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Introdução: Na enfermagem hospitalar, o trabalho ininterrupto, durante 24 horas por dia, 7 dias durante a semana e 365
dias por ano é uma realidade fundada na necessidade de organizar a jornada de trabalho, de modo que a assistência a ser
prestada aos pacientes seja contínua. O trabalho em turnos, principalmente no noturno e secundariamente no matutino,
pode alterar a funcionalidade do organismo, pois o indivíduo, que permanece acordado durante a noite ou acorda-se
prematuramente, rompe com a sua natureza hormonal que o prepara para o adormecer e o despertar, porque o corpo
humano possui uma ritmicidade de eventos bioquímicos, fisiológicos e comportamentais diferentes durante o dia e a
noite(¹). Portanto, 2 horas antes do despertar, a temperatura central tende a expressar os seus valores mais baixos, já que,
neste momento, o cérebro está iniciando o processo de produção de cortisol pelas glândulas adrenais. Contudo, com o
aumento da concentração deste hormônio no sangue, a temperatura central eleva-se, aumentando a probabilidade das
pessoas acordarem(2). Da mesma maneira, o sono noturno, orientado pela ausência de luminosidade, favorece a liberação
do hormônio do crescimento e da prolactina, substâncias fundamentais à realização de funções vitais(3). Esta sequência
de acontecimentos repete-se diariamente e quando não são respeitados os horários de sono existe um prejuízo cognitivo
muito grande, que afeta a criatividade e traz consequências físicas, como indisposição, cansaço e até mesmo problemas
digestivos, entre outros(4). O ciclo vigília-sono pode ser diferente para cada ser humano, impingindo-lhe um relógio
biológico, que administra as reações que determinarão a função dos órgãos e sistemas em um ciclo de 24 horas, e
outorgando-lhe, consequentemente, um ritmo biológico característico. Dentre esses ritmos destacam-se os ritmos
circadianos medidos por meio da aplicação do Questionário de Identificação de Indivíduos Matutinos e Vespertinos de
Horne & Ostberg, que identifica o cronotipo dos indivíduos(5). Assim, pessoas com hábitos vespertinos acentuados são
indicadas para o trabalho noturno(5), enquanto que aquelas com cronotipo matutino possuem dificuldade em ficarem
acordadas durante a noite(6). Neste sentido, quando o ritmo circadiano dos trabalhadores é diferente daquele que
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corresponde ao turno em que atuam, eles podem apresentar um desequilíbrio em seu ritmo biológico, produzindo
alterações que são estudas pela cronobiologia(3). Sob esta perspectiva, entende-se que se o ritmo biológico (cronotipo)
dos trabalhadores de enfermagem seguisse o turno de trabalho condizente com o respectivo relógio biológico, problemas
como absenteísmo, baixa qualidade na assistência, falhas na organização do trabalho, relações pessoais e profissionais
conturbadas, entre outros problemas, poderiam ser minimizados. Objetivos: identificar o cronotipo dos enfermeiros dos
turnos da manhã e da noite de um hospital universitário; verificar como o trabalho nos turnos da manhã e da noite
influencia o sono desses sujeitos; correlacionar o cronotipo dos enfermeiros com as influências que o sono ou a falta
deste produz em seu trabalho e fora dele. Metodologia: Estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório e
descritivo, com um viés quantitativo, ocorrido entre março e julho de 2010. Os sujeitos foram enfermeiras de um
hospital universitário localizado no sul do Brasil, que trabalham nos turnos da manhã e noite prestando assistência de
enfermagem direta aos pacientes e que concordaram em participar do estudo, além de permitirem a gravação de suas
entrevistas e a divulgação das mesmas. Assim, foram incluídas sete enfermeiras da manhã e oito enfermeiras da noite de
quatro unidades de internação. As enfermeiras foram identificadas por pseudônimos que correspondem a estrelas do
universo. Para definir o cronotipo das enfermeiras, foi utilizado o questionário de Identificação de Indivíduos Matutinos
e Vespertinos, formulado por Horne & Ostberg(5). Este instrumento foi traduzido para a língua portuguesa e aplicado no
Brasil após ter sido validado e adaptado às características e hábitos de nossa população(7). O questionário é constituído
por questões que indagam situações habituais da vida diária, sendo que o indivíduo registra seus horários preferenciais
em relação às atividades do cotidiano. A identificação cronobiológica dos sujeitos enfermeiros, segundo o escore
proposto pelo o autor, varia de 16 a 86 pontos e os indivíduos podem ser classificados em definitivamente vespertino,
moderadamente vespertino, indiferente, moderadamente matutino e definitivamente matutino(5). Para verificar as
influências do turno de trabalho na qualidade do sono, foi realizada uma entrevista semi-estruturada, que abordou
aspectos como a qualidade, quantidade, hábitos, especificidades e características do sono das enfermeiras. Os dados
quantitativos referentes à identificação do cronotipo das enfermeiras foram dispostos em uma planilha Microsoft Office
Excel e os dados qualitativos foram organizados, analisados e interpretados por meio da Análise Temática, segundo a
trajetória de análise proposta por Minayo(8). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área de Saúde
da Universidade a qual o hospital universitário está vinculado (Parecer 23116.007046\2009-02). Resultados: A
aplicação do questionário de Horne & Ostberg mostrou os seguintes resultados que encaminharam a identificação do
perfil cronobiológico das enfermeiras dos turnos da manhã e noite do hospital universitário: uma enfermeira
definitivamente matutina, cinco moderadamente matutinas, quatro indiferentes, duas moderadamente vespertinas e três
enfermeiras definitivamente vespertinas. A análise das entrevistas apontou que todas as enfermeiras do noturno,
independentemente do cronotipo, valorizam o sono da noite em suas folgas bem mais do que o sono diurno naqueles
dias em que trabalham; duas enfermeiras definitivamente vespertinas desenvolveram hábitos de sono específicos, como
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não dormir na noite posterior ao plantão noturno e dormir por pequenos períodos durante o dia. Enfermeiras do noturno
que possuem perfil cronobiológico definitivamente vespertino, que dormem quando chegam do plantão ou à tarde, não
conseguem compensar a ausência do sono da noite, porque o sono diurno não é contínuo, uma vez que é seguidamente
interrompido pela rotina da casa, barulhos, luminosidade, o que as impede de ter um único e longo episódio de sono. As
enfermeiras do noturno possuem um déficit no sono que pode derivar em cansaço físico e irritabilidade durante o turno
de trabalho. Afora isso, trabalhadoras do noturno definitivamente vespertinas e moderadamente vespertinas apresentam
a “paralisia do turno”, que se caracteriza por um desejo incontrolável de dormir durante o plantão. Enfermeiras
moderadas e definitivamente vespertinas fazem uso do cochilo noturno para amenizar o sono durante o trabalho,
enquanto que todas comem, tomam café, ingerem água ou até tomam banho para espantar o sono. As enfermeiras que
trabalham pela manhã e são moderadamente matutinas e indiferentes costumam dormir cedo e sestear à tarde, em sua
maioria. Uma enfermeira com cronotipo moderadamente vespertino, que trabalha pela manhã, e outra com cronotipo
moderadamente vespertino, que trabalha à noite, não referem nenhuma alteração do ciclo sono-vigília relacionada ao
horário de trabalho. Conclusões/Contribuições do estudo: O cronotipo das enfermeiras da manhã são aqueles que mais
se aproximam da expressão subjetiva das mesmas sobre seu ciclo sono-vigília; as enfermeiras que mais demonstram
perturbações de sono são aquelas cujos cronotipos são definitivamente vespertinos e trabalham no turno da noite o que,
tecnicamente, lhes conferiria a condição de maior resistência ao sono; as desadaptações se apresentam na forma de
hábitos incomuns de sono durante o dia, sonolência, cansaço e irritabilidade durante o turno de trabalho (noturno), o que
pode comprometer a qualidade da assistência de enfermagem. O estudo mostrou-se importante para o entendimento do
ciclo sono-vigília das enfermeiras que trabalham pela manhã e à noite no hospital universitário, bem como apontou
possibilidades do uso da cronobiologia para a organização do pessoal de enfermagem em turnos de trabalho, a fim de
qualificar a assistência de enfermagem. Entende-se que este estudo possa ter desencadeado um processo de reflexão
entre os enfermeiros, sobre sua qualidade de vida no trabalho e nas suas relações sociais e parenterais, por intermédio do
conhecimento de seu ritmo biológico e as consequências do mesmo em seu cotidiano. Igualmente, quando do
encaminhamento dos resultados deste estudo à direção do hospital universitário, existe a possibilidade de uma tentativa
de realocação dos trabalhadores em turnos adequados e a utilização desta investigação e da cronobiologia, propriamente
dita, como guia para planejar a distribuição do pessoal de enfermagem em turnos de trabalho.
Descritores: Disciplina de Cronobiologia; Trabalho em Turnos; Enfermeiras.
Área Temática: Gerenciamento dos serviços de em Saúde e Enfermagem.
Eixo Temático: A pesquisa de enfermagem no processo de cuidar e educar: interdisciplinaridade, transculturalidade e
difusão do conhecimento.
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