um conjunto de variáveis inter-relacionadas

de modo a construir uma escala de medida para fatores (intrínsecos) que de alguma

forma (mais ou menos explicita) controlam as variáveis originais” (Maroco, 2003,

p.261).

Para o autor se duas variáveis estão correlacionadas, essa associação resulta de

partilha de uma característica comum não diretamente observável. A análise fatorial usa

então as correlação observadas entre as variáveis originais para estimar o(s) fator(es)

comum(ns) e as relações estruturais que ligam os fatores (latentes) às variáveis. Segundo

Nogueira (2004) a técnica em causa pode contribuir substancialmente para a interpretação

dos dados em análise.

Johnson e Wichern (2002) referem ainda que na análise do fator comum as

variáveis são agrupadas em função das suas correlações. Então as variáveis que compõem

um determinado fator devem ser altamente correlacionadas entre si e francamente

correlacionadas com as variáveis que entram na composição dum outro fator.

Temos então que a ideia básica deste modelo é de que cada variável observável

possa ser expressa pelo(s) fator(es) latente(s).

Segundo esta metodologia o primeiro fator explica a maior percentagem da

variância da amostra. O segundo, corresponde à segunda maior percentagem do total da

variância e assim sucessivamente. Se ocorrer que o valor total de fatores seja igual ao

número de variáveis (nesta caso o valor total da variância da amostra seria de 100%). Isto

permite-nos alcançar o objetivo central de utilização desta técnica dado que não seriam

reduzidas o número de variáveis.

Segundo vários autores a análise fatorial permitirá ao pesquisador: identificar os

fatores que explicam as correlações entre um conjunto de variáveis; reduzir grande

quantidade de informação inicial a um conjunto pequeno de variáveis – os fatores, que

representam a combinação linear das variáveis originais; os fatores são independentes

entre si e permitem realizar análises com outras técnicas multivariadas.

Como achamos necessário medir a consistência interna da escala da variável

sono, analisamos e chegamos a um valor de alpha de Cronbach de 0,737, que segundo

Hill e Hill (2002) é considerado razoável.

Se agruparmos as diferentes variáveis dos valores terminais da escala de sono, e

a estas variáveis aplicarmos uma análise fatorial (tabela 3) verificamos a existência de
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quatro fatores que são responsáveis por 65,372% da variância total das respostas, como

mostra a tabela seguinte. O KMO é considerado medíocre, com valor de 0.644.

Tabela 3 – Análise fatorial dos valores terminais da escala sono

Fatores Peso fatorial Variância explicada
Fator 1 27,394

Quantas vezes teve dificuldade em manter-se
acordado enquanto conduzia, refeições ou

atividades sociais

,827

Teve pesadelos ,735
Quantas vezes teve dificuldade em manter o

entusiasmo na realização das suas tarefas
,645

Teve muito frio ,527
Fator 2 14,079

Acordou a meio da noite ou de manhã muito cedo ,860

Teve de se levantar para ir à casa de banho ,816

Teve muito calor ,460
Fator 3 13,422

Não conseguiu respirar confortavelmente ,796

Teve dores ,794
Fator 4 10,476

Quantas vezes tomou medicamentos para dormir ,795

Tossiu ou ressonou alto ,773
Teve dificuldades em dormir porque não conseguiu

dormir em 30 min
,602

KMO = 0,644, 501,680gl= 66 e P=0,000

Após a análise de cada uma das variáveis que compõe cada fator denominámo-

los da seguinte forma:

Fator1- Hipersónia/fadiga, este fator conduz frequentemente à diminuição de energia e

diminuição do metabolismo

Fator2- Parassonia, este fator conduz a transtornos emocionais por insuficiência do

período de descanso

Fator3- Patologia/doença física, os problemas respiratórios bem como os demais

sintomas de doenças intrínsecas ao organismo estão presentes neste fator

Fator4- Insónia/stresse ocupacional, está presente neste grupo as alterações no ritmo

circadiano.
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Estes resultados não foram de grande surpresa para nós uma vez que ao longo

da análise descritiva estes fatores já se foram verificando.

Com relação às correlações entre os quatro domínios e o total da escala do

sono com as variáveis sociodemográficas, foram encontrados os seguintes resultados,

como mostra a tabela 4.

O fator hipersónia/fadiga correlacionou-se negativamente com estado civil (r =

-0,169), o fator parassonia/transtorno emocional correlacionou-se negativamente e com

p<0.1 com sexo (r=-0,232). O fator patologia/doença física correlacionou-se

positivamente com a idade (r=0,216) e com tempo de profissão (r=0,169). Isto significa

que quanto menor a idade menor a frequência de sintomas de doenças; e quanto

mais tempo de profissão, mais frequência de patologias.

Tabela 4 – Correlação entre variáveis sociodemográficas e sono

Idade Sexo Estado
Civil

Categoria
Profissional

Tempo
Profissão Fator1 Fator 2 Fator 3

Idade

Sexo -,069

Estado Civil ,429** -,068
Categoria

Profissional ,223** -,004 ,039

Tempo
Profissão ,852** -,032 ,443** ,167*

Fator 1 -,030 -,088 -,169* ,180* -,096

Fator 2 ,011 -,232** -,034 -,032 ,044 ,000

Fator 3 ,216** -,047 ,345** ,008 ,169* ,000 ,000

Fator 4 ,121 ,101 ,050 ,041 ,005 ,000 ,000 ,000

p≤.05 *; p≤.01**

Mesmo cientes de que iríamos perder alguma informação com a utilização

desta técnica equacionou-se a seguinte questão:

Q1: Será que existe dependência dos valores da escala de sono em relação à idade?
H1: Os padrões de sono são dependentes da idade
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Uma vez identificados os fatores que foram extraídos da análise fatorial dos

valores terminais da escala de sono, vamos tentar verificar se estes valores dependem do

género, idade e categoria profissional; para isto vamos usar os valores resultantes da

análise fatorial para cada fator, pois este é o valor que melhor representa as variáveis.

Como sabemos que os valores resultantes da análise fatorial seguem uma

distribuição do tipo não paramétrico, daí o uso do teste Kruskal-Walis, para medir a

independência entre os fatores e a idade; e o teste Mann-Whitney para medir a

independência entre os fatores e o género e a categoria profissional.

Como mostra a tabela seguinte, para a idade e por meio do teste de Kruskal-

Wallis, comparou-se as variáveis do sono para grupo etário.

Como se pode ver pela tabela, tudo leva a querer que existe dependência dos

fatores parassonia e patologia da escala de sono em relação à idade, porque nessas

relações os valores de p são inferiores a 0,05.

Observou-se diferença estatisticamente significativa para o fator  2  com p

= 0,049 e para o fator 3 com p= 0,002, com maiores score para a faixa etária 61-70

anos.

Isto é, os PS com mais idade apresentaram maior frequência de alterações

no padrão do sono c o m parassonia e sintomas patológicos.

Tabela 5 - Análise de dependência dos valores da escala de sono pela idade

Fatores Grupo etário N Mean Rank 2 P

Fator 1 20-30 80 78,938 8,092 0,088
31-40 34 60,235
41-50 21 73,119
51-60 9 64,611
61-70 2 125,500

Fator 2 20-30 80 75,663 9,542 0,049
31-40 34 70,588
41-50 21 55,976
51-60 9 93,722
61-70 2 129,500

Fator 3 20-30 80 63,638 17,210 0,002
31-40 34 93,235
41-50 21 68,452
51-60 9 84,167
61-70 2 137,500

Fator 4 20-30 80 71,788 8,202 0,084
31-40 34 72,294
41-50 21 88,262
51-60 9 74,389
61-70 2 3,500
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Q2: Será que existe dependência dos valores da escala de sono em relação ao sexo?
H2: Os padrões de sono são dependentes do género

Segue-se a verificação da existência ou não dependência dos fatores em relação

ao género. Como se pode ver pela tabela, tudo leva a querer que existe dependência do

fator 2 da escala de sono em relação ao género, porque o valor de p é inferior a 0,05.

Para a variável sexo e por meio do teste de Mann-Whitney, comparou-se as

variáveis do sono para o género.

Observou-se diferença estatisticamente significativa para o fator

parassonia com p = 0,007, com maiores score para o género feminino.

Assim, as mulheres apresentaram maior frequência de alterações no padrão

do sono e de sintomas de parassonia.

Tabela 6 - Análise de dependência dos valores da escala de sono pelo género

Fatores Sexo N Mean Rank P

Fator 1 Feminino 108 77,296 0,067

Masculino 38 62,711

Fator 2 Feminino 108 79,148 0,007

Masculino 38 57,447

Fator 3 Feminino 108 74,556 0,611

Masculino 38 70,500

Fator 4 Feminino 108 73,963 0,824

Masculino 38 72,184

Q3: Será que existe dependência dos valores da escala de sono em relação à

categoria profissional?
H3: Os padrões do sono são dependentes da categoria profissional

Por fim, podemos nos questionar se existe ou não dependência dos fatores em

relação à categoria profissional.
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Como se pode ver pela tabela, tudo leva a querer que apenas existe

dependência do fator 1 da escala de sono em relação à categoria profissional, porque o

valor de p é inferior a 0,05.

Para a comparação da categoria profissional e variável do sono utilizou-se o

teste Mann-Whitney.

Observou-se diferença estatisticamente significativa para a hipersónia/fadiga

com p = 0,038, com maiores scores para a categoria profissional médica.

Assim, os médicos apresentaram maior frequência de alterações no padrão

do sono e de sintomas de fadiga.

Tabela 7 - Análise de dependência dos valores da escala de sono pela categoria profissional

Fatores Categoria Profissional N Mean Rank P

Fator 1 Enfermeiro 111 69,419 0,038
Médico 35 86,443

Fator 2 Enfermeiro 111 74,428 0,637

Médico 35 70,557
Fator 3 Enfermeiro 111 72,698 0,683

Médico 35 76,043

Fator 4 Enfermeiro 111 75,383 0,338
Médico 35 67,529

Resumindo, observou-se os seguintes resultados significativos: as mulheres

apresentaram maiores scores de sintomas de insuficiência de padrão de sono; os PS

mais velhos apresentaram maior frequência de sintomas de maus hábitos de sono e os

médicos associaram-se a piores padrão de sono.

Verificando-se a hipótese da questão 1, 2 e 3.

4.3.2. Analise variável desempenho

Com relação ao DP temos que o score pode variar entre 16 e 80 e se regista

variação entre os 47 e 93 pontos (M= 70,68; DP = 11,099; Mediana = 71) na amostra



GESTAO PARA A SAUDE: IMPACTO DOS HABITOS DE SONO NO DESEMPENHO PROFISSIONAL EM ÂMBITO HOSPITALAR

87

investigada. Pode-se inferir a partir destes resultados, que em média os PS do presente

estudo apresentaram um desempenho profissional aceitável.

Por meio de uma análise bivariada de correlação (coeficiente de Spearman)

entre variáveis contínuas e o DP (Tabela 7), observaram-se os seguintes resultados: o

DP mínimo correlacionou-se negativamente com a idade (r = -0,183) e tempo de

profissão (r = -0,225).

Isto significa que quanto maior a idade menor a frequência de DP mínimo e

maior a frequência de DP máximo; e quanto mais tempo de profissão, mais frequência

de DP máximo e menor de DP mínimo.

Tabela 8 - Correlação entre variáveis sociodemográficas e DP

Idade Sexo Estado
Civil

Categoria
Profissional

Tempo
Profissão

Avaliação de
Desempenho

Desempenho
Mínimo

Idade

Sexo -,069

Estado Civil ,429** -,068

Categoria
Profissional ,223** -,004 ,039

Tempo Profissão ,852** -,032 ,443** ,167*

Avaliação de
Desempenho ,156 -,102 ,133 ,171* ,237**

Desempenho
Mínimo -,183* ,026 -,133 -,155 -,225** -,845**

Desempenho
Máximo ,183* -,026 ,133 ,155 ,225** ,845** -1,000**

p≤.05 *; p≤.01**

Q4: Será que existe dependência dos valores de DP em relação à idade?
H4: O nível de desempenho profissional depende da idade

Para faixa etária, utilizando o teste de Kruskal-Wallis, observou-se que, o DP

n ã o apresenta diferenças estatisticamente significativas.

Como se pode ver pela tabela, não existe dependência do DP em relação à

idade, p=0,138 > 0,05.
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Tabela 9 - Análise de dependência dos valores da escala DP pela idade

Grupo Etario N Mean Rank P

Avaliação de
Desempenho

20-30 80 71,01 0,138
31-40 34 64,24
41-50 21 87,36
51-60 9 96,72
61-70 2 80,50
Total 146

Q5: Será que existe dependência dos valores de DP em relação ao sexo?
H5: O nível de desempenho profissional dependente do género

Segue-se a verificação da existência ou não dependência do DP em relação ao

género (tabela 10).

Utilizando-se o teste de Mann-Whitney, não se observou diferenças

estatisticamente significativas para sexo, porque o valor de p é superior a 0,05.

Tabela 10 - Análise de dependência dos valores da escala de DP para género

Sexo N Mean Rank P

Avaliação de Desempenho Feminino 108 75,80 0,268

Masculino 38 66,97
Total 146

Q6: Será que existe dependência dos valores de DP em relação à categoria

profissional?
H6: O nível de desempenho profissional dependente da categoria profissional

Por fim, podemos nos questionar se existe ou não dependência do DP em

relação à categoria profissional.

Como se pode ver pela tabela, tudo leva a querer que apenas existe

dependência do DP em relação à categoria profissional, porque o valor de p é inferior a

0,05 (p=0,031)

Para a comparação da categoria profissional e variável DP utilizou-se o teste

Mann-Whitney
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Observou-se diferença estatisticamente significativa, com maiores score para

a categoria profissional médica, ou seja, os médicos apresentam melhor desempenho

profissional.

Tabela 11 - Análise de dependência do DP pela categoria profissional

Categoria
Profissional

N Mean Rank P

Avaliação de Desempenho Enfermeiro 111 69,27 0,031

Médico 35 86,93
Total 146

Verificando-se a hipótese da questão 6.

4.3.3. Analise variável Qualidade de Vida

Com relação à QV temos que o score variou entre os 14 e 35 pontos

(M=26,13; DP=4,04; Mediana =27) nos PS.

Pode-se inferir a partir destes resultados, que em média os PS do presente

estudo apresentaram uma QV razoável, não sendo considerada boa, nem muito boa.

Segundo os coeficientes de Spearman (Tabela 12), observaram-se os seguintes

resultados: a QV correlacionou-se negativamente com sexo (r = -0,238).
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Q7: Será que existe dependência dos valores de QV em relação à idade?
H7: O nível de qualidade de vida depende da idade

Utilizando o score QV geral e as restantes variáveis para a QV, utilizou-se o

teste de Kruskal-Wallis para a idade, observou-se que, a QV apresenta diferenças

estatisticamente significativas para a saúde, como mostra a tabela seguinte.

Como se pode ver pela tabela, tudo leva a querer que existe dependência desta

variável em relação à idade, porque nessas relações o valor de p é inferior a 0,05.

Observou-se diferença estatisticamente significativa, com maior score para a

faixa etária 31-40 anos. Isto é, os PS adultos médios apresentaram maior frequência

de qualidade de saúde.
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Tabela 13 - Análise de dependência dos valores da escala de sono pela idade

Grupo
Etario

N Mean Rank 2 P

Qualidade de vida 20-30 80 70,68 7,921 ,095
31-40 34 82,91
41-50 21 78,31
51-60 9 62,72
61-70 2 24,50

Saúde 20-30 80 68,14 10,283 ,036
31-40 34 85,59
41-50 21 82,74
51-60 9 65,28
61-70 2 22,50

Características Vida 20-30 80 72,05 2,039 ,729
31-40 34 79,32
41-50 21 66,50
51-60 9 77,61
61-70 2 87,50

Vida/Lazer 20-30 80 74,95 2,074 ,722
31-40 34 71,09
41-50 21 72,36
51-60 9 65,28
61-70 2 105,50

Relações interpessoais 20-30 80 72,73 ,792 ,940
31-40 34 75,44
41-50 21 73,07
51-60 9 69,83
61-70 2 92,50

Exigências/capacidades 20-30 80 74,60 3,987 ,408
31-40 34 78,85
41-50 21 69,17
51-60 9 63,17
61-70 2 30,50

QV geral 20-30 80 74,31 ,459 ,977
31-40 34 74,53
41-50 21 68,74
51-60 9 75,72
61-70 2 63,50

Q8: Será que existe dependência dos valores da escala de QV em relação ao sexo?
H8: O nível de qualidade de vida depende do género

Segue-se a verificação da existência ou não dependência dos fatores em relação

ao género. Como se pode ver pela tabela 14, existe dependência do domínio qualidade

de vida em relação ao género (p=0,018<0,05) e do domínio exigências/capacidades em

relação ao género (p=0,037<0,05).

Observou-se diferenças estatisticamente significativas com maiores score

para o sexo feminino na qualidade de vida e para o sexo masculino para as

exigências/capacidades.
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Ou seja, as mulheres apresentaram mais satisfação em relação à sua

qualidade de vida e os homens apresentaram melhores capacidades para o trabalho em

relação às suas exigências físicas e mentais.

Tabela 14 - Análise de dependência dos valores da escala de QV pelo género

Sexo N Mean Rank P
Qualidade de vida Feminino 108 77,63 ,018

Masculino 38 61,76
Saúde Feminino 108 73,44 ,976

Masculino 38 73,66
Características Vida Feminino 108 76,48 ,107

Masculino 38 65,03
Vida/Lazer Feminino 108 71,24 ,230

Masculino 38 79,92
Relações interpessoais Feminino 108 76,30 ,113

Masculino 38 65,55
Exigências/capacidades Feminino 108 69,48 ,037

Masculino 38 84,92
QV geral Feminino 108 75,41 ,355

Masculino 38 68,08

Q9: Será que existe dependência dos valores da escala de QV em relação à

categoria profissional?
H9: O nível de qualidade de vida depende da categoria profissional

Como se pode ver pela tabela 15, não existe dependência de nenhum domínio

de QV em relação à categoria profissional, porque o valor de p é superior a 0,05.

Para a comparação da categoria profissional e variável QV utilizou-se o teste

Mann-Whitney
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Tabela 15 - Análise de dependência dos valores da escala QV pela categoria profissional

Categoria
Profissional

N Mean Rank P

Qualidade de vida Enfermeiro 111 74,70 ,468
Médico 35 69,70

Saúde Enfermeiro 111 75,54 ,249
Médico 35 67,04

Características Vida Enfermeiro 111 73,28 ,902
Médico 35 74,19

Vida/Lazer Enfermeiro 111 70,71 ,117
Médico 35 82,36

Relações interpessoais Enfermeiro 111 72,78 ,666
Médico 35 75,79

Exigências/capacidades Enfermeiro 111 74,15 ,722
Médico 35 71,44

QV Enfermeiro 111 73,39 ,956
Médico 35 73,84

Verificou-se assim as hipóteses da questão 7 e 8.

4.3.4. Análise da relação entre DP em função do sono

Primeiramente, realizou-se uma análise bivariada de correlação entre os

domínios do sono com o DP.

Apenas o domínio frequência de acontecimentos de mau dormir apresentou

correlação negativa significativa, com o DP (r= - 0,214), como mostra a tabela

seguinte.
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Tabela 16 - Análise correlação bivariada entre os hábitos de sono e o DP

Freq Ac Mau
Dormir

Como foi o seu
período de sono

Como se sentia
ao acordar

Cronotipo-
avaliação

Freq Ac Mau Dormir

Como foi o seu período de
sono

-,395**

Como se sentia ao acordar -,437** ,569**

Cronotipo-avaliação -,092 -,130 -,149

Avaliação de Desempenho -,214** ,147 ,111 ,095

p≤.05 *; p≤.01**

Estes resultados apontam que, os PS com menor score no domínio

frequência de acontecimentos de mau dormir apresentaram maior score de DP.

Contudo, a magnitude das correlações foram modestas.

Q10: Será que existe influência da qualidade de sono sobre o DP?
H10: A qualidade de sono influencia o DP dos PS

Para analisar a influência dos dados da qualidade do sono sobre o

desempenho foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA).

Sobre o DP observou-se um maior efeito das variáveis frequência de

acontecimentos de mau dormir [Wilks' lambda=0,409; F (5,849); p=0,000], período de

sono [Wilks' lambda=0,525; F (3,657); p=0,000] e sensação ao acordar [Wilks'

lambda=0,632; F (2,358); p=0,002].

Em outras palavras, menos acontecimentos de mau dormir, melhor período de

sono e melhor sensação ao acordar estiveram associadas a maior score de DP.

Por último, para prever o efeito das variáveis independentes (sono) sobre o

desempenho, foi utilizada uma análise de regressão linear simples.

Para o score total do DP, na regressão linear simples (Tabela 17) observou-se

que o domínio do sono frequência acontecimentos mau dormir estimou uma diminuição

de 3,4 pontos (p = 0,013; R2 = 4,2%); o domínio período do sono estimou um aumento

de 2,376 pontos (p = 0,05; R2 = 2,6%).

Em outras palavras, maior frequência de sintomas de frequência de
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acontecimentos mau dormir predisseram pior desempenho, e menor qualidade no

período de sono prediz pior desempenho.

Tabela 17 - Análise de regressão linear univariada para o DP

Variável P R2 Estimativa

Freq acontecimentos
mau dormir

0,013 0,042 -3,4

Período sono 0,05 0,026 2,376
Sensação acordar 0,244 0,009 1,751

Cronotipo 0,388 0,005 0,831

R2=coeficiente de determinação (% de variabilidade da variável resposta explicada pela variável

independente); Estimativa = valores do interceto (1o valor) e do coeficiente angular (2o valor) na reta de

regressão Y=a+bX.

Resumindo, verifica-se a hipótese da questão 10.

4.3.5. Análise da relação entre QV em função do sono

Primeiramente, realizou-se uma análise bivariada de correlação entre os

domínios do sono com a QV.

O domínio frequência de acontecimentos de mau dormir apresentou correlação

negativa significativa, com a QV (r= - 0,406), e correlação positiva com período de

sono (r=0,292) e sensação ao acordar (r=0,449), como mostra a tabela seguinte

Tabela 18 - Análise correlação bivariada entre os hábitos de sono e a QV

Freq Ac Mau
Dormir

Como foi o seu
período de sono

Como se sentia
ao acordar

Cronotipo-
avaliação

Freq Ac Mau Dormir

Como foi o seu período de
sono

-,395**

Como se sentia ao acordar -,437** ,569**

Cronotipo-avaliação -,092 -,130 -,149

QV -,406** ,292** ,440** -,031
p≤.05 *; p≤.01**
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Estes resultados apontam que os PS com menor score no domínio frequência

de acontecimentos de mau dormir apresentaram maior score de QV e os PS com

melhor qualidade de sono e melhor sensação ao acordar apresentam melhor QV.

Q11: Será que existe influência da qualidade de sono sobre a QV?
H11: A qualidade de sono influencia a QV dos PS

Para analisar a influência dos dados da qualidade do sono sobre o

desempenho foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA).

Sobre a QV observou-se um maior efeito das variáveis frequência de

acontecimentos de mau dormir [Wilks' lambda=0,,667; p=0,000], período de sono

[Wilks' lambda=0,,51; p=0,000] e sensação ao acordar [Wilks' lambda=0,602;

p=0,000].

Em outras palavras, menos acontecimentos de mau dormir, melhor período de

sono e melhor sensação ao acordar estiveram associadas a maior score de QV.

Por último, para prever o efeito das variáveis independentes (sono) sobre a

qualidade de vida, foi utilizada uma análise de regressão linear simples.

Para o score total do DP, na regressão linear simples (Tabela 19) observou-se

que o domínio do sono frequência acontecimentos mau dormir estimou uma diminuição

de 2,1 pontos (p = 0,000; R2 = 13,1%); o domínio período do sono estimou um aumento

de 1,4 pontos (p = 0,001; R2 = 7,9%) e o domínio sensação ao acordar estimou um

aumento de 2,9 pontos (p = 0,000; R2 = 19,7%).

Em outras palavras, maior frequência de sintomas de frequência de

acontecimentos mau dormir predisseram pior desempenho, menor qualidade no período

de sono prediz pior desempenho e pior sensação ao acordar prediz pior desempenho.
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Tabela 19 - Análise de regressão linear univariada para a QV

Variável P R2 Estimativa

Freq acontecimentos
mau dormir

0,000 0,131 -2,191

Período sono 0,001 0,079 1,495
Sensação acordar 0,000 0,197 2,922

Cronotipo 0,803 0,000 0,803

R2=coeficiente de determinação (% de variabilidade da variável resposta explicada pela variável

independente); Estimativa = valores do interceto (1o valor) e do coeficiente angular (2o valor) na reta de

regressão Y=a+bX.

Resumindo, verifica-se a hipótese da questão 11 .

4.3.6. Análise da relação entre QV e o DP

Realizou-se uma análise bivariada de correlação entre a QV e o DP. A QV

apresentou correlação positiva significativa com o DP (r= 0,384), com p<0,01. Estes

resultados apontam que, os PS com melhor score de QV apresentaram maior score de

DP.

Q12: Será que existe influência da QV sobre o DP?
H12: O qualidade de vida  sono influencia o DP dos PS

Para analisar a influência dos dados da qualidade de vida sobre o desempenho

foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA).

Sobre o DP observou-se um efeito da variável qualidade de vida significativo

[Wilks' lambda=0,365; p=0,000].

Por último, para prever o efeito das variáveis independentes (sono) sobre o

desempenho, foi utilizada uma análise de regressão linear simples.

Para o score total do DP, na regressão linear simples observou-se que a QV

estimou um aumento de 1,064 pontos (p = 0,000; R2 = 15,1%).

Em outras palavras, menor qualidade de vida prediz pior desempenho.
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Resumindo, verifica-se a hipótese da questão 12, pois o pressuposto de linearidade do

fenómeno em estudo está verificado.

4.3.7. A condição física/psíquica e a QV do PS no DP

A qualidade de vida dos PS esta intrinsecamente ligada a todo o seu

comportamento diurno e noturno, por isso apresenta-se:

Q13: Existe uma relação entre a avaliação da Qualidade de Vida e o padrão do

impacto do sono?
H13: Há relação entre a QV dos PS e as condições físicas/psíquicas decorrentes dos padrões de sono

Utilizaremos o teste Qui-Quadrado de independência, e apresenta-se uma

tabela de contingência (tabela seguinte)

Com a aplicação do teste verifica-se que p=0,025 ≤0,05, para um grau de

confiança de 95%, sendo que se aceita e se verifica a hipótese, existem evidências

estatísticas, sendo que a hipótese é significativa (tabela 20).

Assim, existem diferenças estatisticamente significativas, existe relação entre

as variáveis e há dependência entre as variáveis.

De evidenciar que 96 PS consideram a sua qualidade de vida Boa e 68 PS a

qualidade do seu sono em geral razoável.

Tabela 20 – Tabela contingência da qualidade de vida versus impacto da qualidade de sono

Qualidade de vida
Má Nem boa nem

má
Boa Muito boa

Sono em geral Muito mau 0 4 4 0
Mau 4 8 12 2

Razoável 4 16 44 4
Bom 0 4 30 2

Muito bom 0 0 6 2
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Q14: Existe uma relação entre a Qualidade de Vida e sonolência/vigilidade?
H14: Há relação entre a QV dos PS e a sonolência/vigilidade

Os hábitos de sono são parte redundante da qualidade de vida, por isso:

utilizaremos a medida de associação VCramer, pois esta correlação, este coeficiente

não-paramétrico é apropriado para medir a intensidade de associação entre duas

variáveis nominais. Estas variáveis são geralmente organizadas em tabelas ditas de

contingência com L Linhas e C colunas (Maroco, 2003).

Na tabela seguinte verifica-se que p=0,033 ≤0,05, para um grau de confiança

de 95%, sendo que aceita-se e verifica-se a Hipótese.

Na tabela vê-se que existem evidências estatísticas (a hipótese é significativa),

pois existem diferenças estatisticamente significativas. Evidencia-se que 6 PS não se

sentiam nada bem ao acordar, contudo a sua satisfação com a saúde em geral é descrita

como “Nem satisfeito nem insatisfeito”.

A tabela demonstra que existe relação entre as variáveis e há dependência entre

as variáveis.

Assim verificou-se que existe dependência entre as duas variáveis.

Tabela 21 – Tabela contingência da qualidade na saúde versus padrão de sono

Avaliação/Cotação Total
Anormal Duvidoso Normal

Saúde Insatisfeito 6 0 2 8
Nem satisfeito nem

insatisfeito
18 2 8 28

Satisfeito 48 12 22 82
Muito satisfeito 12 0 16 28

Total 84 14 48 146

Q15: Existe uma relação entre as características do ritmo de vida e o lazer com a

satisfação profissional?
H15: Os parâmetros vida/lazer associam-se positivamente à satisfação profissional

Utilizaremos a correlação de Pearson, a análise de Clusters tem como objetivo

o agrupamento de variáveis (e não de sujeitos) as medidas de semelhança apropriadas

são os coeficientes de correlação amostrais (Maroco,2003). No caso de variáveis
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contínuas o coeficiente de correlação de Pearson (ou, de um modo geral, o seu valor

absoluto) é o mais vulgarmente utilizado. Para variáveis ordinais deve utilizar-se o

coeficiente de Spearman, e finalmente no caso de variáveis nominais deve utilizar-se o

coeficiente Phi (Maroco,2003). Estes coeficientes podem também ser utilizados como

medidas de semelhança entre sujeitos, mas, nestes casos, o seu uso é por vezes

desprovido do significado claro das medidas da correlação (Maroco,2003). O

coeficiente de correlação de Pearson não é mais do que uma medida da covariância

standardizada (eliminando assim os problemas decorrentes da inflação da Cov quando

se utilizam diferentes unidades de medida para as duas variáveis (Maroco,2003).

As variáveis estão relacionadas moderadamente, o coeficiente varia é de 0,325

e 0,384. Correlacionando-se positivamente, ou seja, quanto melhores características de

vida/lazer, mais satisfação profissional.

Verifica-se que p =0,000 ≤0,05, para um grau de confiança de 95%.

Verifica-se a Hipótese, pois existem evidências estatísticas. A hipótese é

significativa.

Assim sendo, existem diferenças estatisticamente significativas, existindo

relação entre as variáveis e dependência entre as variáveis. Verificou-se que existe

relação entre as variáveis.

Q16: Existe uma relação entre as características das relações interpessoais e as

capacidades segundo as exigências com influência nas competências profissionais?
H16: Os parâmetros relações interpessoais/capacidades segundo exigências associam-se positivamente às

competências profissionais

Utilizaremos a correlação de Pearson, com a hipótese.

Verifica-se que p≤0,01, e assim aceita-se e verifica-se a hipótese, pois existem

evidências estatísticas. A hipótese é significativa

A correlação é positiva com r=0,331 e r=0,216.

Ou seja, quanto melhores as capacidades para a realização do trabalho e quanto

melhores as relações interpessoais no trabalho melhor o desempenho.
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Q17: Existem diferenças significativas entre o DP?
H17: Há predomínio significativo de um tipo de desempenho

De seguida utilizaremos o teste Binominal, que é geralmente utilizado para

testar a ocorrência de um a, das duas realizações de uma variável dicotómica, i.e. para

testar a proporção dessa ocorrência no total de ocorrências registadas (Maroco,2003). A

distribuição do numero de ocorrências de uma das realizações deste tipo de variáveis

“+” ou “-“, “Sim” ou “Não”, etc. é descrito apropriadamente pela distribuição binomial

(Maroco,2003)

Não se verifica-se a hipótese e não existem evidências estatísticas, logo a

hipótese não é significativa, o desempenho máximo encontra-se em 80 PS e o

desempenho mínimo em 66 PS, verifica-se que p=0,282 ≥ 0,05, para um grau de

confiança de 95%.

Assim sendo, temos as seguintes hipóteses suportadas/não suportadas:

H1: Os padrões de sono são dependentes da idade Hipótese suportada
H2: Os padrões de sono são dependentes do género Hipótese suportada
H3: Os padrões do sono são dependentes da categoria profissional Hipótese suportada
H4: O nível de desempenho profissional depende da idade Hipótese não suportada

H5: O nível de desempenho profissional dependente do género Hipótese não suportada

H6: O nível de desempenho profissional dependente da categoria profissional Hipótese suportada
H7: O nível de qualidade de vida depende da idade Hipótese suportada
H8: O nível de qualidade de vida depende do género Hipótese suportada
H9: O nível de qualidade de vida depende da categoria profissional Hipótese não suportada

H10: A qualidade de sono influencia o DP dos PS Hipótese suportada
H11: A qualidade de sono influencia a QV dos PS Hipótese suportada
H12: A qualidade de vida influencia o DP dos PS Hipótese suportada
H13: Há relação entre a QV dos PS e as condições físicas/psíquicas decorrentes dos
padrões de sono

Hipótese suportada

H14: Há relação entre a QV dos PS e a sonolência/vigilidade Hipótese suportada
H15: Os parâmetros vida/lazer associam-se positivamente à satisfação profissional Hipótese suportada
H16: Os parâmetros relações interpessoais/capacidades segundo exigências
associam-se positivamente às competências profissionais

Hipótese suportada

H17: Há predomínio significativo de um tipo de desempenho Hipótese não suportada



V-DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
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5.1. Discussão de resultados

Neste capítulo vamos incidir na análise e interpretação dos resultados de

investigação. Pretende-se refletir sobre o trabalho desenvolvido, adotando um

pensamento e análise crítica.

Apesar de alguns factos não serem testados, podemos referir alguns dados, que

aparentemente não eram facilmente percecionados. Factos que foram percebidos e

detetados no decorrer da revisão bibliográfica e tratamento de dados.

Relativamente à reflexão acerca dos resultados pretendemos desenhar algumas

respostas aos objetivos definidos para o presente estudo.

Da análise das informações decorrentes da bibliografia, bem como pela análise

realizada e demonstrada no capítulo anterior, nomeadamente na parte da análise

descritiva foi possível perceber que existem sentimentos de fadiga entre os PS no preciso

momento em que respondem ao questionário, verificando-se que não se sentem

“completamente acordados”, estes achados estão em concordância com Ohayon,

Smolensky e Roth (2010) que afirmam que ocorre sonolência diurna excessiva e ataques

de sono durante o período de atividade.

Nesta análise também se verificou que as estratégias por parte da organização

são nulas, a maior parte refere que o hospital não tem nenhumas estratégias para

promover a qualidade de vida do funcionário, torna-se assim urgente que as instituições

tenham uma visão mais alargada visada não só na produtividade, mas também na

qualidade, tal como alertam os autores Oliveira e Oliveira (2011).

Relativamente à frequência de sentimentos negativos percecionados pelo PS,

mais de 50% dos PS afirmam ter sentimentos de mau humor, desespero, ansiedade e

depressão, o que é preocupante, tendo em vista as consequências que estes transtornos

emocionais podem trazer. Estes resultados estão de acordo com Cruz (2003) que afirma

que s perturbações psicológicas, como a fadiga, sonolência e alteração do estado de

humor são as mais comuns entre os PS.

Após estas informações foram investigadas as relações existentes entre diversas

variáveis e como foi possível verificar, existe um conjunto de fatores que em relação com

determinadas variáveis podemos associar a melhor ou pior DP.

Da análise inferencial podemos concluir que os PS com mais idade
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apresentaram maior frequência de alterações no padrão do sono, como referem autores

como Serra (2002) e Cruz (2003) sem dúvida que o fator preditivo da consequência do

trabalho por turnos, mais importante, é a idade.

Por sua vez, Czeisler (2009), afirma que são os mais jovens que têm mais

frequentemente alterações no sono, pois a perda de sono induz uma marcada deterioração

das funções neuro-comportamentais em jovens saudáveis.

À semelhança de Woodrow et al. (2008); Admi et al. (2008); Rotenberg

(2001); Czeisler (2009) podemos afirmar que as mulheres apresentam maior frequência

de alterações no padrão do sono. Segundo Admi et al. (2008) os trabalhadores por

turnos do sexo feminino queixam-se muito mais de distúrbios do sono do que os

trabalhadores por turnos do sexo masculino. E segundo Rotenberg (2001) observa-se

efeitos prejudiciais do sono sobre as mulheres.

Também Serra (2002) e Cruz (2003) revelam estudo em que há erros nas

habilidades cirúrgicas em médicos por sintomas de sonolência, bem como se verificou

neste estudo em que os médicos apresentaram maior frequência de alterações no padrão

do sono e de sintomas de fadiga.

Este aspecto poderá estar relacionado com o facto de realizarem 2 ou mais vezes

por semana turnos de 24 horas, os denominados dias de urgência, que perturba de forma

significativa o ritmo circadiano.

Também Serra (2002) afirmam que categoria profissional médica, ou seja, os

médicos apresentam melhor desempenho profissional, comparativamente com os

enfermeiros pela possível não alternância constante de turnos, este resultado é semelhante

aos deste estudo.

Verifica-se também que os PS com idades compreendidas entre os 31-40 anos

apresentaram maior frequência de qualidade de saúde e as mulheres apresentaram mais

satisfação em relação à sua qualidade de vida, já os homens apresentaram melhores

capacidades para o trabalho em relação às suas exigências físicas e mentais.

Estes resultados estão em concordância com outros autores, como Woodrow et

al. (2008) e Rotenberg (2001).

É evidente a privação de sono prejudica o humor, funções cognitivas e

performance motora (Woodrow et al., 2008).
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Bem como resultados apontam que os PS com maior frequência de sintomas de

frequência de acontecimentos mau dormir predisseram pior desempenho e pior sensação

ao acordar prediz pior desempenho, tal como Serra (2002).

Foi possível verificar também que menor qualidade de vida prediz pior

desempenho, este pressuposto foi verificado também por Chan (2008) e Orzel-

Gryglewska (2010).

Investigações futuras segundo Chan (2008), devem ter como objetivo encontrar

o melhor compromisso entre a produtividade e a qualidade do sono, saúde e desempenho.

Efeitos desta alteração do ritmo sono-vigilia produzem decisões erradas,

distúrbios emocionais, deteriora respostas interpessoais e aumenta a agressividade,

consequências na QV e no DP (Orzel-Gryglewska, 2010).

De acordo com Fisher (1997) e Fisher (2000) verificam que há relação entre a

QV dos PS e as condições físicas/psíquicas decorrentes dos padrões de sono. Sendo que

os sintomas associados ao trabalho noturno são: alteração da qualidade de sono,

distúrbios digestivos e sintomas de fadiga.

É evidente que grau de tolerância e a forma como o trabalhador se adaptará ao

trabalho em turnos determinará em grande parte a sua qualidade de vida.

Martins (2002) e Fisher et al. (2002) corroboram a hipótese de que há relação

entre a QV dos PS e a sonolência/vigilidade. Os fatores c omprometem p rimeiramente a

s aúde f ísica e m ental d o trabalhador com consequências negativas sobre a sua

capacidade para o trabalho e a sua qualidade de vida.

Dorrian et al. (2006); Rosa e Carlotto (2005) verificam que os parâmetros

vida/lazer associam-se positivamente à satisfação profissional, referindo que os

trabalhadores acreditam que já não têm condições de despender mais energia para o

atendimento eficaz como faziam antes.

Taylor e Dorn (2006); Silva e Martino (2004) analisaram os parâmetros relações

interpessoais/capacidades segundo exigências associam-se positivamente às

competências profissionais.

Algumas hipóteses não foram verificadas nomeadamente não existe dependência

do DP em relação à idade, não se observaram diferenças estatisticamente significativas

para sexo no DP, não existe dependência de nenhum domínio de QV em relação à

categoria profissional, e não há predomínio significativo de um tipo de desempenho.
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5.2. Recomendações e limitações

No fim deste trabalho de investigação chegamos a algumas conclusões

relevantes. Este trabalho finaliza assim uma investigação cuidada quanto ao DP e tudo o

que lhe está ligada quer intrinsecamente, quer extrinsecamente.

Este estudo tem como intuito trazer à discussão o tema da qualidade de vida do

PS e o modo como este presta cuidados a doente em âmbito hospitalar.

Esta investigação tem ainda a finalidade de contribuir para o melhor

entendimento dos colaboradores nestas organizações e determinar que os horários

laborais têm de ser ajustados a cada PS individualmente mediante as suas características

de vida e de ritmo vigília/sono.

A gestão de desempenho é realmente uma prática estratégica que deve ser

adotada pelas empresas em busca de vantagem para as instituições. Contudo,

evidencia-se que deverá haver a busca de alinhamento entre as práticas de recursos

humanos e as estratégias empresariais, enfatizando as pessoas como recurso

diferencial para o sucesso.

Nesse sentido, a competência e o desempenho norteiam a formulação de

projetos e de processos internos de trabalho.

Contudo, dado o cariz deste trabalho como referido na Metodologia de

Investigação, muitas questões ficam por solucionar e são necessárias muitas outras

respostas.

Quanto às limitações do presente estudo, reconhece-se que as escalas

utilizadas para avaliar os HS e DP são compostas por poucos itens, tal facto não

possibilitou a criação de fatores que representassem de forma estatisticamente

ajustada todos os aspetos investigados.

Contudo, tal configuração deveu-se a reduzidos recursos financeiros

disponibilizados para a realização do estudo e pouca adesão dos PS na resposta aos

questionários.

O que também inviabilizou a correta designação de padrões de sono foi a

impossibilidade de complementação de dados com exames de polissonografia, os quais

são referidos como padrão ouro na avaliação do sono pela literatura.
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Para que as respostas a estas questões fossem obtidas seria útil a realização de

estudos em que fosse possível a avaliação de dados individualmente.

Nesta sequência e tendo como base este estudo, poderão ser realizadas outras

investigações nesta área.

Fazem-se necessários novos estudos empíricos que busquem uma maior

compreensão do relacionamento entre a gestão de competências e a avaliação de

desempenho humano, uma vez que na literatura não se discute especificamente o

processo de formação e desenvolvimento de competências.
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5.3. Considerações finais

Assim, como apreciações finais e baseando-nos na bibliografia bem como nos

resultados obtidos parece poder dizer-se que os objetivos foram alcançados.

Este estudo contribuiu para apresentar a dificuldade de gestão de DP

discutindo particularidades e limitações da sua gestão estratégica.

Concluindo, infere-se a partir dos resultados e da discussão com os dados da

literatura, que sono varia mediante as características individuais de cada PS, e

consequentemente a QV e o DP também.

Face aos resultados parece ser possível concluir que para o bem-estar do PS e

para que haja um melhor rendimento no trabalho, deveriam ser ajustados horários fixos

aos trabalhadores ao invés do recurso a trabalho sem horários fixos, sendo eles

caracterizados por turnos, urgências 24h, duplo horário, etc.

Tendo em vista a melhoria do desempenho dos colaboradores, este estudo

apresentou-se como uma tentativa de alerta às instituições hospitalares, para este facto..

O feedback aliado à estratégia da empresa possibilita uma maior integração

entre todos os seus níveis organizacionais.

Formular um sistema de avaliação de desempenho consistente e capaz de

avaliar as competências de cada funcionário torna-se necessário para a gestão de

competências a fim de melhorar os processos internos da empresa, sem permanecer

com a visão baseada nos cargos e nas tarefas, na qual a empresa se preocupa

basicamente com seus planos de trabalho norteando apenas a busca de produtividade.

Por fim, sugere-se para futuros trabalhos um acompanhamento longitudinal do

impacto da presença de alterações do sono nos PS e observação de novos fatores que

possam surgir.
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ANEXOS





ANEXO 1- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À COMISSÃO DE
INVESTIGAÇÃO DO HDF EPE

Exma. Sr.ª Presidente do

Conselho de Administração do

Hospital de Faro, E.P.E.

Ana Isabel Gonçalves de Magalhães, técnica de diagnóstico e terapêutica - neurofisiologista

em exercício de funções no Gabinete de Neurofisiologia no HDF EPE, vem por este meio solicitar a

autorização para a realização do estudo Gestão para a Saúde: impacto dos hábitos de sono no

Desempenho Profissional de Profissionais de Saúde, dissertação do Mestrado de Gestão de Serviços de

Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real.

O objetivo deste estudo é investigar padrões de sono nos Profissionais de Saúde e conhecer as

variações de desempenho profissional, para tal será entregue a cerca de 200 Profissionais de Saúde a

exercer as suas funções no Hospital de Faro EPE um questionário sobre o tema referido.

Desde já, assume o compromisso de garantir a confidencialidade das informações prestadas

pelos Profissionais de Saúde, com o intuito de não violar quaisquer normas éticas, morais e

deontológicas. Quer ainda manifestar a disponibilidade dos resultados obtidos se a sua instituição

entender, para eventuais projetos de investigação a realizar futuramente.

Vem assim, por este meio solicitar a V.ª Ex.ª a autorização acima referida, agradecendo desde

já a Vossa disponibilidade.

Envio em anexo projeto de investigação, consentimento informado e questionário.

Sem mais de momento, os melhores cumprimentos.

Faro, 30 de maio de 2011

Pede deferimento

______________________________________

Ana Isabel Gonçalves de Magalhães





ANEXO 2 – CONSENTIMENTO INFORMADO

CONSENTIMENTO INFORMADO

INVESTIGAÇÃO SOBRE A GESTÃO PARA A SAÚDE: IMPACTO DOS HÁBITOS

DE SONO NO DESEMPENHO PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O presente estudo surge no âmbito do mestrado de Gestão de Serviço de Saúde

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, sob orientação da Prof.

Dra. Carla Marques e da Prof. Dra. Fernanda Nogueira.

A sua participação no estudo consiste em responder a um questionário, sobre o

modo como pensa, sente e se comporta. Depois de ler este consentimento informado,

poderá preencher o questionário.

Assume-se como compromisso: a participação ser completamente voluntária e

as respostas aos itens do questionário manterem-se anónimas, não existindo nenhuma

informação identificável incluída no questionário.

Se desejar esclarecer algo sobre o estudo, por favor, contacte pelo e-mail

anaigmagalhaes@gmail.com estando disponível para mais esclarecimentos no local de

trabalho: Gabinete Neurofisiologia 7º piso Hospital de Faro EPE.

Muito obrigada.

Ana Magalhães





ANEXO 3 – DEFERIMENTO DA COMISSÃO DE
INVESTIGAÇÃO DO HDF EPE





ANEXO 4 – DEFERIMENTO DA DIREÇÃO CLINICA DO
HDF EPE





ANEXO 5 – DEFERIMENTO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO HDF EPE





ANEXO 6 – INQUERITO

QUESTIONÁRIO
Este questionário faz parte da investigação “Gestão para a Saúde: impacto dos hábitos

de sono no Desempenho Profissional de Profissionais de Saúde”.
Surge no âmbito do Mestrado em Gestão dos Serviços de Saúde da Universidade de

Trás-os-Montes e Alto Douro.
O questionário é anónimo e confidencial.

Não existem respostas certas ou erradas, estamos simplesmente interessados na sua
opinião.

Obrigada por nos dedicar algum do seu tempo.

GRUPO 1. INFORMAÇÕES PESSOAIS

1.Idade: ____ anos

2.Sexo:
Feminino 1
Masculino 2

3.Estado civil:
Solteiro 1
Casado 2
Divorciado 3
Viúvo 4
Uniãode facto 5

4.Nº de filhos: ___

5. Contexto do trabalho:
Categoria Profissional____________________
Serviço________________________________

Tempo que exerce a profissão ____ anos
Tempo que trabalha no serviço atual ____ anos

6.Razões principais para trabalhar por turnos ou sistema rotativo:
Fazparte integrante da profissão 1
Maisconveniente para as minhas atividades familiares 2
Melhor remunerado 3
Outra 4

7.Trabalha em duplo emprego?
Sim 1
Não 2

GRUPO 2. ANAMNESE OU HISTÓRIA DO SONO

1.Quanto tempo levou geralmente para adormecer nas últimas 4 semanas?
0-15 Minutos 1
16-30 Minutos 2
31-45 Minutos 3
46-60 Minutos 4
Mais de 60 Minutos 5



2. Em média, quantas horas dormiu por noite nas últimas 4 semanas?
(Escreva o nº de horas por noite): ________

3.Com que frequência nas últimas 4 semanas lhe aconteceu?

Nunca Raras
vezes

Algumas
vezes

Muitas
vezes Sempre

Sentiu que o seu sono não
era sossegado (agitou-se,
sentiu-se tenso, falou,
durante o sono, etc.)

1 2 3 4 5

Dormiu o suficiente para se
sentir descansado ao
acordar na manhã seguinte

1 2 3 4 5

Acordou com falta de ar ou
com dores de cabeça 1 2 3 4 5

Sentiu-se sonolento ou
dormiu durante o dia 1 2 3 4 5

Teve problemas em
adormecer 1 2 3 4 5

Acordou durante a noite e
teve problemas em
adormecer

1 2 3 4 5

Teve dificuldade em ficar
acordado durante o dia 1 2 3 4 5

Ressonou enquanto dormia 1 2 3 4 5
Fez sestas de 5 minutos ou
mais durante o dia 1 2 3 4 5

Obteve o sono que precisa 1 2 3 4 5

GRUPO 3. DIÁRIO DO SONO
1.Em relação ao último período em que esteve a dormir:

A que hora se deitou: ____ h____ minutos
A que hora se levantou: ____ h____ minutos

2.Quanto tempo considera que esteve efetivamente a dormir: ____ horas

3.Quanto tempo demorou a adormecer: ____ minutos

4.Quantas vezes acordou: ____ vezes

5.Como se sente habitualmente:
Muito cansado e sonolento 1
Acordado mas não alerta 2
Descansado 3
Alerta e bem acordado 4

6.Acha que o tempo que dormiu foi adequado:
Sim 1
Não 2

7.Se respondeu não, acha que o tempo:
Foi pouco 1
Foi demais 2



8.Como foi o seu período de sono:
Nada bom 1
Normal 2
Bom 3
Muito bom 4

9.Como se sentia logo ao acordar:
Nada bem 1
Mais ou menos bem 2
Bem 3
Muito bem 4

10.Como se sente agora:
Completamente acordado 1
Acordado 2
Esforçando-me para não dormir 3

GRUPO 4. CRONOTIPO

1.Se tivesse um final de tarde completamente livre e sem nenhum compromisso no dia
seguinte de manhã, que horário escolheria para se deitar?

20:00 – 21:00 1
21:00 – 22:15 2
22:15 – 00:30 3
00:30 – 01:45 4
01:45 – 03:00 5

2.Tem que efetuar um trabalho que requer um grande esforço físico durante duas horas por
dia. Se fosse completamente livre para planear o horário, qual dos seguintes períodos
escolheria?

08:00 – 10:00 1
11:00 – 13:00 2
15:00 – 17:00 3
19:00 – 21:00 4

3.Por alguma razão foi para a cama muito mais tarde do que o costume, e não tem
compromissos no dia seguinte que o obrigue a acordar em determinado horário. Qual das
seguintes situações seria mais provável de acontecer?

Acordaria à hora do costume e não voltaria a adormecer 1
Acordaria à hora do costume e ficaria a dormitar 2
Acordaria à hora do costume e voltaria a dormir 3
Acordaria mais tarde do que o normal 4

4.Vai ter um exame de duas horas mentalmente muito cansativo. Se tivesse total liberdade de
escolha do horário, qual dos seguintes escolheria:

08:00 – 10:00 1
11:00 – 13:00 2
15:00 – 17:00 3
19:00 – 21:00 4

5.Se não tivesse nenhum compromisso no dia seguinte e fosse totalmente livre de planear as
suas atividades, a que hora acha que acordaria?

05:00 – 06:30 1
06:30 – 07:45 2
07:45 – 09:30 3
09:45 – 11:00 4
11:45 – 12:00 5



6.Um amigo pediu-lhe para participar numas aulas de ginástica. O melhor horário para ele é
das 22h às 23h. Tendo apenas em consideração o seu desempenho normal nesse horário,
como acha que se iria comportar?

Muito bem 1
Razoavelmente bem 2
Insuficientemente 3
Muito mal 4

7.Se já ouviu falar de pessoas “madrugadoras” e “notívagas”. Em qual dos grupos pensa que
se pode incluir?

Absolutamente madrugador 1
Mais do tipo madrugador 2
Mais do tipo notívago 3
Absolutamente notívago 4

GRUPO 5. QUALIDADE DO SONO

Durante o último mês
quantas vezes teve
dificuldade em dormir
porque…

Nunca 1 vez por
semana

2 vezes
por

semana

3 vezes
por

semana

4 ou mais
vezes por
semana

Não conseguiu dormir em
30 minutos 1 2 3 4 5

Acordou a meio da noite
ou de manhã muito cedo 1 2 3 4 5

Teve de se levantar para ir
a casa de banho 1 2 3 4 5

Não conseguiu respirar
confortavelmente 1 2 3 4 5

Tossiu ou ressonou alto 1 2 3 4 5

Teve muito frio 1 2 3 4 5

Teve muito calor 1 2 3 4 5

Teve pesadelos 1 2 3 4 5

Teve Dores 1 2 3 4 5

Durante o último mês,
quantas vezes tomou
medicamentos (prescritos
ou não por médico) para o
ajudar a dormir?

1 2 3 4 5

Durante o último mês,
quantas vezes teve
dificuldade em manter-se
acordado enquanto
conduzia, durante as
refeições ou em atividades
sociais?

1 2 3 4 5

Durante o último mês,
quantas vezes teve
dificuldade em manter o
entusiasmo na realização
das suas tarefas?

1 2 3 4 5



GRUPO 6. SONOLÊNCIA E VIGILIDADE

1.Qual a sua facilidade de adormecer nas seguintes circunstâncias, em contraste com a
sensação de estar apenas cansado? Isto refere-se ao seu dia a dia recente. Mesmo que não
tenha feito qualquer destas coisas recentemente tente imaginar como reagiria.

GRUPO 7. DESEMPENHO PROFISSIONAL

1.Quais as estratégias individuais que utiliza para promover a sua qualidade de vida no
trabalho?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.Quais as estratégias coletivas (organizacionais) que são utilizadas neste hospital para
promover a sua qualidade de vida enquanto trabalhador?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Muito Mau Mau Razoável Bom Muito
Bom

Durante o último mês,
como avaliaria a qualidade
do seu sono no geral?

1 2 3 4 5

Nunca
Adormeceria

Probabilidade
baixa de

adormecer

Probabilidade
média de

adormecer

Probabilidade
elevada de
adormecer

Adormeceria
Sempre

Sentado a ler 1 2 3 4 5

A ver TV 1 2 3 4 5

Sentado inativo
num lugar
público (teatro,
reunião, etc.)

1 2 3 4 5

Passageiro num
carro durante
uma hora
consecutiva

1 2 3 4 5

Deitado a
descansar à
tarde

1 2 3 4 5

Sentado a falar
com alguém 1 2 3 4 5

Sentado
tranquilamente
depois de
almoço sem
bebidas
alcoólicas

1 2 3 4 5

Num carro,
parado nos
sinais de
trânsito

1 2 3 4 5



3.Como classifica a sua satisfação profissional quanto a autonomia, poder, condições de
trabalho e saúde, realização pessoal e profissional e desempenho organizacional

3.1 - A independência e a autonomia indispensáveis ao exercício das minhas funções

Nada Satisfeito Pouco
Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente

Satisfeito
1 2 3 4 5

3.2 - A possibilidade efetiva e concreta de participar na conceção, planeamento,
implementação e avaliação dos programas e atividades relacionados com o meu trabalho

Nada Satisfeito Pouco
Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente

Satisfeito
1 2 3 4 5

3.3 - A clara definição de competências e responsabilidades entre os diferentes
serviços, unidades e equipas, de modo a prevenir falha de comunicação e conflitos

Nada Satisfeito Pouco
Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente

Satisfeito
1 2 3 4 5

3.4 - A perceção de que o meu papel e as minhas competências são devidamente
compreendidos, reconhecidos e aceites pelos demais profissionais.

Nada Satisfeito Pouco
Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente

Satisfeito
1 2 3 4 5

3.5 - A perceção de que a supervisão do meu trabalho é adequada, flexível e
baseada em critérios de confiança, responsabilização e transparência.

Nada Satisfeito Pouco
Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente

Satisfeito
1 2 3 4 5

3.6 - A adequada prevenção de situações que possam provocar riscos de stresse no
trabalho (por ex., conflitos com os utentes e colegas, sobrecarga de trabalho).

Nada Satisfeito Pouco
Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente

Satisfeito
1 2 3 4 5

3.7 - O devido reconhecimento do meu desempenho profissional, por parte da minha
chefia hierárquica

Nada Satisfeito Pouco
Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente

Satisfeito
1 2 3 4 5



4.Fatores mais influentes no desempenho. Classifique quanto ao grau de influência que
considera terem tido no seu desempenho global. Sendo que 1 representa o mais negativo e 5 o
mais positivo.

FATORES -- - +/- + ++
Os objetivos a
concretizar ao

longo do ano foram
fixados com clareza

1 2 3 4 5

Os processos e
procedimentos de

trabalho são os
adequados

1 2 3 4 5

O equipamento e
as condições

instrumentais e
tecnológicas

existentes são os
adequados

1 2 3 4 5

O ambiente de
trabalho existente 1 2 3 4 5

O esforço ou
investimento

individual feitos
1 2 3 4 5

5.Como considera a sua avaliação de desempenho?
Desempenho Relevante 1
Desempenho Adequado 2
Desempenho Inadequado 3

6.Como classifica qualitativamente o desempenho dos profissionais de saúde do HDF EPE?
Negativo 1
Positivo 2

7.Qual a classificação que obteve referente ao ano de 2010: _______________
8.Leia cada questão, veja o que você acha e circule no número que lhe parece a melhor
resposta

Muito má Má Nem boa
nem má Boa Muito boa

Como avalia a sua qualidade de
vida? 1 2 3 4 5

Muito
insatisfeito Insatisfeito

Nem
satisfeito

nem
insatisfeito

Satisfeito Muito
satisfeito

Quão satisfeito(a) está com a sua
saúde? 1 2 3 4 5

9. Nas últimas duas semanas:
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente

Em que medida acha que
dores (físicas) o impedem
de fazer o que precisa? 1 2 3 4 5

Precisa de algum
tratamento médico na sua

vida diária? 1 2 3 4 5

Aproveita a vida? 1 2 3 4 5

A sua vida tem sentido? 1 2 3 4 5

Consegue se concentrar? 1 2 3 4 5



10.Nas últimas duas semanas:
Nada Muito pouco Médio Muito Completamente

Tem energia
suficiente para seu

dia a dia? 1 2 3 4 5

É capaz de aceitar a
sua aparência

física? 1 2 3 4 5

Tem oportunidades
de fazer atividades

de lazer? 1 2 3 4 5

11.Nas últimas duas semanas:

Muito
insatisfeitoInsatisfeito

Nem
satisfeito

nem
insatisfeito

Satisfeito
Muito

satisfeito

Quão satisfeito(a) está com o seu
sono? 1 2 3 4 5

Quão satisfeito(a) está com sua
capacidade de desempenhar as

atividades do seu dia a dia? 1 2 3 4 5

Quão satisfeito(a) está com sua
capacidade para o trabalho? 1 2 3 4 5

Quão satisfeito(a) está consigo
mesmo? 1 2 3 4 5

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

conhecidos, colegas)? 1 2 3 4 5
Quão satisfeito(a) está com sua vida

sexual? 1 2 3 4 5

Quão satisfeito(a) está com o apoio
que recebe dos seus amigos? 1 2 3 4 5

12.Nas últimas duas semanas

Nunca Algumas
vezes Frequentemente Muito

frequentemente Sempre

Com que frequência
tem sentimentos

negativos tais como
mau humor,
desespero,
ansiedade,
depressão?

1 2 3 4 5

13.Como classificaria a sua capacidade atual p ara o t rabalho e m r elação à s e xigências f ísicas
do seu trabalho? (por exemplo, fazer esforço físico com partes do corpo).

Muito baixa 1
Baixa 2
Moderada 3
Boa 4
Muito boa 5



14.Como classificaria a sua capacidade atual p ara o t rabalho e m relação às e xigências mentais
do seu trabalho? Por exemplo, interpretar factos, resolver problemas, decidir a melhor forma de
fazer.

Muito baixa 1
Baixa 2
Moderada 3
Boa 4
Muito boa 5

15.O seguinte conjunto de perguntas procura analisar o modo como avalia o trabalho que
executa. Pensando no seu desempenho no trabalho, indique em que medida precisa de ser
melhorado ou se pode considerar excelente.

Precisa de
ser muito

melhorado

Precisa de
ser

melhorado
Satisfatório Bom Excelente

O serviço ao cliente que fornece 1 2 3 4 5
Qualidade do trabalho que produz 1 2 3 4 5

O rigor (precisão, exatidão) do seu trabalho 1 2 3 4 5
O desenvolvimento de competências
necessárias para a sua carreira futura 1 2 3 4 5

O grau em que atinge os seus objetivos
pessoais de carreira 1 2 3 4 5

A forma como tem progredido na sua
carreira 1 2 3 4 5

A forma como trabalha para implementar
novas ideias 1 2 3 4 5

A procura de oportunidades de carreira fora
do hospital 1 2 3 4 5

A sua contribuição com novas ideias 1 2 3 4 5
A forma como procura maneiras de

melhorar as coisas 1 2 3 4 5
A sua contribuição para a criação de

melhores processos ou rotinas de trabalho 1 2 3 4 5
A sua procura de informação junto dos seus

colegas de equipa 1 2 3 4 5
O seu trabalho como parte de uma equipa

ou grupo de trabalho 1 2 3 4 5
O que faz para promover o hospital 1 2 3 4 5

A forma como se certifica que o seu grupo
de trabalho é bem-sucedido 1 2 3 4 5

A sua resposta às necessidades dos seus
colegas de equipa 1 2 3 4 5

Quantidade de trabalho que produz 1 2 3 4 5
A forma como trabalha para o bem total do

hospital 1 2 3 4 5

A ajuda que dá aos colegas que precisam
de fazer coisas que são diferentes do
trabalho que lhes tinha sido destinado

1 2 3 4 5

A sua contribuição para tornar o hospital um
excelente local para se trabalhar 1 2 3 4 5

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO


