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RESUMO

A experiência de um sono insatisfatório ou insuficiente tem reflexos no desempenho, comportamento e bem-estar do indivíduo, refletindo nas suas atividades de vida diária. A

insônia se caracteriza por dificuldade em iniciar o sono ou por acordar durante a noite e apresentar dificuldade para retornar ao sono. O objetivo deste trabalho foi verificar a

presença e severidade de insônia em indivíduos assistidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) em Divinópolis.

Este estudo observacional transversal foi realizado com amostra consecutiva e de conveniência de 45 indivíduos, com pacientes recrutados a partir das UBS´s de Divinópolis/MG.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UEMG, sob número de protocolo 1.475.521/2016. Todos estes pacientes foram avaliados

quanto à presença de insônia, qualidade do sono e presença de distúrbios do sono, abordados de acordo com os questionários Auto Avaliação de Severidade de Insônias e

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI).

A média de idade foi 55,3 ± 15 anos; 78,2% dos indivíduos eram do sexo feminino e a média de índice de massa corporal foi de 27,6 ± 12,2 kg/m2. Cerca de 82,6% dos pacientes

fazem uso de psicoestimulantes (no caso café). A presença de insônia foi observada em 67,4% dos indivíduos, sendo que 21,7% apresentam insônia severa. 10,8% dos

indivíduos já apresentaram acidente de trabalho e 51,7% possuem diagnostico hipertensão arterial sistêmica. A pontuação média, quanto ao PSQI foi de 7,9 ± 3,3, sendo que

27,5% apresentam presença de distúrbio do sono.

Verificou-se a presença de insônia em boa parte dos indivíduos, inclusive com presença de insônia severa, influenciando na piora da qualidade do sono e presença de acidentes

de trabalhos. O uso de psicoestimulantes apareceu como possível causa para tal. Resultados de estudos auxiliam no planejamento e implementação de políticas públicas e

programas destinados a controlar os distúrbios do sono.
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