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RESUMO 

 

O sono é uma necessidade humana básica capaz de produzir efeitos fisiológicos sobre o 

Sistema Nervoso e os demais sistemas do organismo. É importante para a consolidação da 

memória, termorregulação, integridade do sistema imunológico e equilíbrio psicológico. Nos 

pacientes oncológicos, as fases e estágios do sono ficam alterados por diversas razões, 

podendo ocorrer insônia, dificuldades em iniciar o sono, sonolência excessiva, cochilos 

diurnos e pesadelos. O objetivo foi avaliar a qualidade do sono (QS) e o índice de sonolência 

diurna (SD) de pacientes diagnosticadas com câncer de mama e a influência imposta pelas 

características socio-demográficas, hábitos de vida e história clínica. O estudo foi transversal, 

quantitativo, o qual incluiu 70 mulheres, com histórico de câncer de mama. A amostra foi 

selecionada no Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Universitário de 

Brasília (CACON/HUB). Foram utilizados os seguintes instrumentos: Ficha de avaliação, 

Escala Visual Analógica (EVA), Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e Escala 

de Epworth. Verificou-se que a média de idade foi de 51,4 anos, a maioria casada, branca e 

com ensino médio completo. No PSQI, 30% das mulheres obtiveram boa QS, 35,3% 

qualidade ruim e 35,7% distúrbio do sono propriamente dito. Na Escala de Epworth, 57,1% 

das mulheres avaliadas possuiam SD normal e 42,9% SD excessiva. Conclui-se que os 

transtornos do sono ocorrem com alta frequência e a quimioterapia é capaz de afetar 

negativamente a QS, elas possuem uma boa percepção de seus distúrbios de sono-vigília e são 

capazes de indicar intensidade e duração da insônia. Houve associação positiva entre 

qualidade ruim do sono durante a noite e SD excessiva. O sono constituiu uma forma de 

prazer para 62,9% das participantes e portanto é altamente incluído no conceito de bem-estar 

e qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: câncer, sono, distúrbios do sono. 
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ABSTRACT 

 

Sleep is a basic human need able to produce physiological effects on the Nervous System and 

the other systems of the body. It’s important for memory consolidation, thermoregulation, 

immune system health and psychological balance. In cancer patients, the phases and stages of 

sleep are changed for a variety of reasons, and may occur insomnia, difficulty initiating sleep, 

excessive sleepiness, daytime NAPs and nightmares. The objective was to assess the quality 

of sleep (QS) and the index of daytime sleepiness (SD) of patients diagnosed with breast 

cancer and the influence imposed by socio-demographic characteristics, lifestyle habits and 

medical history. The study was cross-sectional quantitative, which included 70 women with a 

history of breast cancer. The sample was selected on a Centro de Alta Complexidade em 

Oncologia of the Hospital Universitário de Brasília (CACON/HUB). The following 

instruments were used: Evaluation Form, Visual Analogue Scale (EVA), Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) and Epworth Scale. It was found that the mean age was 51,4 years, 

most married, caucasian and with complete high school. In PSQI, 30% women have obtained 

good QS, 35,3% bad quality and 35,7% sleep disorder itself. In Epworth, 57,1% women had 

evaluated normal SD and 42,9% excessive SD. It’s concluded that sleep disorders occur with 

high frequency and chemotherapy is able to negatively affect the QS, they have good insight 

into their sleep-wake disturbances and are able to indicate the intensity and duration of 

insomnia. There was a positive association between bad quality of sleep during the night and 

excessive SD. Sleep was a form of pleasure to 62,9% from participants and therefore is highly 

included in the concept of well-being and quality of life.  

 

Keywords: cancer, sleep, sleep disorders. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O constante envelhecimento e o crescimento populacional estão diretamente 

relacionados com o impacto global do câncer. No Brasil, estima-se para o ano de 2012, a 

ocorrência de 52.680 casos novos de câncer de mama. Sem considerar o tumor tipo 

melanoma, o tumor de mama é o mais incidente entre as mulheres. A frequência estimada 

para a região Centro-Oeste, é de 48/100 mil mulheres1. Com o aumento da incidência, torna-

se fundamental o estudo de medidas para melhorar a qualidade de vida das pacientes, seja no 

trabalho,  em atividades de lazer ou no repouso. O sono é uma necessidade humana básica 

fundamental para uma vida saudável2 e pode ser definido como um estado de inconsciência do 

qual a pessoa pode despertar por estímulos sensoriais ou de outra natureza3; é um estado 

funcional, reversível e cíclico, com manifestações comportamentais características2. De modo 

geral, envolve mecanismos fisiológicos e comportamentais no Sistema Nervoso Central 

(SNC)2. O sono é dividido em duas fases2-4: 1) sono lento, ortodoxo, sincronizado ou não-

REM (NREM), que é dividido em quatro estágios de acordo com a profundidade, há 

predomínio do sistema nervoso autônomo parassimpático, caracterizado pela restauração 

física2 e relaxamento muscular4; e, 2) sono ativo, paradoxal, dessincronizado ou REM (do 

inglês, rapid eyes moviment), com predomínio do sistema nervoso autônomo simpático, 

caracterizado pela baixa amplitude e alta frequência das ondas cerebrais, movimentos 

oculares rápidos, oscilações da pressão arterial e frequência cardíaca, além da redução no 

tônus muscular2,4. O sono NREM e o REM alternam-se ciclicamente ao longo da noite, 

repetindo-se aproximadamente a cada 90 minutos, com quatro a seis ciclos por noite2. Essa 

distribuição pode ser alterada por diversos fatores, como: idade, ritmo circadiano, temperatura 

ambiente, uso de drogas ou patologias associadas2-3,5.  

O sono é capaz de produzir efeitos fisiológicos sobre o Sistema Nervoso e os demais 

sistemas do organismo2. É importante para a consolidação da memória, a visão binocular, a 

termorregulação, a integridade do sistema imunológico, a conservação e restauração da 

energia corporal, metabolismo energético cerebral3 e equilíbrio psicológico5. Em pacientes 

hospitalizados, se torna relevante para facilitar e agilizar o processo de recuperação do agravo 

clínico3. As queixas de hipersonolência diurna são evidentes entre homens e mulheres, com 

respectivamente 30% e 31%4. A sonolência diurna pode desencadear uma série de 

conseqüências à saúde incluindo dores de cabeça, edema, alterações nas funções imunológicas 
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e endócrinas; alterações cognitivas, motoras, ocupacionais, sociais, familiares e pessoais; 

risco acentuado de doenças somáticas, uso de drogas e auto medicações6. 

Não existe consenso a respeito da necessidade diária de sono, pois depende das 

características e funcionamento de cada indivíduo6, por isso se faz necessário avaliar a 

qualidade, quantidade do sono e percepção do paciente em relação ao repouso, pois é uma 

resposta subjetiva3. Nos pacientes oncológicos, as fases e estágios do sono ficam alterados por 

diversas razões, podendo ocorrer insônia, dificuldades em iniciar o sono, sonolência 

excessiva, cochilos diurnos e pesadelos5. Após quatro noites mal dormidas, o paciente é 

considerado com distúrbio do sono5. Os distúrbios no padrão do sono passaram a ser um tema 

de prioridade na pesquisa, porque afetam a qualidade de vida dos pacientes6-7. A falta de sono 

provoca prejuízos no desempenho físico e cognitivo, resultando em um maior tempo 

requerido para a tomada de decisões8. Isso se torna relevante na escolha do tratamento e na 

adesão a ele de forma efetiva. O presente estudo objetivou avaliar a qualidade do sono e o 

índice de sonolência diurna de pacientes diagnosticadas com câncer de mama e a influência 

imposta pelas características socio-demográficas, hábitos de vida e história clínica. 
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CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa possui caráter descritivo e quantitativo, sendo feito corte do tipo 

transversal. Amostra escolhida por conveniência. Antes da aplicação dos questionários, os 

sujeitos selecionados assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 

1), criado a partir de modelo sugerido pelo CEP - FM/UnB, ficando uma cópia para as 

participantes e outra para a pesquisadora, a fim de explicar as condições de coleta de dados, 

proporcionar o entendimento completo do projeto, suas implicações para os sujeitos da 

pesquisa e para resguardar a participante em sua dignidade humana. A pesquisa foi realizada 

no Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Universitário de Brasília 

(CACON/HUB) nos meses de março a julho de 2012.  

Os dados foram coletados com os seguintes instrumentos: Ficha de Avaliação 

(Apêndice 1), Escala Visual Analógica (Apêndice 1), Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (Anexo 2) e Escala de Epworth (Anexo 3).  

A Ficha de Avaliação é composta por questões objetivas de fácil compreensão, 

elaborada pela própria pesquisadora, com finalidade de classificar a amostra de acordo com 

dados sócio-demográficos e clínicos. A Escala Visual Analógica (EVA) é uma medida 

unidimensional de intensidade, mensurada em centímetros, composta por uma linha de 10 cm 

com descritores de intensidade em ambas as pontas. Na ponta inicial (zero) é “sem dor”, e na 

outra extremidade (dez) é “pior dor sentida”9. O índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh é 

um instrumento validado e adaptado culturalmente para a população brasileira, avalia a 

qualidade subjetiva do padrão do sono do adulto em seus aspectos gerais, referente ao período 

do último mês. Possui 10 perguntas, sendo que as questões de 1 a 4 são abertas e as de 5 a 10 

são semiabertas, em todas há espaço para registro de comentários, se houver necessidade. 

Estão distribuídas em 7 componentes: 1) qualidade subjetiva, 2) latência, 3) duração, 4) 

eficiência habitual do sono, 5) distúrbios do sono, 6) uso de medicações para dormir e 7) 

sonolência diurna e distúrbios durante o dia. Cada componente é pontuado de 0 a 3, 

fornecendo um valor mínimo de 0 e máximo de 21 pontos. Escores de 0-5 indicam boa 

qualidade do sono, de 6-10 indicam qualidade ruim e de 11-21 indicam distúrbio do sono. 

Fornece dados de gravidade e natureza do distúrbio3,5,10-12. Já a Escala de Epworth é utilizada 

para avaliar a sonolência diurna, quantificando a propensão do paciente cochilar em oito 

ocasiões diárias específicas: 1) sentado lendo, 2) vendo televisão, 3) sentado em local público, 

4) como passageiro em algum meio de transporte, 5) deitado para descansar no período da 
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tarde, 6) sentado e conversando com alguém, 7) sentado após o almoço e 8) durante trânsito 

intenso. Cada situação recebe uma pontuação de 0 a 3, onde sua soma pode variar de 0 a 24 

pontos. É caracterizado como sonolência excessiva escores acima de 10 pontos11,13. 

 O questionário foi aplicado individualmente por uma examinadora, em sala reservada, 

sob a forma de entrevista, para evitar má interpretações das perguntas, o que poderia acarretar 

resultados que não condizem com a realidade. As voluntárias foram abordadas durante 

consultas de rotina ao Serviço de Fisioterapia em Oncologia. 

Os preceitos Ético-legais foram estabelecidos de acordo com a resolução 196 do 

Conselho Nacional de Saúde (1996), que trata de recomendações éticas quando da realização 

de pesquisa que envolva seres humanos. Foi emitida pela Diretoria Adjunta de Ensino e 

Pesquisa do Hospital Universitário uma Carta de Autorização para Coleta de Dados (Anexo 

4). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Brasília (CEP - FM/UnB), sob o Parecer Nº 006/2012 (Anexo 5). 

 Para a análise estatística, foi utilizado o programa Excel da Microsoft Office 2010. 

Inicialmente foi feita a análise descritiva dos dados da amostra (média e desvio padrão) e 

inferência estatística (teste de hipótese do Qui Quadrado). O teste Qui Quadrado (Teste QQ) 

foi escolhido por tratar-se de um método não paramétrico no qual não necessita do prévio 

conhecimento das medidas da polulação, é teste de hipótese que se destina a encontrar um 

valor da dispersão para duas variáveis nominais e avaliar a associação existente entre 

variáveis qualitativas, adotando o nível de significância estatística de 5% (p≤0,05). Foi 

calculado o alfa de Cronbach para verificar a confiabilidade do questionário PSQI.  
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RESULTADOS 

 

Foram incluídas no estudo 70 pacientes do sexo feminino, com idade entre 26 e 79 

anos, média de 51,4 anos, com história pregressa e/ou atual de doença neoplásica de mama. 

Os critérios de exclusão abrangeram todas as voluntárias que se recusaram a participar da 

pesquisa e/ou com incapacidade cognitiva de responder ao questionário. A amostra do estudo 

está caracterizada nas tabelas 1 e 2. Em relação ao local do tumor primário, 35 (50%) tiveram 

acometimento da mama direita, 33 (47,1%) da mama esquerda e 2 (2,9%) bilateral. Quando 

investigada a presença de comorbidades, 45 (64,3%) apresentaram alguma outra doença 

crônica associada, entre as principais lista-se Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes 

Mellitus e Hipotireoidismo; 25 (35,7%) negaram qualquer patologia além do câncer. Com 

relação ao uso de medicações, 43 (61,4%) faziam uso de alguma droga (sem interferência nos 

ciclos do sono) e 27 (38,6%) negaram tal prática. O Índice de Massa Corpórea foi avaliado, 

porém as informações de peso e altura foram informadas pelas próprias pacientes, portanto, 

19 (27,1%) foram classificadas como peso normal, 29 (41,4%) sobrepeso e 22 (31,4%) com 

quadro de obesidade instalado. 
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Tabela 1. Caracterização da amostra – 
Dados Sociodemográficos 

Dados F % 

Faixa etária (anos)     

20 Ⱶ 30 3 4,3 

30 Ⱶ 40 6 8,6 

40 Ⱶ 50 18 25,7 

50 Ⱶ 60 27 38,6 

60 Ⱶ 70 13 18,6 

70 Ⱶ 80 3 4,3 

Estado Civil     

Casada 41 58,6 

Divorciada 8 11,4 

Solteira 13 18,6 

Viúva 8 11,4 

Cor     

Branca 31 44,3 

Negra 13 18,6 

Parda 26 37,1 

Escolaridade     

Analfabeta 1 1,4 

1 grau incompleto 21 30,0 

1 grau completo  10 14,3 

2 grau incompleto 3 4,3 

2 grau completo 24 34,3 

3 grau incompleto 3 4,3 

3 grau completo 8 11,4 

Renda familiar (SM)     

0 a 1 6 8,6 

1 a 2 19 27,1 

2 a 3 18 25,7 

3 a 4 10 14,3 

mais de 4 17 24,3 

Trabalhando     

Não 62 88,6 

Sim 8 11,4 

Provedor da casa     

Outro 30 42,9 

Paciente 23 32,9 

Paciente e outro 17 24,3 

 

 

 

Tabela 2. Caracterização da amostra – 
Dados Clínico 

Dados F % 

Estadiamento     

I 7 10 

IIA 11 15,7 

IIB 22 31,4 

IIIA 13 18,6 

IIIB 5 7,1 

IV 8 11,4 

Sem resposta 4 5,7 

Cirurgia     

MR (Halsted) + EA 1 1,4 

MR higiênica + EA bilateral 1 1,4 

MRM + BLS 1 1,4 

MRM + EA 51 72,9 

MRM + EA +TRAM  1 1,4 

Setorectomia + BLS 4 5,7 

Setorectomia + EA 8 11,4 

Setorectomia + EA +TRAM 1 1,4 

Não operável 2 2,8 

Tempo de cirurgia (meses)     

0 a 6 22 31,4 

6 a 12 16 23 

12 a 18 10 14,3 

18 a 24 9 13 

24 a 30 7 10 

30 a 36 2 2,86 

mais de 36 4 5,71 
Quimioterapia 
Neoadjuvante     

Não 38 54,3 

Sim 32 45,7 

Quimioterapia Ajduvante     

Não 40 57,1 

Sim 30 42,9 

Radioteraia Adjuvante   

Não 26 37,1 

Sim 44 62,9 

Tamoxifeno     

Não 35 50,0 

Sim 35 50,0 
*MR: Mastectomia radical; MRM: Mastectomia 
Radical Modificada; EA: Esvaziamento axilar; BLS: 
Biópsia do linfonodo sentinela 
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Na Ficha de Avaliação, as voluntárias foram interrogadas a respeito do prejuízo do 

sono que haviam sofrido na última semana e posteriormente solicitado que atribuissem uma 

nota de 0 a 10 para a intensidade do prejuízo. Quarenta e uma (58,5%) referiram algum grau 

de prejuízo e 29 (41,5%) não souberam identificar tal acometimento. Dentre as notas de 0 a 

10, 39 (55,7%) atribuíram um valor entre 5 e 10. Além do relato do prejuízo sofrido na última 

semana, 37 (52,9%) alegaram ter insônia no momento e 33 (47,1%) negaram a ocorrência do 

distúrbio. Onze (15,7%) mencionaram sentir falta de ar durante a noite e 19 (27,1%) falta de 

ar durante o dia. Quanto ao nível de informação que possuiam sobre a doença, 39 (55,7%) 

afirmaram saber e não ter nenhuma dúvida; 24 (34,3%) sabiam da doença mas ainda tinham 

algumas dúvidas; 3 (4,3%) não sabiam e queriam obter maiores informações; 4 (5,7%) não 

sabiam e não tinham o desejo de obter maiores esclarecimentos. Quarenta e quatro (62,8%) 

afirmaram ter o hábito de conversar com o seu médico sobre todas as questões referentes a 

sua saúde e bem estar, já 26 (37,2%) relataram não possuir este hábito por diversas razões, 

entre elas esquecimento, falta de abertura do médico para abordagem de outras questões e 

curto tempo de consulta com os mesmos. Mesmo assim, 65 (92,9%) responderam estar 

satisfeitas com o tratamento proposto. Apenas 2 (2,9%) alegaram não ter qualquer tipo de 

apoio de terceiros (amigos e/ou familiares), seja este financeiro, emocional, social ou 

espiritual. Ao investigarmos a prática de atividade física, 24 (34,3%) afirmaram alguma 

prática, onde a principal atividade mencionada foi a caminhada, com o tempo mínimo de 30 

minutos e frequência de 3 vezes por semana; as outras 46 (65,7%) não possuiam nenhum 

hábito regular. Foi visto que 44 (62,9%) das participantes haviam sido internadas no último 

ano; destas, 21 (30%) ficaram por um período de 2 dias e as demais por tempo variável 

dependendo do fator que motivou a internação (mínimo de 1 dia e máximo de 18 dias); o 

motivo mais frequente, apontado por 34 (48,6%) pacientes, foi para a realização da cirurgia de 

mastectomia que abrange um dia anterior à data da cirurgia e o 1º dia de pós-operatório.  

Quanto à intensidade da dor, verificada por meio da EVA, no momento da entrevista, a 

média foi de 2,93 cm (Tabela 3). 
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Tabela 3. Intensidade da 
dor (EVA) 

Cm F % 

0 Ⱶ 1 31 44,3 

1 Ⱶ 2 3 4,3 

2 Ⱶ 3 3 4,3 

3 Ⱶ 4 9 12,9 

4 Ⱶ 5 4 5,7 

5 Ⱶ 6 6 8,6 

6 Ⱶ 7 1 1,4 

7 Ⱶ 8 5 7,1 

8 Ⱶ 9 3 4,3 

9 Ⱶ 10 5 7,1 

 

 

Ao analisar o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), 21 (30%) mulheres 

obtiveram boa qualidade do sono, 24 (35,3%) qualidade ruim e 25 (35,7%) distúrbio do sono 

propriamente dito. Com o intuito de avaliar a consistência do PSQI, foi aplicado o teste Alfa 

de Cronbach (α=0,7546), que trabalha com a covariância e a variância interna das medidas.  

 

 

Tabela 4. Frequências e porcentagens em relação aos sete componentes do PSQI  

Componentes 
0 1 2 3 

F % F % F % F % 

1) Qualidade subjetiva do sono 7 10 42 60 16 22,9 5 7,1 
2) Latência do sono 25 35,7 7 10 22 31,4 16 22,9 
3) Duração do sono 24 34,3 15 21,4 13 18,6 18 25,7 
4) Eficiência habitual do sono 36 51,4 15 21,4 3 4,3 16 22,9 
5) Distúrbios do sono 0 0 29 41,4 39 55,7 2 2,9 
6) Uso de medicação para dormir 55 78,6 1 1,4 0 0 14 20 
7) Sonolência diurna e distúrbios durante o dia 14 20 28 40 18 25,7 10 14,3 
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Tabela 5. Frequência e porcentagem das respostas das voluntárias nas questões semiabertas do PSQI 

Questões 
0 1 2 3 

F % F % F % F % 

5b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 7 10 3 4,3 5 7,1 55 78,6 

5c) Levantar-se para ir ao banheiro 10 14,3 3 4,3 2 2,9 55 78,6 

5d) Ter dificuldade para respirar 59 84,3 6 8,6 0 0 5 7,1 

5e) Tossir ou roncar muito alto 56 80 2 2,9 1 1,4 11 15,7 

5f) Sentir muito frio 52 74,3 8 11,4 9 12,9 1 1,4 

5g) Sentir muito calor 24 34,3 6 8,6 7 10 33 47,1 

5h) Ter sonhos ruins ou pesadelos 47 67,1 15 21,4 5 7,1 3 4,3 

5i) Outros motivos que fazem acordar: 

1- Barulho 54 77,1 3 4,3 0 0 13 18,6 

2- Insônia 67 95,7 0 0 1 1,4 2 2,9 

3- Dor 67 95,7 2 2,9 0 0 1 1,4 

4- Preocupação 64 91,4 4 5,7 0 0 2 2,9 

5- Sede 68 97,1 0 0 0 0 2 2,9 

0 = Nenhuma vez; 1 = Menos de 1x/semana; 2 = 1 ou 2x/semana; 3 = 3x/semana ou mais 

 

 

Tabela 6. Frequência e porcentagem 
das respostas dos sujeitos na questão 
de número 10 do PSQI 

Questões F % 

Para você o sono é     

Prazer  35 50 

Necessidade 26 37,1 

Prazer e Necessidade 9 12,9 

Você cochila 

Sim 60 85,7 

Não 10 14,3 
Caso sim, 
intencionalmente 

Sim 42 60 

Não 26 37,1 

Para você cochilar é 

Prazer 36 51,4 

Necessidade 31 44,3 

Prazer e Necessidade 1 1,4 

Acidente 1 1,4 

Hábito 1 1,4 
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Tabela 7. Variáveis de 
significância estatística em 
relação a classificação global 
do PSQI 

Variável 

QT Neoadjuvante 

QT Adjuvante 

Histórico de prejuízo no sono 

Histórico de insônia 

Escala de Epworth 

Epworth x Componente 7 

Epworth x Hábito de cochilar 

 

A Escala de Epworth apontou que 40 (57,1%) das mulheres avaliadas possuiam 

sonolência diurna normal e 30 (42,9%) sonolência diurna excessiva.  

 

Tabela 8. Correlação entre PSQI e a Escala de Epworth 

Epworth                           PSQI Boa Qualidade Qualidade Ruim Distúrbio do sono Total 

Normal 17 12 11 40 

Sonolência Excessiva 4 12 14 30 

Total 21 24 25 70 
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DISCUSSÃO 

 

O Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama da Amazônia (GBECAM)14, 

afirmam que 1,38 milhão de mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no mundo e 

que destas, cerca de 458.503 vão a óbito por causa da doença a cada ano. O mesmo grupo 

avaliou dados do câncer de mama no Brasil; foram avaliados 28 centros e 4912 pacientes 

diagnosticadas no período entre 2001 e 2006, com representação geográfica de todas as 

regiões e níveis sociodemográficos do Brasil. A média de idade foi de 58 anos e concluiu que 

mulheres tratadas por instituições públicas (Sistema Único de Saúde – SUS) apresentavam 

doença em fases mais avançadas ao diagnóstico, menor acesso as terapias modernas e pior 

sobrevida global, quando comparadas com as que são tratadas por instituições privadas. O 

mesmo estudo relatou que 20,2% das pacientes foram diagnosticadas no estágio I da doença, 

46,8% no estágio II, 24,6% no estágio III e 5,5% no estágio IV. A região Centro-Oeste foi a 

que apresentou as menores taxas para a fase I e altas taxas para o estágio III-IV, cerca 31,9%. 

Com relação a raça, 48% das pacientes são brancas, 44% pardas e 7% negras. Foi sugerido 

que mulheres tratadas cirurgicamente por cirurgiões especialistas em mama possuem um 

menor risco de morte do que aquelas tratadas por cirurgiões gerais, além da associação com 

maior necessidade do uso de terapias adjuvantes e sistêmicas, que aumentam o custo com o 

cuidado. Mais de 88% das pacientes com câncer de mama no Brasil são incluídas num plano 

de quimioterapia adjuvante. As taxas de mastectomia são mais baixas no sistema privado 

(40,1%) do que no sistema público (51,7%) dos casos. Para pacientes que apresentam 

hormônio-receptor positivo, a terapêutica adjuvante adotada com maior frequência é o 

Tamoxifeno, por ser eficaz, de baixo custo e independe do status da menopausa da mulher. 

Dados corroboram com os resultados da atual pesquisa, onde a média de idade foi de 51,4 

anos, com maior prevalência na faixa etária entre 50 – 60 anos de idade; 10% foram 

diagnosticadas no estágio I da doença, 47,1% na fase II, 25,7% na fase III e 11,4% na fase IV; 

31% eram brancas, 26% pardas e 13% negras; quanto a prática cirúrgica, 78,5% realizaram 

algum tipo de mastectomia enquanto 14,2% foram submetidas a técnicas mais conservadoras; 

86,9% necessitaram de terapias adjuvantes e 50% faziam uso de tamoxifeno. 

A incidência dos distúrbios do sono em pacientes com câncer é expressiva, em torno 

de 30 a 50%, sendo que para a população adulta em geral é estimada em 15 a 27%6,10,15-17. 

Dependendo do estudo, esta estimativa pode variar de 20-70%18-21. Corroborando com dados 

da atual pesquisa. Após dois a cinco anos de tratamento, 23 a 44% desses pacientes ainda 

apresentam este sintoma10. Esses distúrbios podem ocorrer tanto no diagnóstico, durante e 
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após o tratamento clínico e na fase terminal10, 16.  O problema também pode afetar os 

cuidadores21, pois o acúmulo da falta de sono pode colaborar para o estresse do sistema 

familiar5. 

Os medicamentos mais frequentemente utilizados para tratar a insônia na população 

geral são benzodiazepínicos, agonistas de receptores benzodiazepínicos, antidepressivos, anti-

histamínicos ou agonistas de receptores de melatonina. Estudos vem demonstrando que 

terapias comportamentais e terapias comportamentais cognitivas são eficazes e mais 

duradouras do que tratamento com fármacos. Existem evidências de que a farmacoterapia é 

útil nas fases agudas e que tratamentos comportamentais possuem melhores resultados a 

longo prazo18. A melatonina é um hormônio produzido durante a noite no corpo pineal, sob 

um padrão rítmico e controlado pelo Núcleo Supraquiasmático do Hipotálamo. É conhecida 

principalmente por ser o hormônio da regulação do ciclo circadiano, mas também possui 

ações sedativa, ansiolítica, analgésica, anti-hipertensiva, antiinflamatória e possível 

antidepressivo19. A interação entre ervas e medicamentos quimioterápicos não são 

recomendados pois estes podem se tornar potencialmente perigosos, a menos que o uso seja 

aprovado e prescrito pela equipe de oncologia21. Mosher e DuHamel (2012)22 propõem que 

quanto maior o comprometimento funcional e comorbidades médicas associados, pior será a 

qualidade do sono e os níveis de fadiga e depressão mais elevados. Outros fatores como a 

função da tireóide, polimorfismos genéticos, higiene do sono e fatores ambientais devem ser 

avaliados, pois podem ser importantes para entender o problema23. Outra variável de 

importância é a obesidade. Relatórios de pesquisa vêm vinculando a obesidade como fator de 

risco para o desenvolvimento de diversos tipo de tumor. Quando recém-diagnosticadas, essas 

pacientes geralmente estão com sobrepeso ou obesidade propriamente dita, que tende a piorar 

após tratamento quimioterápico. Essas pacientes tem maior propensão a desenvolver privação 

do sono e ter um histórico recorrente de distúrbio do sono-vigília15. 

Insônia é um problema predominante e angustiante entre mulheres com câncer de 

mama, porém a sua etiologia é pouco estudada. É caracterizada por dificuldades em iniciar, 

manter o sono ou sono não reparador no último mês, gerando comprometimento clínico, 

social, ocupacional ou outras áreas funcionais. Pode ser classificada em primária 

(psicofisiológica, fisiológica, ou idiopática) ou secundária (associada a transtornos mentais, 

doenças, medicamentos, dependência química, fatores ambientais, comprometimento 

respiratório, distúrbios do movimento ou parassonias – sonambulismo). Cada uma destas 

pode ser transitória, transitória recorrente ou crônica. Entre as consequências pode-se incluir 

cansaço, humor negativo, incapacidade de desfrutar da família e relacionamentos sociais, 
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diminuição do desempenho no trabalho, déficits de memória, piora na qualidade de vida e 

aumento do risco de falhas, associado com maior prejuízo funcional, perda de produtividade, 

utilização excessiva dos cuidados de saúde, tendência a comorbidade psiquiátrica 

(principalmente depressão, ansiedade e risco aumentado de suicídio), síndrome do intestino 

irritável, fibromialgia, asma e doença do refluxo gastroesofágico. Os fatores de maior 

vulnerabilidade para insônia se associam com sexo feminino, idade avançada, ronco e  

comorbidades associadas. Existem algumas controvérsias com relação a idade, pois alguns 

pesquisadores sugerem que pacientes mais jovens tendem a ter mais queixas de insônia18,24. 

Logo, mulheres acometidas pelo câncer de mama possuem no mínimo dois dos critérios 

citados acima, ser do sexo feminino e possuir câncer como comorbidade crônica18. A insônia 

não tende a se resolver por conta própria16. Dados de Palesh et al (2010)16 concluem que não 

há diferença significativa entre homens e mulheres; a raça branca é mais suscetível de 

desenvolver o problema quando comparado com raças não-brancas; o paciente estando em 

licença médica, desempregado ou viúvo se relacionam positivamente com o transtorno do 

sono. Nos resultados de Otte et al (2010)23, a idade não foi fator contribuinte para piora do 

sono, confirmando resultados encontrados pelo presente estudo; já as interferências geradas 

pelos fatores ambientais, como luz excessiva, ruído, sono agitado do cônjuge e criação dos 

filhos afetam ainda mais essa percepção de prejuízo. 

O termo “cluster” de sintomas foi introduzido, pois aceita-se a hipótese de que 

sintomas relacionados com o câncer são altamente correlacionados com outros sintomas e que 

intervenções eficazes para um determinado sintoma pode ser benéfico para alívio de outros. 

Pacientes que apresentam cluster de sintomas mais acentuado no período pré-tratamento 

ficam mais debilitadas na fase peri e pós-quimioterapia25. Essas mulheres são propensas a 

insônia por diversos motivos, dentre eles o aumento da frequência e intensidade das 

complicações associadas ao tratamento20. Outros sintomas como fadiga, dor, ondas de calor e 

perturbações psicológicas, como preocupações excessivas, depressão e alterações do humor, 

também podem prever os transtornos do sono e estar associados a uma pior qualidade do sono 

nessa população17-18,20,22,26-27. Níveis mais elevados de disfunção do sono relacionados a 

pensamentos ou comportamentos inibitórios durante a noite e/ou o dia anterior estão 

relacionados com a pior qualidade do sono na mesma noite26. 

Beck et al (2010)24 relataram que 32,2% das voluntárias dormiam menos de 6h por 

noite, 41,4% usaram medicação para dormir no último mês, destas 21,5% faziam uso no 

mínimo três vezes por semana. A eficiência habitual do sono foi inferior a 85% em 44,9% das 

avaliadas. Os distúrbios mais comuns abordados pelo PSQI foram despertar noturno para ir ao 
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banheiro, dor e ondas de calor. Notavelmente, 65% da população estudada (n=344) foram 

classificadas com qualidade do sono prejudicada. Há evidências de que o sono seja perturbado 

pelas ondas de calor durante a noite e isso pode estar associado com maiores episódios de 

despertar norturno15,18. Berger et al (2009)15 também sugerem que os despertares noturnos 

podem se associar com influências dietéticas antes de dormir. Estudo (n=98) realizado por 

Mourits et al (2002)28 revela que ondas de calor se associam com sono perturbado e 

problemas de concentração e que não se relacionam com tipo de quimioterapia ou status de 

menopausa. Este cita ainda que há melhora significativa da concentração após bloqueio do 

uso do Tamoxifeno e que o maior prejuízo cognitivo das altas doses de Tamoxifeno pode ser 

explicado pela menopausa induzida pela quimioterapia nessas pacientes. 

Quarenta e uma voluntárias participaram do estudo de Rumble et al (2010)26, a idade 

média foi de 57 anos, a maioria branca, casada, com bom nível educacional e trabalhando; a 

duração média do sono por noite foi de 6,5h; 29 participantes foram diagnosticados com 

insônia primária e 12 com insônia secundária causada pela comorbidade da neoplasia de 

mama; 30 relataram dificuldades no sono começando após o diagnóstico de câncer enquanto 

11 relataram o agravamento da mesma após o diagnóstico. No estudo de Mosher e DuHamel 

(2012)22, 173 mulheres com câncer de mama metastático foram avaliadas com o PSQI, a 

maioria das participantes eram brancas, casadas e com bom nível educacional; tinham 

recebido algum tipo de quimioterapia ou terapia hormonal; 70% tiveram pontuações globais 

no PSQI maior que 5, indicando diminuição significativa na qualidade do sono. A latência 

média foi de 32 minutos, com duração média de sono por noite de 7h, 44% tinham eficiência 

habitual do sono menores que 85% e 29% descreveram a qualidade do sono como “qualidade 

ruim” ou “distúrbio do sono”. Não houve associação com a idade, etnia, tempo de diagnóstico 

ou tratamentos clínicos. 

Estudos usando ActiGraph demonstraram que esses pacientes possuem um sono mais 

fragmentado, efeciência habitual baixa, inquietação à noite durante o tratamento e pouca 

variação no ritmo circadiano em relação ao dia/noite18. No entanto, Berger et al (2009)15, 

refere que as medidas subjetivas de sono não correspondem ao achados com o ActiGraph ou 

Polissonografia e que são mais intimamente associados com outros sintomas ou transtornos 

psicológicos. Segundo Ancoli-Israel et al (2006)18, dificuldade em adormecer (insônia inicial) 

associa-se a maior intensidade de dor, problemas em despertar durante a noite (insônia média) 

associa-se com menor nível de orientação e educação sobre a sua condição clínica e por fim, 

queixas de despertar precoce (insônia terminal) pode estar associada com menos apoio 

recebido por familiares e/ou amigos. 
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Dificuldade de concentração, dor e distúrbios do sono também são causas de aflição 

nos pacientes que realizam radioterapia no que tange em duração e intensidade. Orientações a 

cerca da fadiga e astenia são importantes no período pré-intervenção, pois os pacientes podem 

interpretar o cansaço como consequência da progressão da doença e consequentemente sofrer 

de preocupação desnecessária, colaborando ainda mais para a instalação de distúrbios do 

sono29. Há indícios de que pacientes que apresentaram distúrbios do sono após tratamento 

com radioterapia para câncer de mama não-metastático, já possuem essa condição 

previamente e que os déficits do sono são agravados pelo câncer24. A quimioterapia é um 

tratamento altamente eficaz para muitos tipos de câncer, porém possui diversos efeitos 

colaterais incluindo a perda de cabelo, náuseas, cardiotoxicidade, dor, neutropenia, depressão, 

ansiedade, disfunção cognitiva, fadiga e distúrbios do sono, principalmente a insônia. 

Pesquisas recentes sugerem que alterações do ciclo circadiano se relacionam com morbidades 

cardíacas, imunológicas (estimulação de citocinas) e psiquiátricas16. Na pesquisa de Ancoli-

Israel et al (2009)25 não houve correlações significativas entre idade, etnia, educação, renda, 

estágio do tumor, regime de quimioterapia, estado civil ou menopausa (n=76). A qualidade do 

sono estava mais prejudicada (66% das participantes) no período antes da quimioterapia. Há 

hipóteses de que o aumento de sintomas durante a quimioterapia deve-se ao uso de drogas 

antieméticas ou início da menopausa induzida pela quimioterapia. O motivo exato é 

desconhecido, mas especula-se que pode ser afetado pela biologia do tumor, tratamentos 

clínicos adotados, bem como seus efeitos colaterais16,24. 

Pesquisa de Ancoli-Israel (2006)18, a média de idade foi de 51,1 anos (n=85), a 

maioria branca, no estágio II da doença (41%) que receberam quimioterapia adjuvante (n=72), 

concluiu que mulheres que passavam mais tempo dormindo durante o dia relataram pior sono 

durante a noite, mostrando que o número de cochilos é significativamente correlacionado com 

a qualidade do sono. Cochilos durante o dia foram correlacionados com menor satisfação com 

o sono e a menor satisfação com o sono foi associado com um pior desempenho funcional do 

indivíduo. De acordo com Berger et al (2007)30, baixa atividade durante o dia pode ser 

independente ou dependente da qualidade do sono na noite anterior. Niveis mais elevados de 

fadiga foram relacionados a um sono subjetivo mais pobre em quase todos os componentes. 

Fadiga pode ser definida como hipersonolência diurna associada a uma noite pobre de sono18.  

Qualidade do sono é uma percepção subjetiva e a medida dessa percepção é 

importante15. Sugestão de higiene do sono e gestão de sintomas devem ser integrados em 

saúde mental22. Estratégias para melhorar o sono e o ritmo circadiano antes da quimioterapia 

pode ser benéfico na melhoria da função diária dos pacientes com câncer. Acredita-se que 
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levar um estilo de vida ativo e ter uma vida social satisfatória podem gerar um sono saudável 

e serem fatores protetores contra a insônia18. Algumas instruções úteis podem ser dadas aos 

pacientes, como exemplo, ir para a cama somente quando sonolento e aproximadamente na 

mesma hora todas as noites; sair da cama e ir para a sala quando não estiver sonolento, 

retornar apenas quando o sono aumentar; usar o quarto apenas para dormir e manter relações 

sexuais; evitar cochilos diurnos, e se possível, limitá-los em apenas alguns minutos21. 

Técnicas de higiene do sono incluem comportamentos para promover uma boa noite de sono e 

boa funcionalidade no dia seguinte. Essas técnicas incluem usar uma técnica de relaxamento 

preferida dentro de 2h antes de ir para a cama, por exemplo, tomar um banho quente, ler, 

ouvir música, receber uma massagem, etc; evitar cafeína após o meio-dia; jantar até 3h antes 

de dormir; não ir para a cama com fome; substituir o colchão a cada 10-12 anos de uso; 

substituir almofadas e travesseiros com maior frequência; manter o quarto fresco e cortinas 

para bloquear a luz; não assistir televisão no quarto; incentivar as pacientes a manter um 

diário no qual elas documentem seus mais profundos pensamentos e sentimentos sobre sua 

doença e tratamento; incentivar a redução do estresse associado a técnicas respiratórias, 

concentração nos movimentos e movimentos isométricos; encaminhar as pacientes aos 

profissionais de referência sempre que necessário21. Devemos orientá-las e estimular a 

educação com o fornecimento de informações acerca do tratamento e efeitos colaterais 

esperados, incluindo distúrbios do sono. Essas informações devem ser dadas de maneira clara 

e concisa e repetida sempre que possível21. O uso de cartilhas também se mostra eficaz nesses 

casos.  

Intervenções com base na medicina tradicional chinesa e práticas holísticas têm sido 

estudadas como possíveis tratamentos com resultados promissores, entre eles, yoga tibetano e 

reiki (toque suave)18, aromaterapia, terapia expressiva, escrita expressiva, treinamento 

autógeno, massagem, relaxamento muscular e técnicas de redução do estresse21. Variáveis do 

sono melhoraram consideravelmente, incluindo qualidade do sono, latência, duração, maior 

eficiência habitual, menos disfunções diurnas e menor uso de medicações21. Terapias 

complementares, educação, informações, exercícios são classificados como “suscetíveis de 

serem eficazes” pela Fundação Nacional do Sono. A evidência existente mostra uma 

tendência positiva para a intervenção com exercícios em pacientes com câncer, mas resultados 

de estudos maiores são necessários15. Contudo, é importante notar que algumas mulheres 

acometidas pela doença não desenvolvem distúrbios do sono, independente da gravidade e 

cronicidade da doença. Ancoli-Israel et al (2006)18 fazem algumas indagações em sua 

pesquisa e nos inspira a fazer perguntas importantes: por que algumas mulheres com câncer 
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de mama desenvolvem insônia e outras não? Por que a insônia se torna mais grave e crônica 

em pacientes com câncer de mama e em outros tipos de neoplasia não? Por que as vezes a 

insônia se resolve após conclusão do tratamento clínico e em outras o problema se perpetua 

por meses ou anos? Por que algumas se beneficiam com medidas farmacológicas e outras 

apenas com terapias comportamentais?18 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os transtornos do sono ocorrem com alta frequência em pacientes acometidos por 

câncer. De acordo com pesquisas realizadas em pacientes com neoplasias heterogêneas, esse 

distúrbio parece ser maior em pacientes com câncer de mama. Mesmo apresentando alta 

incidência, maiores investigações ainda são necessárias para estabelecer sua etiologia, 

interferências na evolução da doença e tratamento adequado. É possível concluir que a 

quimioterapia é capaz de afetar negativamente a qualidade subjetiva do sono, seja ela 

neoadjuvante ou adjuvante. De maneira geral, as pacientes possuem uma boa percepção de 

seus distúrbios de sono-vigília e são capazes de indicar quadros agudos ou crônicos de 

insônia, além da intensidade que esse distúrbio é capaz de afetar sua qualidade de vida. No 

presente estudo, não foi investigado dados referentes a fadiga e depressão, mas pode-se inferir 

que os sintomas estão intimamente relacionados, conforme atestado em literaturas específicas, 

visto que obtivemos resultados positivos para associação entre qualidade ruim do sono 

durante a noite e sonolência excessiva durante o dia. Variáveis como idade, raça, estado civil, 

escolaridade, status socioeconômico, número de dependentes, situação empregatícia, tempo e 

tipo de cirurgia, presença de dor, ciclo menstrual, IMC, prática de atividade física regular, 

comorbidades e uso de medicamentos associados não obtiveram relação significativa com o 

sono na presente amostra. O problema não pode continuar sendo negligenciado, 

principalmente porque 62,9% das participantes declararam que o sono  constitui uma forma 

de prazer e portanto é altamente incluído no conceito de bem-estar e qualidade de vida. Por 

ser uma condição viável de afetar a funcionalidade do indivíduo, deve ser abordado com 

maior cautela durante anmnese da fisioterapia. Não foi encontrada nenhuma pesquisa 

relacionada ao tema em publicações específicas da fisioterapia, indicando que o assunto ainda 

é pouco explorado e pouco avaliado pelos profissionais dentro da prática clínica. 
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ANEXO 01 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) 
sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que 
está em duas vias. Uma delas é sua e a outra dos pesquisadores responsáveis. Em caso de recusa, você não 
será penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida, você poderá procurar o Comitê de Ética em pesquisa 
da Universidade de Brasília (UnB), pelo telefone (61) 3107-1918 ou a própria pesquisadora Júlia de Moura 
Silva pelo telefone (61) 8428-3363. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
 
Título do Projeto: “AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS 
ATENDIDOS NO CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA”. 
 
A sua participação será de grande importância para o nosso estudo, pois através dela poderemos avaliar a 
qualidade do sono em indivíduos que apresentam diagnóstico de câncer de mama. Sua colaboração é 
importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua participação é voluntária. A 
pesquisa será realizada através da aplicação de questionários, um com dados pessoais e clínicos, e outros 
dois específicos para avaliar o sono e a sonolência diurna excessiva. O período de participação será de 1 
(um) encontro, com duração máxima de 40 minutos. As entrevistas serão feitas após as reuniões de 
acolhimento ou durante as sessões de fisioterapia. Ao final deste período os pesquisadores farão contato para 
repassar o resultado individual da pesquisa, ou seja, dará a resposta de como está a qualidade do seu sono. 
Toda pesquisa que envolve a participação de seres humanos apresenta riscos, contudo no presente estudo os 
benefícios superam os riscos, que por sua vez são ínfimos. Os principais riscos existentes por sua 
participação neste estudo são: constrangimento ao responder às perguntas e possíveis lembranças 
desagradáveis. No que tange aos benefícios da pesquisa, além da contribuição à ciência, a identificação da 
qualidade do sono poderá propiciar uma mudança de atitude pelos participantes, com a execução de técnicas 
e/ou outros recursos que serão sugeridos a fim de melhorar a qualidade de vida e o bem estar pessoal. Caso 
os pesquisadores encontrem riscos e/ou danos significativos à saúde (exemplo: depressão ou distúrbios 
psicológicos) dos indivíduos que participam da pesquisa, o estudo será interrompido, assim como se houver 
reação improvável dos participantes. Serão garantidos o anonimato e o sigilo das informações, além da 
utilização dos resultados exclusivamente para fins científicos. Você poderá solicitar informações ou 
esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa em qualquer momento da pesquisa (tanto antes, durante e 
depois o preenchimento dos questionários). Você poderá retirar-se do estudo ou não permitir a utilização de 
seus dados em qualquer momento da pesquisa. Sendo um participante voluntário, você não terá nenhum 
pagamento e/ou despesa referente à sua participação no estudo. Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer 
qualquer tipo de dano previsto ou não neste termo de consentimento e resultante de sua participação na 
pesquisa, além do direito à assistência integral, terá direito à indenização (de acordo com as leis vigentes no 
país).  
 
Após ter lido e compreendido os objetivos da pesquisa, abaixo consinto minha participação.

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado(a) 

RG: ______________________ 

 

_________________________________ 

Júlia de Moura Silva 

Pesquisador

Brasília, ___ de _____________ de 2012. 

 



28 
 

ANEXO 02 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH 

 

Instruções: 
As questões a seguir serão referentes aos seus hábitos de sono durante o mês passado. 
suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na maioria 
dos dias e noites do mês passado. por favor, responda a todas as questões: 

 
1) Durante o mês passado a que horas você foi deitar a noite, na maioria das vezes? 
HORÁRIO DE DEITAR: ____________________________________________________ 
Comentários:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2) Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou para pegar no sono, na 
maioria das vezes? 
QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: ____________________ 
Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes? 
HORÁRIO DE ACORDAR: __________________________________________________ 
Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (Pode ser diferente 
do número de horas que você ficou na cama) 
HORAS DE SONO POR NOITE: ______________________________________________ 
Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Para cada uma das questões seguintes, escolha uma única resposta que você ache mais 
correta. por favor responda a todas as questões. 
 
5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problema para dormir por causa de: 
 
(a) demorar mais de 30 minutos (meia hora) para pegar no sono: 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
(b) acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo: 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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(c) levantar-se para ir ao banheiro: 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
(d) ter dificuldade para respirar: 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
(e) tossir ou roncar muito alto: 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
(f) sentir muito frio: 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
(g) sentir muito calor: 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Comentários:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
(h) ter sonhos ruins ou pesadelos: 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
(i) outras razões por favor descreva:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(j) quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão, durante o mês passado: 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 
(   ) muito boa 
(   ) boa 

(   ) ruim 
(   ) muito ruim 

Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



30 
 

7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo médico ou 
indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua conta? 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Quais? ____________________________________________________________________ 
Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8) Durante o mês passado você teve dificuldade de ficar acordado enquanto estava dirigindo, 
fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, quantas vezes isso 
aconteceu? 
(   ) nenhuma vez 
(   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana 
(   ) três vezes por semana ou mais 

Quais? ____________________________________________________________________ 
Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9) Durante o mês passado você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas 
atividades diárias? 
(   ) nenhuma 
(   ) pequena 

(   ) moderada 
(   ) muita 

 
10) Para você, o sono é: 
(   ) um prazer 
(   ) uma necessidade 
(   ) outro. Qual? ____________________________________________________________ 
Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Você cochila? 
(   ) sim (   ) não 
Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Caso sim, você cochila intencionalmente, ou seja, porque quer cochilar? 
(   ) sim (   ) não 
 
Para você, cochilar é: 
(   ) um prazer 
(   ) uma necessidade 
(   ) outro. Qual? ____________________________________________________________ 
Comentários:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 03 

ESCALA DE EPWORTH 
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ANEXO 04 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS  
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ANEXO 05 

PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP/UNB 
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APÊNDICE 01 - FICHA DE AVALIAÇÃO 

Data: __/__/__      Pesquisador (a): ________________________    Hora: ______________ 

 

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS 

Nome/ Iniciais: ____________________________________________________Idade: _____ 

Estado Civil: _____________________  Sexo:  (   ) F   (   ) M   Data de nascimento:  __/__/__ 

Endereço:___________________________________________________Cor: ____________ 

Telefone Residencial: ___________________ Celular: _______________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Escolaridade: ________________________________________________________________ 

Provedor da casa: (   ) Paciente   (   ) Outro        Filhos: (   ) Sim. Quantos? _______    (  ) Não       

Ocupação: ____________________________________ Está trabalhando: (   ) Sim   (   ) Não 

Horas de trabalho/ semana: _________   Renda familiar: _____________________________ 

Nº de pessoas que moram no domicílio: ______    Nº de dependentes: _______ 

  

HISTÓRIA CLÍNICA 

 

Sítio do tumor primário: _______________________________________________________ 

Estadiamento: T ___ N ___ M ___ (data: __/__/__) 

Metástase: (   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sabe 

Início dos sintomas: ___________________________            Data de diagnóstico: __/__/___    

 

Tratamento atual: 

(   ) Quimioterapia   (   ) Radioterapia   (   ) Cirurgia   (   ) Hormônio   (   ) Outro: __________ 

Data de início do tratamento: __/__/__    Tipo: _________________ Dose: _______________ 

Nº de sessões realizadas/ total: ____/____         Satisfeito com o tratamento: (   ) Sim   (   ) Não  

 

Tratamentos anteriores:  

(   ) Quimioterapia   (   ) Radioterapia   (   ) Cirurgia   (   ) Hormônio   (   ) Outro: __________ 

Há quanto tempo? ____________________________________________________________ 

Internação no último ano: (   ) Sim   (   ) Não      Quando? Por quê? _____________________ 

Co-morbidades: ______________________________________________________________ 

Medicamentos em uso: ________________________________________________________ 

Está no período: (   ) Reprodutiva/normal  (   ) Alteração do ciclo menstrual (   ) Pré-menopausa    

                          (   ) Menopausa   (   ) Pós-menopausa 
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Informações que tem sobre a doença: 

(   ) Não sabe e não quer saber    (   ) Não sabe e quer saber mais    

(   ) Sabe e tem dúvidas                (   ) Sabe e não tem dúvidas 

Tem o hábito de conversar com seu médico (sobre tudo!): (   ) Sim   (   ) Não 

Tem apoio da família e/ou outros: (   ) Sim   (   ) Não 

 

HÁBITOS DE VIDA 

 

1) Você pratica exercícios físicos? (   ) Sim   (    ) Não    Qual? _________________________ 

2) Frequência por semana?_____________________________________________________ 

3) Você fuma? (   ) Sim  (   ) Não, Fumou quanto tempo?______________________________ 

4) Você bebe?  (   ) Sim  (   ) Não, Bebeu quanto tempo?______________________________ 

 

IMC: 

1) Peso: ____________    2) Altura: ______________   3) IMC: ______________________ 

(   ) Abaixo do peso: ≤ 18,5 

(   ) Normal: 18,5 – 24,9  

(   ) Sobrepeso: 25 – 29,9  

(   ) Obeso: ≥ 30  

 

SINTOMAS: 

 

1) Prejuízo no sono na última semana: (   ) Sim   (   ) Não 

2) Média de prejuízo no sono na última semana [0 – sem prejuízo/ 10 – totalmente prejudicado]: 

___________________________________________________________________________ 

3) Tem insônia: (   ) Sim   (   ) Não     Desde quando: _________________________________ 

4) Tem sensação de falta de ar durante o dia: (   ) Sim   (   ) Não 

5) Tem sensação de falta de ar durante a noite/ sono: (   ) Sim   (   ) Não 

6) Marque na linha abaixo, a intensidade de sua dor: 

 

 

 


