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IMPACTOS DA PRIVAÇÃO DO SONO  
NA RECUPERAÇÃO DO PACIENTE NO  
AMBIENTE DE TERAPIA INTENSIVA
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RESUMO 

Vários estudos apontam que mudanças interferem diretamente no processo do sono-vigília, o que 
ocasiona uma piora na qualidade do sono, podendo afetar negativamente o SER HUMANO na 
relação saúde-doença. Alguns sistemas de regulação que controlam o sono são: o ciclo circadia-
no, que impulsiona 24 horas no ciclo sono-vigília; e o sistema homeostático, pelo qual ocorre a 
liberação de substância que promove o sono e assegura quantidades adequadas de repouso. Me-
diante a revisão de literatura acerca dos principais aspectos fisiológicos do sono normal e do co-
nhecimento atual quanto ao sono de pacientes críticos, com os impactos da sua privação causa-
dos por fatores ligados à própria UTI, objetivou-se identificar a abordagem do tema atualmente e 
compreender como é possível reduzir os impactos gerados à saúde com a privação do sono, quais 
são os fatores extrínsecos e intrínsecos que interferem e qual é a importância da qualidade do so-
no nesse ambiente. Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada por meio de levan-
tamento bibliográfico baseado em evidências, que proporciona a síntese de conhecimento e a in-
corporação da aplicabilidade dos resultados de estudos significativos na prática. Os aspectos que 
interferem na qualidade do sono dos pacientes na UTI são muitos, entretanto, além do ambiente 
hostil e da arquitetura que não favorece os princípios do sono fisiológico, nesse ambiente, existem 
rotinas diárias que também interferem, como terapias medicamentosas, suporte ventilatório, exa-
mes laboratoriais, atividades de cuidado ao paciente, entre muitos protocolos aos quais os pacien-
tes são submetidos, com isso, podendo propiciar desde um delirium a um prejuízo metabólico.
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IMPACTS OF SLEEP DEPRIVATION ON PATIENT RECOVERY IN THE INTENSIVE  
CARE ENVIRONMENT

ABSTRACT 

Several studies point out that changes interfere directly in the sleep-wake process, which causes a 
worsening in the quality of sleep, and may negatively affect the HUMAN BEING in the health-di-
sease relationship. Some regulation systems that control sleep are: the circadian cycle, which sti-
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mulates 24 hours in the sleep-wake cycle; and the homeostatic system, through which the release 
of the substance that promotes sleep and ensures adequate amounts of rest occurs. Through a li-
terature review on the main physiological aspects of normal sleep and current knowledge about 
sleep in critically ill patients, with the impacts of sleep deprivation caused by factors linked to the 
ICU itself, the objective was to identify the approach to the topic today and understand how it is 
possible to reduce the health impacts of sleep deprivation, which extrinsic and intrinsic factors 
interfere and what is the importance of sleep quality in this environment. The approach of this 
study is an integrative bibliographic review, performed through an evidence-based bibliographic 
survey, which provides the synthesis of knowledge and the incorporation of the applicability of 
the results of significant studies in practice. There are many aspects that interfere in the quality 
of sleep of patients in the ICU, however, in addition to the hostile environment and architecture 
that does not favor the principles of physiological sleep, in this environment, there are daily rou-
tines that also interfere, such as drug therapies, ventilatory support, laboratory tests, and patient 
care activities, among many protocols to which patients are submitted, thus, providing from a de-
lirium to a metabolic loss.

Keywords: Sleep; ICU; Nurses; Impacts; Patients.

1 INTRODUÇÃO 
O sono dos pacientes, no ambiente de terapia in-
tensiva, sofre inúmeras interrupções, o que le-
va à redução dos estágios profundos e reparado-
res, além da alteração do ritmo circadiano (HAM-
ZE; SOUZA; CHIANCA, 2015; MARQUES, 2016; 
HORSTEN et al., 2018).

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um am-
biente onde pacientes em estado crítico ou com 
descompensação de um ou mais sistemas que ne-
cessitem de vigilância e monitorização contínua 
por parte da equipe assistencial recebem o devido 
atendimento. Em decorrência disso, aspectos fí-
sicos e técnicos são priorizados, e o cuidado com 
a rotina fisiológica de cada paciente, como o so-
no, sofre interferências, gerando graves impactos 
em sua recuperação (BELTRAMI et al., 2015; LI-
CHUAN; OWENS; DYKES, 2019). 

Apresenta-se, neste estudo, uma revisão da lite-
ratura acerca dos principais aspectos fisiológicos 
do sono normal e do conhecimento atual quanto 
ao sono de pacientes críticos, com os impactos da 
sua privação causados por fatores ligados à própria 
UTI (PAGNUCCI et al., 2019; ASSUNÇÃO, 2019). 

Para tanto, procurou-se refletir acerca da proble-
mática dos impactos da privação do sono no pro-
cesso de recuperação de pacientes no ambiente de 
terapia intensiva e também analisar como a litera-
tura atual aborda os impactos da privação do sono 
no ambiente de terapia intensiva. Foram discuti-
dos os aspectos que interferem na qualidade do so-
no dos pacientes na UTI, esclarecendo os impactos 
de sua privação no ambiente de terapia intensiva, 
apontando fatores que perturbam o ciclo do sono e 
avaliando o impacto da atuação da equipe assisten-
cial nos cuidados aos pacientes de terapia intensiva 
no período noturno.

Devido ao tempo de atuação dos profissionais de 
saúde em terapia intensiva, percebe-se que, duran-
te uma jornada de 12 horas, principalmente nos 
períodos noturnos, os pacientes são abordados de 
maneira indistinta, sem critérios de particularida-
de, de acordo com o perfil pessoal e de diagnóstico, 
pela equipe assistencial que segue protocolos e não 
possui a perspectiva da individualidade, ou seja, 
da assistência voltada à especificidade de cada pa-
ciente, prestando o mesmo atendimento de assis-
tência de enfermagem para todos, o que causa in-
terferência no ciclo circadiano. Tal abordagem ge-
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neralista pode acarretar impactos graves à saúde e 
ao bem-estar desses pacientes de terapia intensiva 
(NASCIMENTO, 2016; NEVES; MACEDO; GO-
MES, 2017).

Objetivou-se, com esta pesquisa, identificar como 
a literatura especializada aborda o tema atualmente 
e, assim, compreender como é possível reduzir os 
impactos gerados à saúde com a privação do sono, 
quais são os fatores extrínsecos e intrínsecos que 
interferem no sono e qual é a importância da qua-
lidade do sono neste ambiente pesquisado (NAS-
CIMENTO, 2016; SOUSA, 2018).

Em termos metodológicos, trata-se de uma revisão 
bibliográfica integrativa, que foi realizada por meio 
de levantamento bibliográfico baseado em evidên-
cias. Esse tipo de revisão é um método que propor-
ciona a síntese de conhecimentos e a incorporação 
da aplicabilidade dos resultados de estudos signi-
ficativos na prática. Foram utilizados os bancos de 
dados da Bireme, Scielo, Lilacs, Medline, SCIRUS, 
portal de periódicos Capes, Sibi e DOAJ. Através 
dos descritores – Sono, UTI, Enfermeiros, Impac-
tos, Pacientes –, foram pesquisados os últimos se-
te anos, de 2012 a 2019, com, no mínimo, 10 arti-
gos científicos para esta pesquisa. Selecionaram-se 
os artigos que abordam as questões relacionadas ao 
tema escolhido, além de artigos com pesquisas de 
campo, e excluídos aqueles estudos que não se re-
lacionam ao tema abordado ou não são de pesqui-
sa de campo (ASSUNÇÃO, 2019).

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.1 Fatores que perturbam o ciclo do sono

Os seres humanos passam uma boa parte de sua 
vida no processo conhecido como sono, uma das 
mais importantes necessidades humanas básicas, 
assim como beber ou comer, o que ocupa uma par-
te significativa das suas vidas (MARQUES, 2016).

Sabe-se que o cérebro humano funciona ativamen-
te durante todo o sono; apesar de alguns autores 
considerarem o sono como um desligamento tran-

sitório e reversível do ambiente (BELTRAMI et al., 
2015), ele é regulado por vários centros no tron-
co cerebral, hipotálamo, tálamo e cérebro anterior 
(TELIAS, 2019), onde, em sincronia, exercem ati-
vidade essencial, repetitiva de regulação do sono, 
para a sobrevivência do indivíduo.

A maioria dos estudos aponta sistemas de regula-
ção que controlam o sono, entre eles, o ciclo circa-
diano, que impulsiona 24 horas no ciclo sono-vigí-
lia, e o sistema homeostático, que se refere à libera-
ção de substância que promove o sono, dessa for-
ma, assegurando quantidades adequadas de sono 
para o ser humano. 

Durante o sono normal, podem-se identificar duas 
etapas distintas como descritas por vários auto-
res. São elas: movimentos oculares rápidos (rapid 
eyes movement – REM) e a ausência de movimen-
tos oculares rápidos (non-rapid eyes movement – 
NREM), Beltrami et al. (2015) ainda dividem o 
NREM em três etapas (N1, N2, N3) e definem a 
N3 como a fase mais profunda do sono e restaura-
dora para a saúde.

O sono REM corresponde a 25% de uma noite de 
sono, o sono NREM corresponde a 75% (5% N1, 
45-50% N2 e 3-15% N3) de uma noite de sono e é 
caracterizado pelo relaxamento gradual (TELIAS, 
2019). Os estágios de sono orquestram ciclos que 
duram de 90 a 110 minutos e repetem-se de 4 a 6 
vezes durante a noite, intercalando-se em NREM – 
REM (NEVES; MACEDO; GOMES, 2017).

2.2 Os Impactos da privação do sono no 
ambiente de terapia intensiva

Vários estudos apontam que mudanças nos ciclos 
interferem diretamente no processo do sono-vigí-
lia, o que ocasiona uma piora na qualidade do so-
no, por conseguinte, podendo afetar negativamen-
te o SER HUMANO, principalmente no proces-
so de saúde-doença, levando à diminuição da fun-
ção imunológica, ao aumento da susceptibilidade 
a infecções, à redução do processo de cicatrização 
de feridas e diminuição da função neurofisiológi-
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ca, particularmente, a consolidação da memória 
(COSTA; CEOLIM, 2013; BELTRAMI et al., 2015 
HORSTEN et al., 2019).

Associa-se o sono a um estado de inconsciência do 
qual a pessoa pode ser despertada, interrompen-
do o processo cíclico do sono NREM – REM, que 
acarretará consequências físicas e psicológicas de-
vido à privação do sono (COSTA; CEOLIM, 2013).

As causas mais frequentes dos problemas do ciclo 
sono-vigília apontadas por estudos, como de Mar-
tins, Mello e Tufik (2012 apud MARQUES, 2016), 
retratam a sua fragmentação, inadequada quanti-
dade e qualidade e a restrição. Isso impacta na re-
dução do tempo de reação, na redução da atenção, 
no déficit de memória, no aumento da irritabilida-
de e em alterações metabólicas e endócrinas.

O sono dos pacientes no ambiente de terapia inten-
siva sofre inúmeras interrupções, o que leva à redu-
ção dos ciclos NREM – REM, além de desregular o 
ciclo circadiano. Almeida (2016) relata o medo da 
morte nos pacientes, o que lhes impede de se entre-
garem ao sono profundo.

A má qualidade do sono provoca consequências 
irreparáveis na reabilitação do paciente crítico, po-
rém, no estudo de Beltrami et al. (2015), ele con-
clui que o impacto de sua privação, sob alguns tra-
tamentos, ainda, é desconhecido, mormente em re-
lação à morbidade e mortalidade hospitalar.

Ademais, percebem-se alguns sintomas físicos e 
cognitivos nos pacientes que apresentam má quali-
dade do sono: cansaço, perda da concentração, fa-
diga, aumento da sensibilidade à dor, ansiedade, 
nervosismo, ideias irracionais, alucinações, perda 
de apetite, constipação e maior propensão a aci-
dentes (COSTA; CEOLIM, 2013).

O processo homeostático de regulação do sono fun-
ciona associado ao processo circadiano, o que asse-
gura ao indivíduo um ótimo sono, tanto em quan-
tidade como em qualidade (MARQUES, 2016). 
Observa-se, também, com Hamze, Souza e Chian-
ca (2015), que a função restauradora do sono de-

pende não apenas do seu tempo como também de 
atingir todos os seus estágios completos.

2.3 Os aspectos que interferem na  
qualidade do sono dos pacientes na UTI

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um am-
biente onde pacientes em estado crítico ou com 
descompensação de um ou mais sistemas que ne-
cessitem de vigilância e monitorização contínua 
por parte da equipe assistencial recebem o devido 
atendimento. Em decorrência disso, aspectos fí-
sicos e técnicos são priorizados, e o cuidado com 
a rotina fisiológica de cada paciente, como o so-
no, sofre interferências, gerando graves impactos 
em sua recuperação (BELTRAMI et al., 2015; LI-
CHUAN; OWENS; DYKES, 2019).

Alguns estudos relatam que pacientes internados 
em UTI sentem uma sensação assustadora e estres-
sante devido às mudanças súbitas na sua vida e sua 
condição de saúde-doença prejudicada, bem como 
um súbito medo da morte associado à condição clí-
nica. Uma das necessidades humanas básicas mais 
afetadas, nesse contexto, é o sono / repouso, o que 
está mais ligado à sua recuperação e à manutenção 
da saúde física e emocional. A perturbação do so-
no no paciente crítico define-se como a insuficiên-
cia na duração dos estádios do sono, que resulta 
em desconforto e interfere na qualidade de vida. 
Uma contínua falta de sono restaurador, ao longo 
do tempo, resulta em sequelas físicas e cognitivas 
(MARQUES, 2016). 

Avaliações subjetivas do sono de pacientes críti-
cos obtiveram resultados semelhantes, em que se 
descreve que o deles era diferenciado por ser leve e 
com despertares frequentes, ulteriormente, quan-
do acordados, tinham dificuldades para retomá-lo. 
Tal situação revela deficiências qualitativas e quan-
titativas no sono desses pacientes, levando-lhes a 
sono com fases leves e falta de estágios reparadores 
(BELTRAMI et al., 2015).

Vários fatores estão relacionados à privação do so-
no, entre eles, incluem-se fatores ambientais, como 
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ruído, luminosidade e atividades de cuidado; fatores 
intrínsecos relacionados ao paciente e à sua condi-
ção aguda de doença e/ou injúria, como agravamen-
to de um preexistente distúrbio do sono e, ainda, 
aqueles relacionados ao tratamento em curso, como 
o suporte ventilatório e a exposição à terapia medi-
camentosa, que resulta em alterações do sono. Co-
mo resultado da má qualidade do sono, os pacientes 
podem apresentar delírios, hipoventilação, conse-
quências metabólicas e déficit do sistema imunitário 
(BELTRAMI et al., 2015; TELIAS; WILCOX, 2019).

Os esforços até agora têm sido centrados nos trata-
mentos não farmacológicos e nas estratégias farma-
cológicas para melhorar o sono, com alguns resulta-
dos promissores. As terapias à base de intervenção 
para melhorar o sono na UTI e distúrbios do ritmo 
circadiano foram exploradas, incluindo protoco-
los de redução de ruído, musicoterapia, fototerapia 
e diferentes modos de ventilação mecânica, no en-
tanto, para a implementação mais ampla dessas al-
ternativas, uma mudança na cultura precisa ocor-
rer. Menos atenção tem sido dirigida para a com-
preensão dos mecanismos biológicos subjacentes 
de sono perturbado e interrupção do processo cir-
cadiano. A concepção de intervenções baseadas em 
princípios biológicos básicos pode revelar-se mais 
eficaz para melhorar o sono na UTI (BELTRAMI et 
al., 2015; TELIAS; WILCOX, 2019).

2.4 O impacto da atuação da equipe  
assistencial nos cuidados aos pacientes 
de terapia intensiva no período noturno

Em uma visão geral, a avaliação correta, pelo enfer-
meiro, do sono do paciente internado em UTI é de 
extrema importância para a recuperação. O reco-
nhecimento do ambiente propenso aos distúrbios 
do sono, a minimização da ocorrência de estres-
sores, uma observação sistemática da qualidade e 
quantidade do sono, a prática de medidas não far-
macológicas que promovam o relaxamento, a dimi-
nuição da ansiedade e da dor e a utilização de ins-
trumentos que ajudem a avaliar e implementar me-
didas para a melhoria do sono devem ser realizados 

pelo enfermeiro e a equipe de enfermagem. A reali-
zação das etapas da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) pode ser uma ferramenta muito 
importante para promover a qualidade do sono des-
ses pacientes. A utilização dos Diagnósticos de En-
fermagem relacionados aos distúrbios do sono po-
de contribuir para uma melhoria da prática da assis-
tência de enfermagem e ser uma aliada na preven-
ção das alterações do sono (BIANI; DURAN, 2017).

Enfermeiros que trabalham em unidades de te-
rapia intensiva não possuem um completo en-
tendimento da importância do sono e das inter-
venções necessárias para promovê-lo. Em revi-
são de literatura, são sinalizadas a negligência 
ao treinamento especializado e a inexistência de 
protocolos estruturados na prática clínica como 
elementos que restringem a provisão de um so-
no restaurador (ALMEIDA et al., 2016).

Em seu estudo, Beltrami et al. (2015) constata que 
as atividades da enfermagem resultam em uma 
média de 51 intervenções por paciente, a cada noi-
te. E ele faz referência a um estudo que avaliou os 
cuidados de enfermagem no turno da noite, onde 
foram registrados apenas nove períodos ininter-
ruptos por noite. No entanto, ele conclui que ativi-
dades assistenciais, apesar de frequentes, não pare-
cem ser a principal fonte dos distúrbios do sono em 
pacientes em UTIs.

O quadro 1 sumariza as principais características 
dos artigos que abordam a questão da qualidade 
do sono em UTIs, de acordo com a literatura estu-
dada. Desse modo, é possível verificar que a priva-
ção e a fragmentação do sono continuam a ser uma 
situação corriqueira, apesar da promoção do sono 
ser considerada essencial no cenário da saúde, en-
tretanto, o grau em que a privação do sono pode 
ser associada à prestação de cuidados de enferma-
gem permanece obscuro (ALMEIDA et al. 2016). 
Evidências apontam que a promoção do sono na 
UTI seja obtida via intervenções multifacetadas, 
focalizadas na redução multifatorial das perturba-
ções do sono noturno e na manutenção dos ciclos 
sono-vigília (BELTRAMI et al., 2015).
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Quadro 1 – Distribuição dos artigos segundo autor/ano, tipo de estrutura, objetivo, método, resultados 
obtidos e conclusões (continua)

Autor/Ano de 
publicação/ 

Artigo

Tipo de 
estudo Objetivo Métodos Resultados Conclusões

Achury,  
Colmenares, 

Achury (2014) 
El sueño en el 
paciente hos-
pitalizado en 

una unidad de 
cuidado  

intensivo

Estudo 
obser-

vacional 
descri-

tivo

Identificar a per-
cepção do sono 

nos pacientes in-
ternados numa 

UTI.

Estudo observacio-
nal descritivo, de-

senvolvido em uma 
UTI de Bogotá, 

com amostra com-
posta por 35 pa-

cientes aos quais foi 
aplicado o questio-
nário de Richards-
-Campbell, com-
posto por 5 ele-

mentos com pon-
tuação de 0 (pior) e 

100 (ótimo).

Encontrou-se que a 
pontuação total média 
do sono foi de 41, cor-
respondente a um so-
no regular. Ao anali-
sar as pontuações ob-
tidas em cada um dos 
itens do questionário, 
observa-se que o so-

no desses pacientes foi 
caracterizado como le-
ve, difícil de conciliar 
e com despertares fre-
quentes. Portanto, em-
bora o sono percebido 
dos pacientes na UTI 
seja regular, conside-
ra-se que este não é  

reparador.

Os distúrbios do sono 
em pacientes é um fe-
nômeno comum em 
diferentes estudos. 

Com isso, o profissio-
nal de enfermagem 
deve incluir no seu 

plano de cuidado diá-
rio a avaliação do so-
no e mesmo identifi-

car as causas possíveis 
que desencadeiam a 

privação, a fim de mi-
nimizá-las mediante 
a implementação de 
ações de atendimen-

to que promovam um 
ambiente tranquilo e 

propício.

Almeida et al. 
(2016) Sono 

como necessi-
dade humana 
básica no ce-
nário de pa-

ciente crítico.

Estudo 
transver-
sal e des-
critivo.

Identificar os es-
tressores do so-
no para profis-

sionais de enfer-
magem quanto 
à importância 

do sono repara-
dor na unidade 

de terapia inten-
siva.

Uma abordagem 
quantitativa, reali-

zada com 51 profis-
sionais de enferma-
gem, com experiên-
cia profissional de 

mais de 6 meses. Os 
dados foram coleta-

dos por meio da 
aplicação de ques-
tionários estrutu-
rados e do Envi-

ronmental Stressor 
Questionnaire. Os 
resultados foram 

analisados descriti-
vamente e apresen-
tados em figuras.

Analisando através da 
perspectiva dos profis-
sionais, os fatores mais 
estressantes para o so-
no de pacientes inter-
nados em unidade de 
terapia intensiva fo-
ram: “sentir medo de 
morrer”, “sentir dor” 
e “não conseguir dor-
mir”; 36,7% dos pro-
fissionais afirmaram 
ter adquirido conhe-
cimento sobre o sono 
durante o processo de 
formação básica (gra-
duação/curso técnico).

Os profissionais de 
enfermagem reconhe-
ceram que o medo da 
morte esteve no topo 
dentre os fatores mui-
to estressores para o 
sono do paciente em 

unidade de terapia in-
tensiva e que o sono 
restaurador é com-
prometido por esses 
elementos. Além dis-
so, o reduzido conhe-
cimento científico, a 

falta de protocolos as-
sistenciais específi-

cos e o não reconhe-
cimento dos prejuízos 
decorrentes da ausên-

cia de sono em pa-
cientes de terapia in-

tensiva interferem  
no processo.



Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 9, n. 9, p. 24-35, jul./dez. 2021  |  30 

SILVA, C.N.; NETA, U.P.S.  |  Impactos da privação do sono na recuperação do paciente no ambiente de terapia intensiva

Quadro 1 – Distribuição dos artigos segundo autor/ano, tipo de estrutura, objetivo, método, resultados 
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Beltrami et al. 
(2015) Sono 

na unidade de 
terapia inten-

siva.

Revisão 
de Litera-

tura

Identificar fato-
res que interfe-
rem na qualida-
de do sono em 

pacientes de Te-
rapia Intensiva, 
assim como as 
consequências 

da sua privação.

/

Pacientes internados 
na Terapia Intensiva 

apresentam distúrbios 
do sono e o estudo in-
dica que apenas 37% 

dos despertar têm cau-
sa relacionada a fato-

res extrínsecos, porém 
impactos da privação 
do sono sobre certos 
desfechos ainda são 

desconhecidos.

O sono do paciente 
crítico é caracterizado 

por apresentar inú-
meras fragmentações, 

desde as alterações 
do ritmo circadia-

no e baixa qualidade, 
com redução dos es-

tágios profundos e re-
paradores.  São, apa-
rentemente, causados 
por fatores ligados à 
própria UTI, como 

a rotina de cuidados 
e estímulos ambien-
tais causando prejuí-

zo à sua  
recuperação.

Biani e Du-
ran (2017) So-
no e cuidados 
de enferma-

gem em adul-
tos internados 
em unidades 
coronarianas: 
Revisão Inte-

grativa.

Revisão 
Integra-

tiva

Avaliar a pro-
dução científi-
ca sobre sono e 
cuidados de en-
fermagem em 

adultos interna-
dos em 

Unidades de 
Cuidados Coro-

narianos.

Uma revisão inte-
grativa realizada 

nas bases de dados 
LILACS, CINAHL, 
Medline e SciELO 
com os descritores 
sono, cuidados de 
enfermagem, uni-
dades de cuidados 
coronarianos e sín-
drome coronaria-
na aguda. Primei-

ramente, foram en-
contrados 1017 arti-
gos, mas apenas 06 
atenderam aos cri-
térios de inclusão.

Dos resultados encon-
trados, um artigo des-
crevia a qualidade do 
sono dos pacientes e 
os demais buscavam 
implementar práticas 
que contribuíssem pa-

ra a sua qualidade. 

A avaliação do sono 
pelo enfermeiro é de 
extrema importância 
para o paciente inter-
nado em Unidades de 
Cuidados Coronaria-
nos e a utilização dos 
Diagnósticos de En-
fermagem relaciona-
dos aos distúrbios do 
sono pode ser uma 
aliada na prevenção 
das alterações do so-
no e na melhora da 
assistência de enfer-

magem.

Costa e Ceolim 
(2013) Fatores 
que interferem 
na qualidade 

do sono de pa-
cientes inter-

nados.

Estudo 
explo-
ratório, 
de corte 
transver-

sal.

Identificar fato-
res que interfe-
rem na qualida-
de do sono de 

pacientes inter-
nados em hospi-
tal universitário 
do interior de 

São Paulo.

Com amostragem 
não probabilística, 
participaram 117 

pacientes (59% ho-
mens, idade média 
de 48 anos, desvio 
padrão 16,9) inter-
nados há, pelo me-
nos, 72 horas, em 
condições clínicas

Os fatores apontados 
com maior frequên-

cia foram; acordar ce-
do (55,6%), sono in-
terrompido (52,1%), 
iluminação excessiva 
(34,2%), recebimen-
to de cuidados pela 

equipe de enfermagem 
(33,3%) e distúrbios

Sugere-se que os en-
fermeiros planejem 

intervenções buscan-
do modificar fatores 

que propiciam ruídos 
e iluminação intensos 

à noite, visando re-
duzir interrupções e, 
consequentemente, a 

privação de sono.
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estáveis. Os instru-
mentos utilizados 
foram: Questioná-
rio de identificação 
e Fatores Interve-

nientes na Qualida-
de do Sono (FIQS). 
O tratamento dos 

dados foi feito com 
estatística descritiva 
e cada item do FI-
QS foi submetido a 

teste e reteste.

orgânicos, como dor  
e fadiga (26,5%).

Vale destacar que a 
importância do sono 
em pacientes interna-
dos precisa ser incor-
porada de forma mais 
abrangente na forma-
ção do enfermeiro e 
a adequada avaliação 
do sono também in-
corporada ao ensino 
da equipe de saúde 

como um todo, pois o 
sono é uma experiên-

cia subjetiva do pa-
ciente e deve ser res-

peitada como tal.

Hamze, Sou-
za, Chian-

ca. (2015) In-
fluência das 
intervenções 
assistenciais 

na continuida-
de do sono de 
pacientes em 

unidade de te-
rapia inten-

siva.

Estudo 
Descri-

tivo

Identificar inter-
venções assis-

tenciais da equi-
pe de saúde e o 
impacto destas 
ações na quali-
dade do sono.

A amostra utiliza-
da foi de 12 pacien-

tes. Na coleta dos 
dados, utilizou-se 
a técnica de filma-
gem. Os desperta-
res do sono foram 
mensurados utili-

zando o método da 
actigrafia.

No estudo, foram 
identificadas 529 in-
tervenções assisten-

ciais, agrupadas em 28 
diferentes tipos, das 

quais 12 (42,8%) cau-
saram despertares no 
sono dos pacientes. 

Em média de 44,1 in-
tervenções/paciente/

dia e 1,8 intervenções/
paciente/hora. Obser-
vou-se que o número 
das abordagens assis-
tenciais em determi-
nados períodos pre-

judica a qualidade do 
sono.

As intervenções assis-
tenciais podem preju-
dicar o sono, o que foi 
constatado pelos des-
pertares nos pacien-

tes estudados. Sugere-
-se uma reflexão acer-
ca do tema e uma rea-
valiação na possibili-
dade de mudanças na 
rotina que promovam 
a qualidade do sono 
e evitem despertares 

sem necessidade.

Horsten et al. 
(2019) Syste-
matic review 
of the effects 
of intensive-

-care-unit noi-
se on sleep of 
healthy sub-
jects and the 
critically ill.

Revi-
são siste-
mática e 
meta-a-
nálise

Revisar sistema-
ticamente os es-
tudos dos efeitos 
do ruído da UTI 
na qualidade do 
sono para deter-

minar em que 
medida o ruído 
explica a inter-

rupção observa-
da do mesmo.

Através do método 
Cochrane Collabo-
ration para estudos 
não randomizados. 
Vinte artigos de 18 
estudos avaliando 
o sono de pacien-

tes adultos e volun-
tários saudáveis no 
ambiente da UTI, 
enquanto registra-

A condição de ruído 
da UTI em indivíduos 
saudáveis apresentou 
uma diferença média 
de 9,59, com intervalo 
de confiança de 95%, 

ou seja, 2,48-16,70. No 
entanto, houve consi-

derável heterogeneida-
de entre os estudos e 
todos eles sofreram

Portanto, atualmente, 
é impossível quantifi-
car em que medida o 
ruído contribui para 

a interrupção do sono 
entre os pacientes em 
UTI, sabendo-se que 
o potencial benefí-

cio da redução de ruí-
do permanece incer-

to. Independente-
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vam níveis sonoros, 
foram incluídos e 

revisados de forma 
independente por 

dois revisores.

um risco considerável, 
de viés. A meta-aná-
lise dos resultados foi 
dificultada tanto por 

definições amplamen-
te variáveis de parâ-

metros sonoros entre 
os estudos como por 

uma falta geral de des-
crição detalhada dos 
métodos utilizados.

mente disso, a maio-
ria dos distúrbios 

do sono observados 
permanece inexpli-
cável. Estudos futu-
ros devem, portanto, 
também focar em fa-
tores mais intrínse-

cos para interromper 
o sono no ambiente 

da UTI.

Marques 
(2016) A inter-
venção de en-
fermagem na 
promoção do 
sono: a pessoa 
internada nu-
ma Unidade 
de Cuidados 
Intensivos.

Estudo 
baseado 
em evi-
dências

Identificar os fa-
tores perturba-

dores do ciclo de 
sono na pessoa 
internada nu-

ma Unidade de 
Cuidados Inten-
sivos (UCI); so-
bre a qualidade 
e quantidade do 
seu ciclo de so-
no, assim como 
a atuação do en-
fermeiro: ana-
lisar o impacto 
de uma ativida-
de formativa da 
equipe de en-
fermagem so-

bre a percepção 
da qualidade e 
quantidade de 
sono da pessoa 
internada numa 

UCI. 

 A análise se dá 
quanto à sua qua-
lidade e quantida-
de pelos doentes e 
pelos enfermeiros 

através da aplicação 
do Richards-Cam-
pbell Sleep Ques-
tionnaire (RCSQ), 
composto por ele-
mentos com pon-
tuação de 0 (pior) 
e 100 (ótimo). A 
amostra foi defi-
nida em núme-

ro de observações, 
consistindo em 60 
observações dos 
doentes e 60 dos 

enfermeiros.

 Os doentes percep-
cionam uma razoá-

vel qualidade de sono 
(RCSQ - 64.30; 66.80), 

enquanto os enfer-
meiros percepcionam 

uma boa qualidade 
(RCSQ - 71.00; 71.70) 

de sono do doente. 
As estratégias promo-
toras do sono imple-

mentadas acarretaram 
diferenças significati-
vas no nível do ruído 
na unidade, traduzin-
do-se em noites mais 
silenciosas. Os doen-

tes identificam o ruído 
como o fator mais per-
turbador da qualidade 

de sono.

Os enfermeiros ava-
liam mais positiva-
mente a qualidade 

do sono das pessoas 
que cuidam do que as 
próprias. O conheci-
mento, por parte da 
equipe de enferma-

gem, da avaliação que 
o doente crítico faz 

sobre a qualidade do 
sono e o confronto 

com a avaliação que 
realiza, permitiram 

um espelhamento da 
sua práxis, conduzin-
do à implementação 

de estratégias promo-
toras do sono e à me-
lhoria do ambiente da 
UCI pela redução do 

nível do ruído.

Nascimento 
(2016) Trans-
torno do sono 
em pacientes 
internados na 
UTI: uma re-
visão integra-

tiva.

Revisão 
Integra-

tiva

Analisar a rela-
ção entre estres-
sores ambientais 
e a manifestação 

dos distúrbios 
do sono na UTI.

Trata-se de uma re-
visão integrativa, 
sendo utilizados 

como fonte de pes-
quisa artigos dos 
seguintes bancos 

de dados: PubMed, 
SciELO, LILACS, 

MedScape e

Foi identificada a pri-
vação de sono como 
agente estressor na 

UTI e as intervenções 
e condutas da equipe 
de enfermagem como 
mais estressoras que 
os estímulos prove-
nientes da estrutura,

Fazem-se necessárias 
a reestruturação físi-
ca da UTI e a sensibi-
lização dos profissio-
nais de enfermagem 
sobre a importância 

do sono na recupera-
ção dos pacientes, a 
fim de proporcionar
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CAPES, no perío-
do de 2011 a 2016. 
Foram encontrados 
vinte e oito artigos 
que compreendiam 
o tema, dos quais 
apenas onze aten-

deram aos critérios 
de inclusão.

como iluminação ex-
cessiva e barulho de 

aparelhos.

um ambiente confor-
tável, que atenda o in-

divíduo de maneira 
integral, favorecendo, 
assim, o sono restau-

rador.

Sousa et al. 
(2018) Altera-
ções do ciclo 

circadiano em 
pacientes in-
ternados em 

unidade fecha-
da: Revisão de 

Literatura.

Estudo 
Descriti-
vo - Re-

visão sis-
temática.

Investigar as al-
terações do ciclo 

circadiano em 
pacientes inter-

nados em unida-
de fechada. 

As buscas dos ar-
tigos foram reali-
zadas nas bases de 
dados SciELO, LI-

LACS, Medline, 
PubMed, Bireme, 
PEDro e Google 

Acadêmico, no pe-
ríodo de março de 
2018, na biblioteca 
de uma instituição 
de ensino superior 

particular.

Após a realização das 
buscas através dos 

bancos de dados ele-
trônicos, foram en-

contrados 637 artigos 
e, de acordo com os 
critérios de inclusão, 
após análise, selecio-

nados 8 artigos. 

Observou-se que os 
pacientes apresentam 

distúrbios do sono 
devido à rotina dife-
renciada de uma uni-
dade fechada. Eles es-
tão sempre suscetíveis 
a procedimentos dife-
rentes e invasivos pela 
equipe do ambiente, 
podendo gerar uma 
rotina estressante e 

causar diminuição em 
liberações hormonais, 
o que prejudica a qua-

lidade do sono.

Telias e Wilcox 
(2019) Sleep 
and Circa-

dian Rhythm 
in Critical Ill-

ness.

Revisão 
de Litera-

tura

Revisar os pro-
cessos que são 
perturbadores 

ao sono em pa-
cientes críticos, 
devido à expo-
sição a medica-
mentos que al-
teram o sono, à 

estrutura do am-
biente da UTI, 
ao agravamen-

to de um distúr-
bio do sono pré-
-existente e / ou 
efeitos de doen-

ças agudas.

/

Existem interações 
complexas entre fato-
res fisiológicos, com-
portamentais e am-
bientais que contri-

buem para distúrbios 
do sono e do ritmo 

circadiano em pacien-
tes em UTI. Pouco se 

sabe sobre os mecanis-
mos exatos que levam 
a essas interrupções 
ou a importância de 

cada fator individual-
mente no distúrbio do 

sono.

A medição da quan-
tidade e qualidade do 
sono é tecnicamen-

te difícil. Esforços até 
agora têm sido dire-
cionados em estraté-
gias não farmacoló-
gicas e farmacológi-
cas para a melhoria 

do sono, com alguns 
resultados promisso-
res; no entanto, sem 
fortes evidências de 
benefício para facili-
tar mudanças na prá-
tica, a implementação 
de protocolos de me-
lhorias do sono será 

um desafio.
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Neves, Mace-
do e Gomes 

(2017) Trans-
torno do sono: 

atualização 
(1/2).

Revisão 
de Litera-

tura

Atualizar a abor-
dagem de funda-
mentos e trans-
tornos do sono 
(TS) sobre as-
pectos neuro-

biológicos e clí-
nicos 

/

Critérios comporta-
mentais e fisiológicos 
definirão o ciclo so-

no-vigília e seus com-
ponentes. Dentre eles, 
as principais queixas: 
1) Insônia e 2) Sono-

lência.

Reconhecer a causa 
do transtorno do so-
no, tratando doença 

ou situação que possa 
colaborar para a sua 
existência. 1) Insô-

nia – dificuldade em 
adormecer ou man-
ter-se dormindo, 2) 
Sonolência excessi-

va diurna consequen-
te a distúrbios do so-
no, privação do sono; 
distúrbios centrais da 
hipersonia; distúrbios 
médicos ou psiquiá-

tricos.

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, 2019.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao todo, esta revisão avaliou doze trabalhos que 
abordam explicitamente os aspectos relacionados 
à influência da promoção do sono aos pacientes 
de UTI. Detectou-se que são praticamente consen-
suais os benefícios fisiológicos e psicológicos de um 
sono com qualidade na recuperação dos pacientes. 

De um modo geral, verificou-se que os aspectos 
que interferem negativamente na qualidade do so-
no dos pacientes na UTI são diversos, sendo pos-
sível destacar, dentre as influências negativas para 
a promoção do sono, o ambiente hostil e a arquite-
tura, que não favorecem os princípios do sono fi-
siológico; as rotinas diárias, como terapias medi-
camentosas, suporte ventilatório, exames laborato-
riais, atividades de cuidado ao paciente, excesso de 
ruídos e luminosidade, que também são pontuadas 
como aspectos diretamente ligados à má qualidade 
do sono no ambiente de terapia intensiva. 

Segundo a literatura investigada, muitos desses as-
pectos estão direta ou indiretamente relacionados 
ao trabalho desenvolvido pela equipe multidisci-
plinar, dessa forma, compondo fatores de estresse 
para os indivíduos, pois seguem os protocolos tra-
tando todos os pacientes da mesma maneira, in-
dependentemente dos aspectos que envolvem ca-
da patologia. Assim, as rotinas aplicadas geram um 
alto nível de estresse ao paciente, implicando con-
sequências diversas, como delirium, desgaste físico 
e prejuízo metabólico. 
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