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RESUMO 
 

O HIV/AIDS é considerado uma doença crônica, dando abertura para o surgimento 

de diversas doenças oportunistas, na qual podem ser influenciadas pelos hábitos 

inadequados como a falta de atividade física, estilo de vida insatisfatório e 

consequentemente qualidade do sono ruim, problemas estes também evidenciados 

pelas pessoas que não vivem com HIV/AIDS. Objetivou-se neste estudo descritivo 

de caráter transversal analisar a diferença entre o estilo de vida e os padrões de 

sono de pessoas na faixa etária de 20 a 56 anos, de ambos os sexos, que vivem 

com HIV/AIDS atendidas no Hospital de referência Rafael Fernandes (Grupo A), 

indivíduos sedentários (Grupo B) e ativos que não vivem com HIV/AIDS (Grupo 

Controle) que faziam parte de um programa de atividade física da UERN, na cidade 

de Mossoró-RN. Foi aplicado para caracterizar os grupos a partir do Questionário 

internacional de Atividade Física (IPAQ); sendo usado também, o Perfil do Estilo de 

Vida Individual (PEVI); para avaliar o estilo de vida dos indivíduos que não vivem 

com HIV/AIDS, e o Perfil do estilo de vida adaptado para pessoas que vivem com 

HIV/AIDS; o questionário Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg (IQSP) e o 

Actímetro da marca Actrust para avaliar a qualidade e os padrões do sono. Ao 

analisar os resultados foi encontrado que em relação à idade e o índice de massa 

corporal (IMC), a variância entre os grupos não apresentaram diferenças 

significativas, entretanto ao verificar a média do IMC dos grupos foi observado que 

há uma prevalência de sobrepeso entre os grupos. Na classificação do perfil do 

estilo de vida foi evidenciado que todos os grupos apresentaram médias 

insatisfatórias, na qual o grupo B apresentou a menor média. Ao avaliar a qualidade 

subjetiva do sono foi constatado que todos os grupos apresentaram qualidade do 

sono ruim, com a maior prevalência no grupo A, visto que de forma objetiva os 

padrões do sono demonstraram uma diferença significativa entre os grupos no 

horário de dormir, tempo na cama e tempo total do sono, nos permitindo concluir 

todos os grupos avaliados se comportaram da mesma maneira adotando um estilo 

de vida insatisfatório, qualidade do sono ruim e irregularidade nos padrões do sono. 

PALAVRAS CHAVES: Atividade física, Estilo de Vida, Sono, Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, HIV/AIDS. 
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ABSTRACT 

 

HIV/AIDS is considered a chronic disease, giving opening for the emergence of a 

number of opportunistic infections, which can be influenced by inappropriate habits 

such as lack of physical activity, poor lifestyle and consequently sleep quality bad, 

these problems also evidenced by people who do not live with HIV/AIDS. The 

objective of this descriptive study of transverse character analyze the difference 

between the lifestyle and the sleep patterns of people ranging in age from 20 to 56 

years, of both sexes, living with HIV/AIDS attended in the Hospital of reference 

Rafael Fernandes (Group A), sedentary individuals (Group B) and assets that do not 

live with HIV/AIDS (control group) that were part of a program of physical activity of 

UERN in the city of Mossoró-RN. Was applied to characterize the groups from the 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ); being used, the Profile of the 

Individual lifestyle (PEVI); to evaluate the lifestyle of individuals who do not live with 

HIV/AIDS, and the lifestyle profile adapted to people living with HIV/AIDS; the sleep 

quality index questionnaire from Pittsburg (IQSP) and the Actímetro of the trademark 

Act to assess the quality and sleep patterns. When reviewing the results it was found 

that in relation to age and body mass index (BMI), the variance between the groups 

showed no significant differences, however when checking the average BMI of 

groups it has been observed that there is a prevalence of overweight among the 

groups. The lifestyle profile was evidenced that all groups presented unsatisfactory 

averages, in which the Group B presented the lowest average. When assessing the 

subjective sleep quality was found that all groups sleep quality bad, with higher 

prevalence in Group A, whereas objectively sleep patterns demonstrated a significant 

difference between the groups in the sleep schedule, time in bed and total time of 

sleep, allowing us to conclude all evaluated groups behaved the same way by 

adopting a lifestyle unsatisfactory , sleep quality and irregular sleep patterns. 

 

KEY WORDS: physical activity, lifestyle, sleep, acquired immunodeficiency 

Syndrome, HIV/AIDS. 
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I INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

O descobrimento da AIDS em 1980 representou um marco para este período, 

considerando que após esse acontecimento, a epidemia de HIV/AIDS foi tomando 

proporções até se tornar o maior desafio na saúde atualmente, contando com 39 

milhões de pessoas infectadas pelo HIV em todo o mundo (COCK; JAFFER; 

CURRIAN, 2012). No Brasil, entre o ano de 1980 e junho de 2015, foram 

identificados 798.366 casos de AIDS, onde 519.183 (65,0%) em pessoas do gênero 

masculino e 278.960 (35,0%) no feminino (BRASIL, 2015). 

A epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) caracteriza-se 

por ser uma manifestação clínica cujo agente etiológico é o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e representa um fenômeno global, dinâmico e 

instável, cuja forma de ocorrência nas diferentes regiões do mundo depende, entre 

outros determinantes, do comportamento humano individual e coletivo. Destaca-se 

entre as enfermidades infecciosas emergentes pela grande magnitude e extensão 

dos danos causados a população e, desde sua origem, cada uma de suas 

características e repercussões tem sido exaustivamente discutida pela comunidade 

científica e pela sociedade (CASTRO et al., 2013). 

O vírus, dividido entre dois tipos (HIV-1 e HIV-2) ataca o sistema imunológico, 

especificamente as células receptoras CD4+, como os linfócitos T, causando uma 

devastação no corpo de forma irreversível, sendo capaz de provocar infecções com 

longos períodos de latência. Para a detecção desta infecção, são utilizados 

marcadores laboratoriais como as proteínas, o RNA viral e os anticorpos; sendo que 

a quantidade de contagem viral aumenta proporcionalmente ao aumento de 

constituintes virais circulantes (YAO et al., 2013). 

Com o percurso da infecção e o alto índice de mortes, em 1996 foi publicada 

a Lei 9.313, que prevê acesso garantido aos medicamentos antirretrovirais por meio 

do Ministério da Saúde para as pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA) com 

indicação de tratamento, com o propósito de reduzir a morbimortalidade dessa 

população, reduzindo aproximadamente 33% o número de óbitos pós-infecção por 
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HIV aumentando as expectativas de vida das pessoas infectadas (WIRTH et al., 

2014).  

A terapia antirretroviral se trata de uma combinação de fármacos a base de 

inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa (INTR), os inibidores não 

nucleosídeos da transcriptase reversa (INNTR) e inibidores da protease (IP), agindo 

com a função de impedir que o vírus multiplique-se e produza novas cópias de 

células infectadas com HIV, cada uma de modo particular (MARTINS; MARTINS, 

2011).  

A disponibilidade do tratamento antirretroviral (TARV) trouxe diversos 

benefícios para a saúde de pessoas que vivem com HIV, mas em contrapartida, há 

eventos adversos decorrentes do seu uso, fazendo com que o tratamento seja 

associado ao surgimento de morbidades, interferindo na adesão e 

consequentemente trazendo consequências tanto para o paciente quanto para o 

sistema de saúde (LORSCHEIDER; GERONIMO;COLACITE, 2012).  

Atualmente, o HIV é acentuado por um impacto negativo somado a diversos 

aspectos orgânicos, fisiológicos e psíquicos, inerentes à síndrome. Desse modo, 

observa-se no estágio assintomático da infecção, prejuízo na qualidade do sono e 

consequentemente distúrbios psicofisiológicos que interferem diretamente na saúde 

dos indivíduos, causando insônia, sonolência diurna e redução na capacidade de 

desempenho das atividades diárias (FERREIRA; CEOLIM, 2012). 

Por se tratar de um acontecimento neurológico, o sono é essencial para o 

funcionamento do organismo, e a ocorrência de privação ou perturbação no sono, 

influencia o surgimento de diversos fatores como: cansaço, perda da concentração, 

fadiga, aumento da sensibilidade à dor, ansiedade, nervosismo, ideias irracionais, 

alucinações, perda de apetite, maior propensão a acidentes; e problemas como 

atraso no processo de cicatrização (COSTA; CEOLIM, 2013; OLIVEIRA; MARTINO, 

2013; PÉREZ-OLMOS et al.,  2012).  

Estima-se que até 75% dos adultos que vivem com HIV/AIDS apresentam 

uma qualidade do sono ruim e consequemente distúrbios do sono. Por outro lado, 

estudos mostram que há uma prevalência de qualidade do sono ruim em 40% da 

população sem HIV/AIDS, mostrando que esse acontecimento não se correlaciona 
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somente com a infecção, tornando-se assim um problema de saúde pública (LO; 

SIM; CHEE, 2014; OSHINAIKE et al., 2014). 

 A necessidade de sono é individual e difere nas diversas fases da vida. Na 

fase adulta, para a manutenção da saúde física e cognitiva, recomenda-se 8 horas 

de sono por noite. Dessa forma, menos de 6-7 horas de sono por noite, tem sido 

correlacionado com as manifestações clínicas, comprometendo o desempenho 

durante o dia e afetando as funções vitais (FAIRBROTHER et al., 2014). 

 Diversos estudos ressaltam que a saúde está relacionada com os 

comportamentos e hábitos adotados durante a vida.  Nesse sentido, um estilo de 

vida insatisfatório, irregularidade do padrão do sono e a inatividade física podem 

acarretar diversas consequências para o ser humano (ARAÚJO et al., 2015).  

Dessa forma, torna-se necessário investigar as causas que estão 

influenciando para esse acontecimento, visto que além das consequências e 

sintomas advindos da infecção pelo o HIV, é possível que pessoas que não tem 

HIV/AIDS estejam sofrendo com esses problemas (YANG et al., 2014).  

Dentro desse contexto, torna-se fundamental uma atenção rigorosa e 

significativa no tratamento de pessoas que vivem com HIV/AIDS, pois além dos 

problemas fisiológicos e clínicos, essas pessoas sofrem alterações de ordem 

psicológica, sendo de suma importância incluir a avaliação do sono como parte 

essencial na história clinica desses pacientes (GAZINI et al., 2012). 

A desvalorização dos problemas do sono, não só por parte da população 

acometida, mas também por parte dos profissionais, contribuiu para o crescimento 

deste problema com enorme impacto na saúde. Desse modo, a falta de atividade 

física, o estilo de vida e a qualidade do sono de pessoas que vivem com e sem 

HIV/AIDS deve ser uma preocupação bastante relevante no âmbito da saúde, uma 

vez que a falta de motivação e estímulos para a busca de uma vida ativa e hábitos 

saudáveis, contribuem para o aumento do sedentarismo, obesidade, distúrbios do 

sono, entre outras (FERREIRA; CEOLIM, 2012). 
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Partindo desse pressuposto, questiona-se: qual é a diferença entre o estilo de 

vida e os padrões de sono de pessoas que vivem com e sem HIV/AIDS na região 

Semiárida do Rio Grande do Norte? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo Geral  

 

Analisar a diferença entre o estilo de vida e os padrões de sono de pessoas 

que vivem com e sem HIV/AIDS.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar o estilo de vida de pessoas que vivem com e sem HIV/AIDS;  

- Descrever a qualidade subjetiva e os padrões do sono das pessoas que vivem com 

e sem HIV/AIDS;  

- Comparar o estilo de vida e a qualidade subjetiva do sono das pessoas que vivem 

com e sem HIV/AIDS;  

 

1.4 Justificativa 

 

Uma doença crônica como o HIV/AIDS acarreta nos indivíduos diversas 

consequências negativas para o seu viver, como o estigma acarretado, os 

problemas familiares, a falta de oportunidades profissionais, além da presença de 

doenças oportunistas decorrentes da infecção. Diante desse contexto, problemas 

com a qualidade do sono e um estilo de vida insatisfatório estão presentes na 

maioria das pessoas que tem HIV/AIDS, interferindo diretamente na qualidade de 

vida dessas pessoas, por se tratar de eventos do cotidiano de cada individuo em 

particular. 
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Investigar e relacionar as variáveis que não se encontram tão especuladas 

para essa população, poderá auxiliar os profissionais de diferentes áreas a entender 

alguns fatores envolvidos e intervir de forma ampla e objetiva no tratamento da 

enfermidade. Uma equipe multiprofissional que vise o bem estar dos pacientes, 

torna-se de suma importância para o cotidiano dessa população, pois contribui para 

a valorização do indivíduo e estimula um estilo de vida mais saudável, para que 

assim a infecção e as doenças oportunistas não se estendam.  

Pelo fato do HIV/AIDS ser uma doença que não tem cura, e todo e qualquer 

fator já ser de risco para essa população, há uma necessidade de pesquisas que 

venham suprir as lacunas e aumentar de alguma forma o conhecimento sobre a 

temática. Sendo assim, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de 

investigação dos fatores que interferem diretamente no estilo de vida, na qualidade 

do sono e sua ligação com o nível de atividade física de pessoas que vivem com e 

sem HIV, a fim de proporcionar possibilidades de intervenções futuras que objetivem 

melhorar a vida desses indivíduos. 
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II REVISAO DA LITERATURA 

 

2.1. ESTILO DE VIDA 

Diante de todos os avanços tecnológicos e a globalização, os indivíduos 

apresentaram pouca preocupação com seus comportamentos, dando abertura para 

o surgimento de doenças oportunistas que dificultam a saúde e qualidade de vida 

dos mesmos. Apartir disso, pesquisas vêm buscando a inserção de novos hábitos 

com a finalidade de gerar benefícios. 

Diante disso, o estilo de vida apresenta-se como um conjunto de hábitos e 

costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo 

prolongado processo de socialização e comunicação. Esses hábitos e costumes 

incluem o uso de substâncias tais como o álcool e fumo, o modo de se relacionar, o 

controle do estresse, como também padrões alimentares e a prática de atividade 

física. Eles têm importantes implicações para a saúde e são frequentemente objetos 

de investigação epidemiológica (OLIVEIRA; SALGUEIRO; ALFIERI, 2012).  

Um estilo de vida saudável engloba ações voltadas para a promoção de bem 

estar, a fim de contribuir para a prevenção de atitudes que possam desenvolver 

comportamentos que causem doenças e maus hábitos, principalmente para pessoas 

que já são acometidas por doenças crônicas (KLEIN; MOGLES; VAN WISSEN, 

2014).  

Em função do HIV/AIDS ser considerado uma doença crônica, importantes 

modificações no estilo de vida dessa população deve ser alterada e modificada para 

não ocorrer o agravamento do percurso da doença.  Dentre essas modificações 

estão os hábitos alimentares, comportamento preventivo, relacionamentos, controle 

do estresse e atividade física (WESTERGAARD et al., 2013).  

No que se refere aos hábitos alimentares, o HIV/AIDS se comporta como uma 

doença de caráter progressivo, ocasionando durante sua evolução, perda de peso, 

desnutrição ou obesidade (PAULA et al., 2010).  

A relação entre HIV/AIDS e nutrição é essencial, e a assistência nutricional 

para ajudar essa população auxilia na redução das complicações relacionadas à 

doença, tendo em vista o alto índice de casos de mortes acometidas não só pela a 

infecção como também pelas doenças oportunistas que estão expostas. O 
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conhecimento e o hábito de uma alimentação saudável irão contribuir e promover 

boas respostas ao tratamento (DURAN, 2009).  

A educação nutricional tem como função direcionar os pacientes quanto à 

adoção de hábitos alimentares saudáveis, de forma a capacitá-los, fazendo com que 

os mesmos construam sua refeição contemplando as leis que regem a alimentação 

saudável, sendo elas: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Desta forma 

todos os grupos de alimentos devem ser ofertados para garantir as necessidades 

vitais do organismo humano (BARROS et al., 2011).  

Com a utilização da terapia antirretroviral altamente ativa, a replicação do HIV 

é inibida, entretanto, sua utilização modifica o metabolismo dos lipídios e 

carboidratos assim como o estado nutricional destes indivíduos. Anteriormente, o 

déficit de vitaminas e minerais e a má nutrição energético-proteica estavam 

associados como um dos maiores problemas nutricionais, sendo responsável por 

80% das mortes em pacientes com HIV/AIDS (LADEIRA; SILVA, 2012). 

Desse modo o uso prolongado da terapia antirretroviral pelos pacientes pode 

gerar consequências como: ganho de peso, redistribuição de gordura, alteração no 

metabolismo lipídico, elevações de triglicerídeos e concentrações baixas de 

colesterol HDL (MARRONE et al., 2010).  

Diante disso, o Ministério da Saúde (2006) preconizou que as intervenções 

nutricionais devem fazer parte de todos os programas de controle e tratamento do 

HIV/AIDS, pois a dieta e nutrição podem melhorar a adesão e a efetividade da 

terapia antirretroviral, além de contribuir para o aumento dos níveis de linfócitos T 

CD4, melhorar a absorção intestinal e reduzir os agravos provocados pela diarreia e 

síndrome lipodistrofica.  

A terapia nutricional deve ser individualizada, precoce e continua para 

pacientes assintomáticos e sintomáticos do HIV, visando recuperar o estado 

nutricional, prevenindo a deficiência de macro e micro nutrientes específicos e 

melhorando o sistema imunológico (FALCO; CASTRO; SILVEIRA, 2012).  

Segundo Woods et al.(2009), a deficiência de vitaminas e minerais envolvidos 

no sistema imunológico pode complicar a síndrome. Dessa forma necessita-se de 

atenção especial às vitaminas A, B, C e E, bem como aos minerais zinco e selênio. 

O ferro, ácido fólico e vitamina B12 também devem ser monitorados, sabendo que 

muitos dos medicamentos usados na terapia antirretroviral por parte das pessoas 

com HIV/AIDS conduzem à anemia.   
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 No estudo de Dutra et al. (2011), foi identificado no perfil do consumo 

alimentar de pacientes com HIV/AIDS com lipodistrofia, um consumo excessivo dos 

macro nutrientes, como proteínas, baixo consumo de carboidratos e o consumo 

lipídeos dentro das recomendações. Por outro lado, no consumo dos 

micronutrientes, os teores de vitamina C estavam acima das recomendações e os 

teores de vitamina A, cálcio, ferro e fibra estavam abaixo dos valores de referências.  

 Rodrigues; Miranda e Guterres (2013) ao avaliar o perfil alimentar e 

nutricional de 150 pessoas com HIV/AIDS, verificaram que a maioria estava com o 

peso normal, porém com depleção de reserva adiposa subcutânea e reserva 

muscular, caracterizando um diagnóstico de desnutrição em relação às medidas de 

Prega Cutânea Tricipital (PCT) e circunferência do braço (CB).  

Diante dos benefícios de uma alimentação saudável, atualmente, não se pode 

falar de comportamentos relacionados à saúde ou comportamentos preventivos, 

sem incluir elementos que passaram a ser fundamentais na vida contemporânea, 

como por exemplo: uso de preservativo, uso de tabaco e ingestão moderada de 

bebidas alcoólicas (BARBOSA FILHO et al., 2014). 

Para pessoas com HIV/AIDS os comportamentos preventivos consistem em 

evitar determinadas situações, hábitos ou estilo de vida que venham a acelerar e 

interferir de forma negativa na evolução da doença (ABDISSA; LEMU; NIGUSSIE, 

2014).  

Na observação dos avanços alcançados no conhecimento e na concepção de 

comportamento preventivo dessas pessoas, destaca-se a evolução ocorrida no 

tratamento antirretroviral, que surgiu como uma ferramenta eficaz no controle da 

taxa de morbidades e mortalidade, mostrando que a adesão reduz o risco de falha 

virológica, aumenta a sobrevida, reduz o risco de progressão e o desenvolvimento 

de cepas virais resistentes, além de melhorar a qualidade de vida. O uso incorreto 

ou a falta de adesão desses medicamentos está relacionado diretamente à falência 

terapêutica, facilitando a emergência de cepas do vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) resistentes aos medicamentos (NOBRE; DE MATOS; UNIFOR, 2012).  

O tratamento antirretroviral repercute como uma ferramenta aliada na busca 

por melhor qualidade de vida e maior sobrevida, reduzindo aproximadamente 33% o 

número de óbitos pós-infecção por HIV. Por ser uma doença que não tem cura, 

requer um tratamento contínuo que será avaliado de acordo com a adesão às 
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drogas utilizadas, a sua potencialidade, e as condições fisiopatológicas da doença 

no portador ( MARTINS; MARTINS, 2014).  

No estudo de Felix e Ceolim (2012) com 60 mulheres usuárias do tratamento 

antirretroviral, foram avaliados em dois momentos distintos os parâmetros 

laboratoriais de carga viral e contagem de linfócitos CD4+, onde se observou que no 

inicio do tratamento a maioria das mulheres (38,7%), apresentaram contagem de 

CD4+ inferior a 200 células/mm³, porém com o decorrer do tratamento, 41,7% das 

entrevistadas passaram a apresentar contagem de CD4+ entre 200-500 

células/mm³. A carga viral acompanhou essas características, pois, no início do 

tratamento, 48,3% das mulheres tinham carga viral entre 50-50.000 cópias/mm³ 

enquanto que, na contagem atual, 60% apresentaram carga viral inferior a 50 

cópias/mm³, mostrando que apesar dos efeitos colaterais dos medicamentos os 

mesmos apresentam benefícios.  

Igualmente no estudo de Almeida et al. (2011) foi observado que 60% da 

amostra fazem o uso regularmente do tratamento antirretroviral, porém 40% 

relataram não fazer o tratamento corretamente, evidenciando os efeitos colaterais.  

No entanto Saldanha; Andrade e Beck (2009) evidenciaram que ao avaliar o 

grau de adesão ao tratamento, identificaram que a maioria dos pacientes (72%) 

apresentou bom nível de adesão, onde apenas 7% dos indivíduos relataram que 

abandonaram o tratamento. 

 Outro aspecto importante que faz parte do comportamento preventivo é evitar 

situações que possam progredir a doença e a taxa do sistema imunológico por 

contagem de linfócitos T-CD4+ abaixo de 350/mm3. Quanto mais próxima de 200 

células/ mm3 estiver à contagem de T-CD4+, maior é o risco de progressão para 

AIDS, especialmente se associada à carga viral plasmática elevada (maior que 

100.000 cópias/mm3) (NOBRE; DE MATOS; UNIFOR, 2012).  

 Nesse sentido, a utilização de preservativo é imprescindível tanto para 

pessoas com ou sem HIV/AIDS, pois se trata de um fator protetor de essencial 

importância, visto que o não uso pode propiciar a infecção por outras DST, 

dificultando o controle da carga viral e aumentando o risco de contaminação por 

vírus resistentes aos antirretrovirais.  

Em geral, após a descoberta da infecção, ocorrem mudanças e modificações 

de hábitos do individuo e o uso do preservativo pode gerar discussões, contradições, 
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desconfiança e dificuldades para o paciente infectado, visto que o uso pode interferir 

na vida sexual e afetiva do casal (ALMEIDA et al., 2011).  

Nos estudos de Bertoncini; Moraes e Kulkamp (2007) com relação aos 

comportamentos sexuais em adultos que vivem com HIV, relataram que a maioria 

das pessoas do estudo mantinha relação sexual após a descoberta da infecção, e o 

uso de preservativo só foi adotado após a infecção, visto que nenhum dos 

participantes afirmou fazer uso do preservativo antes da descoberta da infecção. 

Após o conhecimento, a maioria dos participantes mudaram seus comportamentos, 

passando a utilizar o preservativo, porém de forma irregular, o que torna este dado 

preocupante, pois mesmo havendo o conhecimento sobre a transmissão, ainda 

existe a prática de sexo desprotegido, e consequente disseminação do vírus.   

Da mesma forma, outro comportamento importante de ser analisado e evitado 

por essa população é uso de álcool e o tabaco, por ocasionarem maiores malefícios 

para a evolução das doenças, acarretando problemas como inflamação nos órgãos, 

consequentemente, aumentando os riscos de morbidade como o risco de doenças 

cardiovasculares e pulmonares, em função do efeito sinérgico do tabaco que amplia 

a ação inflamatória da infecção crônica (LIFSON; LANDO, 2012).  

Torna-se notório que o uso de tabaco causa grave danos à saúde das 

pessoas, especificamente aos pacientes infectados pelo HIV, deixando os mais 

propensos a desenvolver infecções oportunistas e complicações da medicação 

antirretroviral como o risco de infarto do miocárdio (HELLEBERG et al., 2013).  

Estimativas indicam que até dois terços dos pacientes com HIV positivos 

usam tabaco em alguma fase da vida. Estudos conduzidos nos Estados Unidos e 

em vários países da Europa descrevem prevalências de tabagismo variando de 25% 

a 80%, sendo as maiores taxas descritas entre usuários de drogas ilícitas e entre os 

pacientes com piores condições socioeconômicas (CUI et al., 2010).  

No estudo de Gasparin et al. (2009) em alusão aos hábitos e costumes, o uso 

de tabaco foi declarado por 51,3% da amostra, tendo a média de cigarros fumados 

por dia de 7,88 com um mínimo de 2 e máximo de 60 cigarros. Por sua vez, o uso de 

álcool foi citado por 37% da amostra e a dependência ao álcool foi verificada em 

26,3% dos indivíduos. 

 Dessa forma, no estudo de Romeu et al. (2012) pacientes relataram 

abandonar o tratamento em alguns fins de semana para usar álcool, o que torna isto 
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um fator preocupante, visto que essa prática contribui de forma significativa para que 

ocorra a resistência do vírus ao tratamento.   

Ao contrário dos riscos do uso de álcool e tabaco, os relacionamentos 

pessoais e sociais (família, amigos, companheiros e sociedade) podem representar 

um importante suporte emocional para o enfrentamento da infecção, refletindo na 

melhoria do estilo de vida de cada individuo (MEIRELLES et al., 2012).  

Desse modo, pessoas com HIV/AIDS vivem dramas humanos no seu 

cotidiano, sejam eles pessoais, institucionais e sociais em virtude do preconceito, do 

estigma, do medo da morte e da solidão (GOMES et al., 2012).  

Diante desses problemas enfrentados, essa população apresenta como 

estratégias de sobrevivência social, o ocultamento da doença. Assim, podem 

continuar a vida como pessoas normais, sem serem acusadas e/ou discriminadas 

em qualquer âmbito de suas vidas (GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 2011).   

Neste contexto, a família torna-se a principal fonte de apoio, e afastar-se 

desse contato significa prejuízos. O medo do preconceito e o isolamento faz com 

que o diagnóstico seja reprimido, tornando o enfrentamento da infecção um pro-

cesso solitário. Esse sentimento se estende também para os amigos e até aos 

profissionais de saúde (CARVALHO; PAES, 2011).  

No estudo descritivo de Reis e Gir (2010), ao analisarem o impacto da doença 

na vida afetivo-sexual de indivíduos, identificou que a vivência com a infecção 

acarreta nos casais o manejo de muitas dificuldades relacionadas à sua intimidade 

diante da possibilidade de transmissão do vírus, e esses impactos negativos podem 

gerar alterações na vida sexual favorecendo para abstinência sexual.  

Diante desses fatores elucidados, o estresse torna-se uma reação orgânica 

comum de origem psicofisiológica, que surgem a partir de agentes denominados 

estressores que se referem a qualquer situação geradora de um estado emocional 

forte que leva a uma quebra da homeostase interna e exige alguma adaptação 

(FARO; PEREIRA, 2012). 

As respostas ao estresse são mediadas pelo sistema nervoso autônomo 

(SNA) e pelo eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), com ações complementares 

através de todo o organismo. Sabendo que a imunossupressão está associada ao 

estresse e tem sido atribuída ao aumento da secreção de cortisol, resultante da 

ativação do eixo HHA, o cortisol diminui a proliferação de linfócitos, interfere na 

comunicação entre eles, inibe a migração de granulócitos, inibe a produção de 
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anticorpos, entre outros efeitos, causando complicações para a população 

acometida (MAHMOUNDI et al., 2015).  

Por ser um processo psicossocial com repercussão biológica, o estresse 

torna-se capaz de provocar prejuizos à integridade psicológica ou fisica, contribuindo 

para a manifestação de outras doenças, visto que os aspectos psicológicos estão 

relacionados com os sintomas clínicos psicossomáticos (KIM; KIM, 2014). 

Diante disso, o estresse relacionado à estigmatização social causa entre 

vários aspectos, impactos na saúde física e mental das pessoas que vivem com 

HIV/AIDS, sendo capaz de baixar a imunidade, tornando o indivíduo mais sujeito à 

infecção pelo vírus e ao aparecimento de doenças oportunistas (MALISKA et al., 

2009). 

O medo e a angústia também podem se tornar fatores que configuram uma 

situação estressante. Este tipo de aflição une-se ao comportamento social das 

demais pessoas fazendo com que a infecção pelo HIV torne-se equivalente a uma 

sentença de morte, associada com cargas emocionais, variando de incertezas 

quanto ao seu futuro (MEADE et al., 2010; SU et al., 2013). 

 Diante de toda a estigmatização e os problemas associados a um estilo de 

vida insatisfatório, a atividade física surge como um tratamento não medicamentoso, 

podendo ser considerada como um comportamento saudável, além de ser um 

importante componente na profilaxia de risco de doenças oportunistas (ALMEIDA et 

al., 2012). 

Nesse sentido, destaca-se a importância do discernimento entre o conceito de 

Atividade Física que é uma expressão genérica definida como qualquer movimento 

corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte em gastos energéticos 

acima dos níveis de repouso, podendo ser dividida pelos domínios das atividades de 

trabalho, deslocamento, atividade domestica e tempo livre; e Exercício Físico que é 

uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva que tem como objetivo final 

aumentar ou manter a saúde/aptidão física. Em suma, ambos surgem como práticas 

que devem ser adotadas como hábitos, pois a prática de atividade física regular 

contribui para preservar as estruturas orgânicas e o bem-estar físico e mental, a 

partir da liberação da endorfina e dopamina pelo organismo, propiciando um efeito 

analgésico (GONÇALVES et al., 2009; TREVISOL et al., 2012; YAHIAOUI; SMITH; 

VOSS, 2013).  
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Essa regularidade traz vários benefícios para a saúde, como controle e 

manutenção do peso corporal, redução de riscos de doenças cardiovasculares, 

auxilia na prevenção ou redução da hipertensão arterial e osteoporose, reduz o 

estresse, a ansiedade e a depressão (OLIVEIRA et al.,2010; SOMARRIBA et al., 

2010). 

A recomendação mínima de atividade física diária com intensidade pelo 

menos moderada para um estilo de vida saudável é de 30 minutos. Esta quantidade 

de prática de atividade física representa cerca de 150-400 kcal de gasto energético 

por dia, preconizada pelo o Colégio Americano de Medicina do Esporte (AMERICAN 

COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2011).  

Para as pessoas com HIV/AIDS, a atividade física auxilia como uma terapia 

coadjuvante no tratamento, sem ocasionar nenhum prejuízo à função imunológica, 

com efeito de beneficiar e reduzir os efeitos adversos da doença e associados ao 

tratamento antirretroviral como: imunossupressão, incapacidade funcional de 

trabalho, dislipidemias, hipotrofia muscular, lipodistrofia ou síndrome lipodistrofica, 

diabetes mellitus tipo 2 e depressão (PINTO et al., 2013; ROMANCINI et al., 2012; 

SOUZA, 2009). 

Ao avaliarem uma paciente com HIV/AIDS participante de um programa de 12 

semanas treinamento físico de resistência progressiva com um componente 

aeróbico, Mendes et al. (2011), identificaram uma diminuição do percentual de 

gordura corporal, dos níveis de triglicerídeos, colesterol total e do LDL, com aumento 

do HDL. Além da melhora no estado metabólico, com a diminuição do percentual de 

gordura e da lipodistrofia, os resultados mostraram ainda que o treinamento de 

resistência progressiva supervisionado é um tratamento seguro e eficaz, com 

finalidade de reduzir a evolução de transtornos morfológicos e metabólicos em 

adultos infectados pelo HIV recebendo terapia antirretroviral altamente ativa.  

 Da mesma forma, Santos; Oliveira e Carvalho (2013) ao avaliarem pacientes 

com HIV/AIDS, participantes de um programa de treinamento constituído por 60 

sessões com a intensidade entre leve a moderada, mostraram uma redução na 

relação cintura quadril (RCQ) e no percentual de gordura e um aumento na massa 

magra, tornando de suma importância os resultados para a saúde e qualidade de 

vida dessa população.   
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 Para Gomes et al. (2010) a influência de um programa de 12 semanas de 

exercícios com atividades aeróbias, de força e flexibilidade com  pacientes com 

HIV/AIDS, pode afetar positivamente a contagem de células TCD4, mostrando um 

aumento de células no grupo experimento.  

Sendo assim, a realização de exercícios físicos favorece o sistema 

imunológico, gerando repostas positivas nas células leucócitos, neutrófilas, 

monócitos e linfócitos (CD4+, que é o principal marcador de progressão da doença), 

aumentando durante e após a prática de alta intensidade e longa duração 

(ROMBALDI; LEITE; SANTOS, 2012).  

Por outro lado, o comportamento sedentário surge como um problema de 

saúde pública representando o oposto e tem sido avaliado tanto pelo seu papel na 

diminuição do gasto energético, quanto por sua relação com outros comportamentos 

indesejáveis (TENÓRIO et al., 2010). 

O sedentarismo, reconhecido como a ausência de atividade física, é fator de 

risco para o surgimento de várias doenças. O estilo de vida da população, nas 

últimas décadas, tem contribuído, considerando que o cotidiano impõe cada vez 

menos atividade física (NOVOSA et al., 2014).  

A prevalência de sedentarismo sofreu elevação de 41,6% para 94,4% nas 

cidades brasileiras, associado com obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus, osteoporose e algumas formas de câncer. Essas enfermidades estão 

envolvidas com influências metabólicas, fisiológicas, comportamentais e sociais, e se 

apresentam com alto índice de mortalidade (COSTA et al., 2011).  

Para Hallal et al. (2012) ao analisarem dados sobre a prevalência de 

inatividade física considerando apenas a população brasileira, estimou que 49,2% 

dos adultos não praticavam pelo menos 150 minutos semanais de atividade física 

moderada a vigorosa na semana, sendo essa prevalência de 47,2% entre homens e 

de 51,6% nas mulheres.  

2.2. PADRÕES DE SONO 

O sono é um dos grandes mistérios da neurociência, por se tratar de um 

estado comportamental complexo e fundamental. Em 1929, os primeiros estudiosos 

como Hans Berger, realizaram os primeiros registros de potenciais elétricos do 

córtex cerebral humano. Em 1937, Loomis, Harvey e Hoobat observaram que o sono 
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era composto por estágios cíclicos denominados por letras que posteriormente 

dariam origem à sigla não REM (NREM). Em 1953, os movimentos oculares rápidos 

(Rapid eye moviment – REM) durante o sono foram detectados por Nathaniel 

Aserinsky considerado o “pai do sono”, originando um melhor entendimento a 

respeito do assunto (DEMENT, 2000).  

O sono é um processo ativo que requer a sincronização, ativação e 

desativação de muitos centros nervosos localizados no hipotálamo e cérebro, cuja 

atividade modifica diretamente a atividade cortical elétrica (GOMES-GONZÁLES et 

al., 2012). 

 Caracterizado como um estado de repouso normal e periódico, durante o 

sono ocorre à suspensão da consciência pelo relaxamento dos sentidos e músculos 

e pela diminuição do ritmo circulatório, respiratório e atividade onírica, necessitando 

de uma sincronização do ciclo de sono-vigília através do relógio biológico que é 

comandado pelo núcleo supraquiasmático (SCN), localizado no hipotálamo. Os 

neurônios SCN são arrastados pela luz ambiental proveniente da retina, durante a 

redução na quantidade de luz percebida, os neurônios respondem estimulando a 

glândula pineal a produzir e liberar a melatonina, hormônio responsável pela a 

produção do sono (NÓBREGA et al., 2014).  

Por se tratar de um acontecimento neurológico restaurativo e essencial para a 

sobrevivência, tem inúmeras funções para o funcionamento adequado do organismo 

(ACKERMANN et al., 2014;LO et al., 2014).  

 Funções fisiológicas importantes para a manutenção da saúde física e 

cognitiva dos indivíduos são observadas durante o sono como a liberação hormonal 

da prolactina e testosterona (hormônio de crescimento) e a diminuição da liberação 

de cortisol. Efeitos modulares do sono também são observados para os hormônios 

que controlam o metabolismo de carboidratos, a leptina (saciedade) e a grelina o 

(apetite) que agem inversamente no organismo de acordo com a qualidade do sono, 

visto que despertares frequente podem gerar uma alteração na concentração desses 

hormônios (INCALZI et al., 2004).  

   Acredita-se que o sono é benéfico para a conservação de energia, 

recuperação neuronal, plasticidade cerebral, crescimento e desenvolvimento 

psicológico e cognitivo, estando ligados ao funcionamento do cérebro durante o dia 

e a homeostase corporal (CHEN et al., 2014).  
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   O sono se apresenta como um processo cíclico, composto por dois estágios e 

quatro fases que se alternam e diferenciam-se, em termos fisiológicos, de acordo 

com o padrão das ondas cerebrais obtidas no encefalograma (EEG) e a presença ou 

ausência de movimentos oculares rápidos, além de mudanças em outras variáveis 

como o tônus muscular e padrão cardiorrespiratório (FERREIRA; CEOLIM, 2012). 

 Divide-se em dois padrões fundamentais: sono Não REM (ou NREM – Non 

RapidEyeMovement– sem movimentos oculares rápidos) e sono REM 

(RapidEyeMovement- com movimentos oculares rápidos) (GÓMEZ-OLIVÉ et al., 

2014).  

O sono NREM costuma ainda ser subdividido em três estágios em grau 

crescente de profundidade, do mais superficial ao mais profundo. O estágio1 ou N1 

representa a transição entre a vigília e o sono e se caracteriza por ondas cerebrais 

de baixa frequência e amplitudes (onda teta), redução da atividade muscular em 

relação á vigília e movimentos oculares lentos. No estágio 2 ou N2, caracteriza-se 

pela presença de complexo K, fusos do sono e ausência de movimentos oculares, 

correspondendo de 45% a 55% do tempo do sono. No estágio 3 ou N3, denominado 

também por sono NREM profundo ou sono de ondas lentas (SWS), observam – se 

ondas cerebrais rápidas e lentas. O estágio 4, segunda fase do sono de ondas 

lentas, consiste principalmente de onda lentas. Os estágios 3 e 4 são considerados 

os estágios do sono mais profundos, difíceis de acordar (GANZ, 2012). 

O sono de ondas lentas (SWS) é considerado um tempo de conservação de 

energia e renovação, representa 10% a 15% do tempo total do sono (SU et al., 

2015).  

 No sono REM, ocorre acentuada redução, ou mesmo ausência, do tônus 

muscular, além de movimentos oculares rápidos. A ocorrência de sonhos é outra 

característica do sono REM. A presença de instabilidade autonômica, aliada à 

redução do tônus muscular, confere a este período maior vulnerabilidade 

cardiorrespiratória. O ciclo de sono NREM seguido pelo sono REM repete 5-6 vezes 

por noite para um período de 90 minutos por ciclo (MANSANO-SCHLOSSER; 

CEOLIM, 2012). 
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FIGURA 1 - Sono normal: Características principais das fases REM e NREM 

 

Fonte: BEIJAMINI (2008) 

Em adultos, o tempo total de sono, a eficiência do sono, a porcentagem de 

estádios NREM e a percentagem de sono REM diminuem com a idade. Em 

contraste, observa-se um aumento na latência do sono, na percentagem do estágio 

1 e 2 NREM e na frequência dos despertares após o inicio do sono (CARSKADON; 

DEMENT , 2011). 

 O andamento do sono durante a noite não é um processo linear simples, e ele 

apresenta um comportamento muito complexo, que envolve várias áreas do sistema 

nervoso central em diferentes níveis e diferentes vezes. Os turnos diários do estado 

de vigília para o sono NREM e sono REM estão sob o controle de processos 

interligados, incluindo a temporização circadiana do início do sono, o homeostático 

equilíbrio entre a vigília e o sono e a interação entre o sono NREM e REM 

(MARTYNAS et al., 2013). 

  De modo organizado e estruturado em ciclos, o sono NREM corresponde por 

75% do sono total. Enfatiza-se que durante o sono NREM, o ramo do sistema 

neurovegetativo responsável pelos ajustes fisiológicos é o parassimpático e nos 

quatro estágios em que se divide este tipo de sono ocorrem alterações graduais nos 

níveis de consciência. O sono se caracteriza por atividades sistêmicas e níveis de 

consciências diferentes (PATIL et al., 2014) 
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 A qualidade e quantidade do tempo de sono serão determinadas pelos 

denominados hábitos, ou seja, pela ocorrência ou não de fatores e situações 

ocorridas entre o horário de deitar e de acordar e será percebida subjetivamente 

pelo próprio sujeito como qualidade e/ou quantidade normal de sono (SOUZA; 

NETO, 2010).   

 Estudos mostram que a qualidade do sono pode ser influenciada por diversos 

fatores como: fisiológicos, psicológicos, ambientais (condições do local em que 

dorme) e estilo de vida do indivíduo (MARTINI et al., 2012).  

Os problemas na duração e/ou na qualidade do sono acarretam alguns sintomas 

físicos e cognitivos como cansaço, perda da concentração, fadiga, aumento da 

sensibilidade à dor, nervosismo, ideias irracionais, alucinações, perda de apetite e 

maior propensão a acidentes, causando problemas como atraso em cicatrizes de 

feridas, intensificação das dores e dificuldade para realização de atividade diária e 

física (LEYRO; BABSON; BONN-MILLER, 2014).  

Nas doenças crônicas, é comum o prejuízo da qualidade do sono, pois distúrbios 

psicofisiológicos possuem interferência direta, podendo causar insônia, sonolência 

diurna e redução na capacidade de desempenho das atividades diárias (LEE et al., 

2014). 

Pessoas que vivem com HIV/AIDS apresentam uma má qualidade do sono, 

havendo uma prevalência de distúrbios do sono e fadiga, relacionados a uma 

variedade de fatores psicológicos, fisiológicos e comportamentais. A perturbação do 

sono tem sido reconhecida como um problema significativo que afeta a qualidade de 

vida dessa população (OSHINAIKE et al., 2014; SEAY et al., 2013; TAIBI, 2013). 

Independentemente da região e diversidade demográfica de pessoas, o modo 

de infecção e consequências à saúde, incluindo progressiva supressão imunitária, 

infecções oportunistas e déficits neurocognitivos, continuam a ser comuns entre 

todas as pessoas que vivem com HIV (KUMAR et al.,2009). Na fase muito precoce 

da infecção, o sistema nervoso central (SNC) é considerado como um importante 

alvo da infecção pelo HIV, localizada em concentrações variadas em diferentes 

regiões cerebrais, favorecendo o surgimento de distúrbios do sono (CRUM-

CIANFLONE et al., 2012).  

Como resultado das interações neuro-imunitárias, a qualidade do sono ruim 

altera a função imune, resultando em patologias que estão associadas a aumentos 
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em mediadores inflamatórios que são liberados durante as respostas imunitárias 

(WIRTH et al., 2014).  

Além de prejudicar a qualidade de vida de paciente com HIV/AIDS, os 

problemas do sono agravam o estágio da doença, causando sintomas como: 

comprometimento cognitivo, neuropatia periférica dolorosa, fadiga crônica, 

dificuldade de concentração, depressão, sintomas de incapacidade de ser produtivo 

durante o dia, e indisposição para a realização de hábitos saudáveis (GAMALDO et 

al., 2014; SABERI; NEILANDS; JOHNSON, 2011).   

Os distúrbios do sono são comuns na população em geral, porém em 

pessoas com HIV/AIDS, a insônia, sonolência diurna e a Síndrome da Apneia 

Obstrutiva do sono (SAOS) são comuns e variam de leve para transitório (ROTH et 

al., 2011). Dessa forma, a Associação Americana de Distúrbios do Sono (ASDA) os 

classifica em oito grandes grupos: 

 
 
 

 QUADRO 1 - Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono 

 

Fonte: FERNANDES (2010) 

 

A insônia é um distúrbio do sono frequente na vida de pessoas com 

HIV/AIDS, se trata de uma dificuldade de iniciar ou manter o sono, que se manifesta 

através de despertarem frequentes e prolongados durante a noite, ou de um 

despertar precoce, sem reconciliação do sono. O diagnóstico de insônia está 

vinculado à sensação de sono insuficiente, com sintomas como cansaço, 

irritabilidade, dificuldades de concentração e de memória, labilidade emocional, 

cefaleia e/ou depressão (LOW et al., 2011).  
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O início da insônia geralmente é precipitado por um evento agudo, como a 

doença, o estresse da vida, ou tomar medicações que tenham efeitos negativos para 

a qualidade do sono. Pessoas com insônia tendem a desenvolver padrões de má 

adaptação de comportamentos previsíveis e cognições onde tendem a experimentar 

pensamentos intrusivos durante a noite ou preocupação excessiva, havendo fatores 

que interliguem esse distúrbio à condição e à doença HIV/AIDS (TAIBI; PRICE; 

VOSS, 2013).  

Além disso, outro distúrbio respiratório do sono que é comumente encontrado 

em pessoas com HIV/AIDS, é a Síndrome da Apneia Obstrutiva do sono (SAOS),  

que é caracterizada pela cassação periódica da respiração durante o sono 

acompanhado pela redução dos níveis de oxigênio no sangue e seguido por breve 

excitação para reiniciar a respiração. Nessa população, fatores como a obesidade e 

os efeitos adversos da terapia antirretroviral induzem nas mudanças metabólicas e 

morfológicas, incluindo a lipodistrofia que causa distribuição de gorduras nas vias 

aéreas, causando uma obstrução total ou parcial, acarretando a hipóxia e 

hipercapnia, provocando despertares frequente e fragmentação do sono (PATIL et 

al., 2014).  

Evidências recentes apontam que distúrbios do sono continuam a ser um 

problema, mesmo com a utilização da TARV, e podem estar relacionados a certos 

compostos antirretrovirais. O campo de pesquisa do sono identificou dois 

componentes separados, que podem ser afetados por distúrbios do sono: o sono 

hábitos/qualidade e quantidade (ZINKHAN et al., 2014). 

Wibbeler et al. (2012), apontaram que pessoas infectadas pelo HIV têm mais 

distúrbios do sono por utilizarem medicamentos antirretrovirais, e maior tendência a 

sofrerem com esses transtornos, causando graves deficiências na qualidade de vida,  

afetando a aderência dos pacientes ao tratamento antirretroviral. 

Da mesma forma, nos estudos de Patil et al. (2014) com homens que vivem 

com HIV/AIDS em tratamento com a terapia antirretroviral, foi avaliado que 70,7% da 

amostra apresenta distúrbios do sono com forte prevalência de sonolência diurna. 

Os resultados de Low et al. (2014), também observaram que a insônia acomete 

muito essa população alvo, estando associada com a evolução da doença.  

 De acordo com Gamaldo et al. (2013), ao avaliarem o sono da população alvo 

com a utilização da Polissonografia e a monitorização durante 2 semanas com a 

actigrafia, ressalta-se que 56% da amostra apresentou o diagnostico de insônia, com 
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uma significativa qualidade do sono ruim. Igualmente, Garcia et al. (2013), em seus 

achados identificaram que 105 (55,9%) dos pacientes foram classificados como 

maus dormidores, apresentando insônia moderada ou grave.  

 Estima-se que 73% dos adultos infectados pelo HIV relatam sintomas de 

insônia, apresentando dificuldade em iniciar e manter o sono, sendo este fato 

associado com a fadiga, sonolência diurna excessiva, humor deprimido, cognitivo e 

disfunção neuro comportamental. Os resultados do estudo de Lee et al. (2012), uma 

amostra de 290 pacientes com HIV/AIDS, demostraram que 45% da amostra 

dormiram < 6h por noite e 70% foram caracterizados com qualidade do sono ruim, 

apresentando dificuldade em adormecer e sono fragmentado, sendo associados 

com fatores sociodemográficos e contagem de linfócitos T CD4 + ligeiramente 

inferior. Da mesma forma, Mc Daniel et al. (2011), ao avaliarem a qualidade do sono 

de  pacientes com HIV/AIDS, mostraram que 45% apresentaram dificuldade para 

adormecer e 40% preencheram os critérios de má qualidade do sono.  

Seguindo com estes resultados, pesquisas recentes revelaram que os 

distúrbios do sono tem uma associação significativa com níveis reduzidos de 

dopamina, evidenciado através do exame do tecido cerebral na população com 

HIV/AIDS, em que os mesmos apresentaram uma deficiência de dopamina 

subcortical, apresentando déficits no funcionamento fronto-estriado (KUMAR et al., 

2011). Estas deficiências de dopamina estão associadas com disfunção cognitiva, e 

podem contribuir para o desenvolvimento dos distúrbios neurológicos (SEAY et 

al.,2013).  

 

http://topics.sciencedirect.com/topics/page/Dopamine
http://topics.sciencedirect.com/topics/page/Dopamine
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III METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa descritiva possui um caráter transversal e objetivou analisar qual 

é diferença entre o estilo de vida e os padrões de sono de pessoas que vivem com e 

sem HIV/AIDS. O protocolo de pesquisa do presente estudo foi fundamentado em 

conformidade com as diretrizes propostas na Resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde, sobre as pesquisas envolvendo seres humanos (CNS, 1996), 

sendo aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), sob nº 856.478. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

3.2.1 População 

 

O universo do estudo foi formado por sujeitos que vivem com HIV cobertos 

pelo serviço de atendimento especializado (SAE) do Hospital Rafael Fernandes 

(HRF); e sujeitos classificados como sedentários e ativos que não vivem com 

HIV/AIDS, residentes na cidade de Mossoró/RN.  

 

3.2.2 Amostra  

 O grupo amostral, selecionado de forma não probabilística intencional, foi 

constituído de 30 sujeitos de ambos os sexos, os quais foram distribuídos de acordo 

com a classificação do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão 

curta nos seguintes grupos: 

 

 (a) Grupo A - 10 sujeitos sedentários que vivem com HIV/AIDS na faixa etária de 

25 a 56 anos (40,9±10,1); de ambos os sexos; com um tempo mínimo de diagnóstico 

de seis (06) meses residentes em Mossoró/RN.  
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 (b) Grupo B - 10 sujeitos sedentários sem HIV/AIDS na faixa etária de 23 a 56 

anos (31,9±10,39) de ambos os sexos residentes em Mossoró/RN; 

 

 (c) Grupo Controle - 10 sujeitos ativos sem HIV/AIDS na faixa etária de 25 a 52 

anos (35,7±8,53) de ambos os sexos; participantes de um programa regular de 

atividade física na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN  

residentes em Mossoró/RN.  

 

Foram excluídos todos os sujeitos que: (a) estavam hospitalizados; (b) que não 

apresentaram uma boa cognição e/ou foram incapazes de responder aos 

questionamentos; (c) que faziam uso de EFAVIRENZ® durante o tratamento e (d) 

não fossem residentes em Mossoró/RN.  

Os indivíduos do grupo B e controle não foram testados especificamente para a 

infecção pelo HIV/AIDS, mas foram questionados se tinham realizado um teste no 

passado e se pertenciam a uma população de risco para a infecção pelo HIV. 

 

FIGURA 2 – Fluxograma da caracterização da divisão da amostra 

 

  

Fonte: a autora (2016) 

http://topics.sciencedirect.com/topics/page/Efavirenz
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

 

 Para a formação dos grupos, primeiramente foi identificado entre os 

participantes do estudo, o nível de atividade física através do Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta, proposto pela a Organização 

Mundial de Saúde (1998) e validado por Matsudo et al. (2001) e Garcia et al. ( 2013), 

apresentando reprodutibilidade para a versão curta 0,75 de concordância. (ANEXO 

1). 

 O IPAQ é um questionário que avalia a atividade física numa semana típica 

ou nos últimos sete dias por meio da investigação dos minutos de atividade física 

(moderada, vigorosa e caminhada), e tem sido muito usado em países da América 

Latina. Este instrumento começou a ser utilizado no Brasil a partir do ano 2006, 

principalmente na sua versão curta.  

 A classificação é definida como: Muito ativo, Ativo, Irregularmente Ativo e 

Sedentário, onde:  

SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana.  

IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física, porém, de forma 

insuficiente para ser classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações 

quanto à frequência ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a 

frequência e a duração dos diferentes tipos de atividades (caminhada + moderada + 

vigorosa).  

 ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: VIGOROSA:  3 dias/sem e  

20 minutos por sessão; ou MODERADA ou CAMINHADA:  5 dias/sem e  30 

minutos por sessão; ou qualquer atividade somada:  5 dias/sem e  150 

minutos/sem (caminhada + moderada + vigorosa).  

MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: VIGOROSA:  5 

dias/sem e  30 minutos por sessão ou VIGOROSA:  3 dias/sem e  20 minutos por 

sessão + MODERADA ou CAMINHADA:  5 dias/sem e  30 minutos por sessão.  
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A seguir, procedeu-se a avaliação do estilo de vida, sendo aplicado nas 

pessoas sem HIV/AIDS, o questionário denominado Perfil do Estilo de Vida 

Individual (PEVI), proposto por Nahas; Barros e Francalacci (2000) e validado por 

Both et al. (2012). (ANEXO 2). Para aplicação junto ao grupo de sujeitos com 

HIV/AIDS utilizou-se o questionário adaptado para pessoas com HIV/AIDS por 

Eidam, (2003), com o coeficiente de concordância (IC), entre teste e reteste variando 

de 70% a 100% com um bom nível de reprodutibilidade. (ANEXO 3) 

O questionário Perfil do Estilo de Vida, derivado do Pentáculo do Bem-Estar 

possui 15 questões, sendo que estas estão divididas em 5  componentes: 

1) Nutrição ou Hábitos Alimentares; 2) Atividade Física; 3) Comportamento 

Preventivo; 4) Relacionamentos e 5) Controle do Estresse.  

 Cada componente possui 3 questões, sendo que cada questão tem 4 possibilidades 

de respostas:  

[0] nunca [1] às vezes [2] quase sempre [3] sempre 

 

Escores nos níveis zero (nunca) e um (às vezes) indicam que o indivíduo ou 

grupo devem ser orientados a mudar seus comportamentos, pois eles oferecem 

riscos à sua saúde e afetam a qualidade de vida (NAHAS, 2001). Quando o 

entrevistado respondeu (3 - sempre) em todas as questões, a soma final do Perfil do 

Estilo de Vida Individual seria 45, que corresponderia a 100%.  

Neste caso, do Perfil do Estilo de Vida Individual, considerou-se satisfatória a 

pontuação de 27 a 45 pontos, e insatisfatória a pontuação abaixo de 27 pontos. O 

somatório 27 corresponde a 60% do escore máximo que é 45 pontos, sendo estas 

classificações válidas para as duas formas de questionário.  

Para que houvesse uma comparação de referência, foi desenvolvido um 

escore, semelhante ao estudo de Silva, Schenkel e Mengue (2000); Eidam (2003). 

Dessa forma, foi utilizado o mesmo procedimento para analisar isoladamente cada 

um dos cinco componentes do Perfil do Estilo de Vida Individual. Porém como 60% 

de 9 pontos, que é a soma máxima em cada componente, corresponde a 5,4; 
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considerou-se satisfatória a pontuação de 6 a 9, e insatisfatória a pontuação abaixo 

de 6 pontos.   

Com objetivo de verificar as propriedades psicométricas do instrumento Perfil 

do Estilo de Vida adaptado para pessoas com HIV/AIDS por Eidam, (2003), foi 

realizada uma análise fatorial do instrumento Perfil do Estilo de Vida adaptado para 

pessoas com HIV/AIDS (SANTOS et al., 2016).   

Diante disso, os resultados não apresentaram a distribuição dos itens nas 

dimensões comtempladas, revelando alguns problemas métricos nas dimensões 

“Nutrição, comportamento preventivo e controle do estresse”. Considerando os 

valores da confiabilidade, verificamos que as dimensões “Atividade Física e 

Relacionamento” apresentaram um valor de consistência interna consideráveis, 

enquanto que as dimensões “Nutrição e Comportamento Preventivo e controle do 

estresse” obtiveram um valor baixo, nos permitindo concluir que os resultados da 

análise psicométrica parecem sugerir que o PEVI é um instrumento que necessita de 

analises posteriores para avaliar com maior precisão o estilo de vida dos sujeitos 

com HIV/AIDS (APÊNDICE 1).   

Para finalizar, foram analisados a qualidade do sono e os padrões do sono, 

através de uma avaliação subjetiva e objetiva.  

a) AVALIAÇÃO SUBJETIVA:  

 Mensurada através do Questionário Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg 

(IQSP) desenvolvido e validado por Buysse et al. (1989), apresentando sensibilidade 

de 89,6% e uma especificidade de 86,5%. (ANEXO 4). O Índice de qualidade do 

sono de Pittsburg, também foi traduzido e validado para uso em diversos países nas 

versões em espanhol, holandês, japonês, francês, chinês, alemão, hebreu e sueco 

entre os quais estão inseridos os de Escobar-Córdoba e Eslava-Schmalbach (2005). 

No Brasil este instrumento foi validado por Bertolazzi, (2008), com grau de 

confiabilidade de 0,82 indicando um alto grau de consistência interna. (ANEXO 3). 

Este questionário é composto por sete domínios, e questões relacionadas aos 

hábitos de sono referentes ao mês anterior em que o individuo se encontra.  

Os itens são agrupados em sete componentes, cuja pontuação varia de 0 a 3, 

sendo: a) Qualidade subjetiva do sono, ou seja, à percepção individual a respeito da 

qualidade do sono; b) Latência do sono; c) Duração do sono, obtida através da 

relação entre o número de horas dormidas e o número de horas em permanência no 
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leito, não necessariamente dormindo; d) Eficiência habitual do sono; e) Distúrbios do 

sono, ou seja, presenças de situações que comprometam as horas de sono; f) Uso 

de medicações, isto é, se o paciente utilizou ou não medicamentos para dormir; g) 

Sonolência diurna e distúrbios durante o dia, referindo-se à alteração na disposição 

e entusiasmo para execução das atividades rotineiras; 

O conjunto de componentes totaliza uma pontuação que varia de 0 a 21, onde 

os escores de 0 a 5 indicou uma boa qualidade do sono, maior que 5 uma má 

qualidade do sono e maior que 10 presença de distúrbios.  

 

b) AVALIAÇÃO OBJETIVA:  

 

O ciclo sono-vigília foi avaliado por meio de um aparelho portátil, semelhante 

a um relógio, denominado Actímetro da marca Actrust (Figura 3). A validade e 

confiabilidade desse método foram verificadas em diversos trabalhos, visto que a 

identificação dos estágios de sono e vigília apresenta 95% concordância com aquela 

obtida por meio da Polissonografia (COLE et al., 1992; SADEH et al., 2011).  

Actimetria é uma técnica que permite a avaliação do ciclo vigília-sono através 

dos registros dos períodos de atividade e repouso, utilizando um acelerômetro com 

três eixos. Estes aparelhos permitem uma abordagem não invasiva em condições de 

laboratório ou campo, com a obtenção de uma série temporal longa.  

Tais aparelhos são instrumentos de medida de atividade que foram 

inicialmente desenvolvidos pelo exército americano no final da década de 70, sendo 

que o seu uso para estudo do ciclo vigília/sono (CVS) tem se tornado cada vez mais 

comum entre pesquisadores e clínicos (SADEH, 2011). 

No presente estudo, os participantes usaram o actímetro no punho não 

dominante durante 10 dias consecutivos. Juntamente com o actímetro, os 

participantes receberam um folheto de instruções de uso do aparelho e o diário do 

sono.  

 A captação das informações pelo aparelho foi realizada no intervalo de 01 

minuto. Os dados obtidos pela análise foram horários de dormir e acordar, tempo 

total de sono, tempo na cama, eficiência do sono, latência do sono e despertares 

noturnos. Os dados coletados foram transferidos para um computador através do 

Act Dock (Figura 4), e armazenado no software Act Studio (Apêndice 2), onde 
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algoritmos automaticamente identificaram os períodos vigília e sono e foram 

visualizados em uma representação gráfica denominada actograma.   

 

 

FIGURA 3 - ACTIMETRO 

 
 

Fonte: Act Trust- User Manual (2015) 

 

 

 

 

FIGURA 4- ACT DOCK 

 

Fonte: Act Trust- User Manual (2015) 
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3.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO  

 

A normalidade dos dados foi analisada através do teste de Shapiro Wilk com 

um nível de confiança de (p<0,05). A partir disso, os dados foram apresentados por 

meio de medidas de tendência central como média aritmética e desvio padrão. Logo 

após, a análise inferencial foi realizada a partir do teste ANOVA One-way para as 

variáveis paramétricas, no intuito de verificar as diferenças do estilo de vida e da 

qualidade e padrões do sono entre os grupos. Além disso, utilizou-se o post hoc de 

Bonferroni para verificar as diferenças intergrupos. 

As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de frequências 

absolutas e relativas, sendo calculadas para obter estimativas de prevalências das 

variáveis investigadas. Na estatística inferencial, utilizou-se o Qui-quadrado (χ²)  para 

independência a fim de calcular a diferença existente entre os grupos. Para todas as 

análises foi adotado o nível de significância menor ou igual a 0,05 (p≤0,05). 
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IV RESULTADOS 

 

   A tabela 01 traz os resultados obtidos sobre a caracterização dos grupos, 

apresentando as variáveis antropométricas comparadas entre os grupos 

investigados, sedentários que vivem com HIV/AIDS (Grupo A), sem HIV (Grupo B) e 

o grupo controle.  

 
TABELA 01- Caracterização dos grupos com e sem HIV 

 *valor de p<0,05; F=valores do Anova-One way;  

 

 Grupo A  

Sedentário 

(Média ± SD)  

Grupo B 

Sedentário 

(Média ± SD)  

Grupo Controle 

Ativo 

(Média ± SD)  

F (p-value) 

Idade 40,90 ± 10,09 31,90 ± 10,39 35,70 ± 8,53 2,17  (0,13) 

Peso 67,29 ± 13,77 74,54 ± 12,70 76,12 ± 14,63 1,18 (0,32) 

Estatura 1,63 ± 0,10 1,65 ± 0,08 1,68 ± 0,12 0,66 (0,53) 

IMC 26,02 ± 4,05 27,20 ± 5,01 26,94 ± 4,06 0,17 (0,84) 

 No que diz respeito aos resultados apresentados na tabela 01, a médias da 

idade e do índice de massa corporal (IMC), entre os grupos não apresentaram 

diferenças significativas, enquanto que, ao verificar a média do IMC dos grupos, 

observou-se que há uma prevalência de sobrepeso entre os grupos, na qual o grupo 

B apresentou uma média maior quando comparado com os outros grupos. Após a 

análise dos dados verificamos que não houve diferenças entre os grupos, quando 

analisados as características separadamente. Tal acontecimento provavelmente 

pode estar sendo desencadeado pela condição física dos sujeitos, em que o 

sedentarismo é o agente causador de diversas complicações para a saúde dos 

indivíduos, dando abertura para o surgimento de doenças cardiovasculares, 

obesidade, diabetes mellitus, osteoporose e algumas formas de câncer.  

 Corroborando com nossos resultados, Brown et al. (2010) após avaliar o IMC 

de dois grupos de pessoas com e sem HIV, encontraram que os dois grupos 

estavam com sobrepeso, porém o grupo sem HIV apresentou a maior média.  
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 Nossos achados estão de acordo também com os estudos de Wirth et al. 

(2014) quando relatam que 63% da sua amostra de pessoas sedentárias que vivem 

com HIV/AIDS estavam com sobrepeso. 

 Da mesma forma, Abrahams et al. (2015) após avaliar as alterações 

antropométricas em pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA), também 

encontraram uma prevalência de sobrepeso, condição que torna-se frequente nessa 

população, por se tratar de um acontecimento desencadeado por diversos fatores 

relacionados à própria infecção, à falta de prática de atividade física e ao uso da 

terapia antirretroviral. Esta última, além de seus efeitos benéficos, também está 

associada ao surgimento da síndrome lipodistrófica, que se caracteriza pela 

redistribuição da gordura corporal e tem sido fortemente associada ao uso dos 

medicamentos da classe dos inibidores de proteases, fator que corrobora mais uma 

vez com nossos achados, visto que toda a amostra do grupo A faz uso dos 

antirretrovirais por um longo tempo.  

 Diferentemente dos nossos achados, Santos et al. (2014) em seus resultados 

com PVHA, participantes de um programa de treinamento resistido, encontraram 

que a maioria da amostra estava com o peso normal, enfatizando que essa 

população necessitava participar de programas de atividade física, para ajudar na 

diminuição do IMC e consequentemente das doenças oportunistas.   

 Do mesmo modo, Curti; Almeida e Jaime (2010) em uma investigação com 

PVHA observaram que a maioria (71,7%) foi classificada como eutrófica (peso 

normal), não corroborando com os nossos resultados.  

 Por outro lado, ao analisar o IMC de pessoas sedentárias sem HIV, o estudo 

de Reséndiz; Aguilera e Rocher (2010) corroboram com os nossos achados, ao 

encontrarem que a maioria da amostra estava com sobrepeso e obesidade, fato que 

pode estar sendo influenciado pelo estilo de vida dos sujeitos.  

 Dessa forma pesquisas evidenciam que o sedentarismo está contribuindo 

para a ocorrência do sobrepeso e obesidade na população e consequentemente 

dando abertura para o surgimento de doenças crônicas, que se tornou um grande 

problema para a saúde pública, tanto em países desenvolvidos como em países 

subdesenvolvidos (MIELKE et al., 2015).  

 Nesse sentido, estudos vêm mostrando que a alta prevalência de sobrepeso e 

obesidade tem uma forte relação com os hábitos alimentares e o nível de atividade 
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física do sujeito, porém em nosso estudo, o grupo controle formado por pessoas 

sem HIV e fisicamente ativas foram classificadas com sobrepeso, o que 

provavelmente pode estar relacionado com hábitos inadequados (PINHO et al., 

2011).  

 Compreendendo que estilo de vida global é composto de diversos hábitos que 

influenciam de forma significativa na saúde dos indivíduos, a Tabela 02 mostra os 

resultados da análise desses domínios e a classificação global (PEVI) 

separadamente, tomando-se como referência os valores atribuídos em cada 

componente do estilo de vida; considerando satisfatória, a pontuação de 6 a 9, e 

insatisfatória, a pontuação abaixo de 6 pontos.  

 Apartir da análise dos resultados das médias de todos os grupos, observamos 

que houve diferenças significativas nos domínios Atividade Física e Comportamento 

Preventivo (p=0,001) como também na classificação global (p=0,02).  

Ao analisar os domínios que tiveram diferença significativa, identificamos que 

o grupo A apresentou a pior média no domínio “Atividade Física”, o que já era 

esperado, visto que para a inclusão nos grupos, os sujeitos foram classificados de 

acordo com o nível de atividade física. Entretanto, o mesmo grupo apresentou a 

melhor média no domínio “comportamento preventivo”, notando uma discrepância 

muito alta quando comparados com os outros grupos.  

 

TABELA 02- Valores de média e desvio padrão dos domínios do estilo de vida entre os 

grupos 
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 Ao analisar os domínios do perfil do estilo de vida das PVHA, torna-se 

necessário tomar alguns cuidados, visto que após uma análise psicométrica do 

instrumento utilizado para essa população, Santos et al. (2016) observaram 

problemas métricos nos domínios “Hábitos Alimentares, Comportamento Preventivo 

e Controle do Estresse”. Estes itens não estavam associados aos fatores 

correspondentes, tornando-os assim de difícil interpretação, e apresentando valores 

baixo de confiabilidade através do Alpha de Cronbach (α de Cronbach). Dessa forma 

foi observado que apesar do instrumento ter sido adaptado para pessoas com HIV, 

por abordar questões que estão inteiramente ligadas às prevenções que devem ser 

tomadas diante da infecção, há algumas especificidades dessa população e do 

instrumento que estão influenciando para os valores e as confusões abordadas na 

análise psicométrica.  

 Na análise das médias dos domínios de cada grupo, observou-se que nos 

domínios “Hábitos alimentares, Atividade física e controle do estresse” o grupo A 

apresentou não adotar esses hábitos no dia a dia, o que torna esses resultados 

preocupantes, visto que hábitos alimentares saudáveis, prática regular de atividade 

física e o controle do estresse são visto como formas e ações de tratamento não 

farmacológico para essa população, evitando o surgimento de alterações 

metabólicas ou psicológicas.  

 Corroborando com nossos resultados o estudo de Rodrigues; Miranda e 

Guterres (2013) afirmaram que PVHA tinham um baixo consumo de alimentos 

considerados benéficos à saúde e consequentemente um hábito alimentar 

insatisfatório representado pelo consumo elevado de alimentos energéticos e 

expressivamente baixos de alimentos reguladores.  

 Esses achados tornam-se relevantes para uma proposta de intervenção, por 

se tratar de uma população que se encontra sedentária e necessita adotar uma 

alimentação saudável, com o propósito de evitar o surgimento de doenças 

oportunistas, pela característica da própria infecção quanto pelo os efeitos adversos 

causados pelo o tratamento antirretroviral, que embora proporcione benefícios, 

também está ligado aos surgimentos das alterações metabólicas (AMORIM et al., 

2010).  

 Diante disso, torna-se frequente a deficiência de micronutrientes nessa 

população, o que consequentemente compromete ainda mais o funcionamento do 

sistema imunológico (ALMEIDA; GIUDICI; JAIME, 2009).  



49 

 

 Segundo o Ministério da Saúde (2006) uma alimentação saudável e uma 

prática regular de atividade física são recomendações adequadas que contribuem 

para o aumento dos níveis dos linfócitos T CD4, melhora a absorção intestinal, reduz 

os agravos provocados pela diarreia, perda de massa muscular, síndrome da 

lipodistrofia e outros sintomas que podem ser minimizados ou revertidos.   

 Os domínios “Comportamento Preventivo e Relacionamento” apresentaram 

no grupo A resultados superiores diferentemente dos outros grupos. A partir disso, 

percebe-se que esses domínios tem uma atenção maior por parte dos sujeitos que 

vivem com HIV deste estudo, indicando que os mesmos reconhecem que devem 

realizar acompanhamento médico, aderir ao tratamento antirretroviral, fazer o uso 

corretamente de preservativo, evitar o consumo de álcool e uso de drogas, 

minimizando assim as complicações da infecção, além de encontrar por parte dos 

amigos, família e serviço de saúde um apoio para ultrapassar e aprender a conviver 

com o preconceito relacionado à doença e consequentemente evitar o surgimento 

de ansiedade e depressão, frequentemente relatado por essa população. 

 Ao analisar na literatura dados objetivos e relevantes, encontramos que os 

achados de Almeida et al. (2011), corroboram com nossos resultados expondo que  

a maioria dos sujeitos com HIV incluídos no seu estudo revelaram fazer uso regular 

do tratamento antirretroviral.    

 Nesse sentido, Romeu et al. (2012) apontaram que PVHA fazem o uso 

regular do tratamento antirretroviral, e mantém uma preocupação com a gravidade 

da doença, revelando que os efeitos colaterais não são suficientes para a não-

adesão, e mostrando que a politica brasileira de acesso universal a TARV alcançou 

bons resultados, diminuindo a morbimortalidade e reduzindo o número de 

internações.  

 Diferentemente dos nossos achados, no estudo de Rego et al. (2011) foi 

observada a prevalência de uso abusivo de bebidas alcoólicas por parte das PVHA, 

maior frequência de falha na adesão do tratamento e consequentemente maiores 

prejuízos, propiciando comportamentos de risco, como uso de do tabaco, 

aumentando assim a frequência de depressão nessa população.  

 Discordando dos nossos resultados, Maliska et al. (2009), relataram que sua 

amostra sofria com o preconceito existente quanto ao diagnóstico da infecção e 

consequentemente a um certo isolamento social, não existindo apoio familiar.  
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 Da mesma forma Carvalho e Paes (2011) apontam que ainda há uma falta de 

apoio por parte dos familiares e amigos de pessoas que vivem com HIV/AIDS, 

influenciando assim para o desencadeamento de uma situação de estresse e 

consequentemente da depressão e ansiedade.  

 Ao analisar os domínios e a média global (PEVI) das pessoas sem HIV/AIDS, 

os nossos resultados mostraram que a pior média esteve presente no grupo B, 

corroborando com a literatura, visto que algumas pesquisas vêm mostrando que os 

hábitos inadequados estão crescentes e pessoas sedentárias têm maiores chances 

de apresentar doenças crônicas.  

 Por outro lado, os resultados do grupo controle, composto por pessoas ativas, 

apresentou médias satisfatórias apenas nos domínios “Atividade física e 

Relacionamentos” o que torna um fator preocupante, pois apesar desse grupo ter 

noção dos benefícios da prática de atividade física e apresentarem satisfação com 

seus relacionamentos, há uma necessidade de adotar outros hábitos saudáveis que 

irão contribuir de forma positiva para o aumento da expectativa de vida e redução 

dos comportamentos inadequados.  

 Diante disso ao analisar esses dados, podemos observar que os hábitos 

inadequados do grupo controle podem está dando abertura para o surgimento de 

diversas complicações para a saúde desses indivíduos, mostrando uma relação com 

o sobrepeso desses sujeitos.   

 Corroborando com esses achados, Silva et al. (2010) apontam que a 

inatividade física e o sedentarismo estão relacionados a diversos fatores de risco, 

influenciando para um estilo de vida insatisfatório  e consequentemente o 

desenvolvimento ou agravamento de doenças crônicas como alterações 

cardiovasculares, metabólicas, neurológicas e psíquicas.  

 Dessa forma, ao analisar o perfil do estilo de vida global podemos observar no 

Gráfico 01 que houve diferença significativa (χ²=11,88; p=0,003) entre os grupos, 

ressaltando que a partir da classificação, os grupos apresentaram frequências de  

estilos de vida insatisfatórios, na qual o grupo B teve maiores prevalências, 

diferentemente dos outros grupos que apresentaram a mesma frequência de sujeitos 

para ambas classificações.  
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 Diante desses resultados, observa-se que apesar dos grupos terem 

apresentado médias dos domínios que os classificaram com o estilo de vida 

insatisfatório, as frequências encontradas no grupo A e no grupo controle, apontam 

para sujeitos classificados com o estilo de vida satisfatório e insatisfatório, 

diferentemente do grupo B que identificou que cerca de 90% dos sujeitos desse 

grupo estão com o estilo de vida insatisfatório. 

 De acordo com esses resultados, observa-se no estudo de Hoefelmann et al. 

(2012) que a maioria das PVHA que eram inativas e sedentárias estavam com estilo 

de vida insatisfatório, o que pode estar influenciado pelo fato de alguns 

componentes que influenciam o estilo de vida global se apresentarem inadequados 

nessa população.  

 Diferentemente dos nossos achados, Novasco e Mourão (2015) encontraram 

nos seus estudos que a maioria das PVHA foi classificada com um perfil do estilo de 

vida satisfatório, não relatando qual o nível de atividade física dessa população. 

 A partir disso, podemos dizer que PVHA necessitam modificar seus hábitos, a 

fim de garantir melhoras no tratamento e na prevenção de doenças oportunistas, 

uma vez que sujeitos acometidos por doenças crônicas, como no caso do HIV/AIDS, 

os comportamentos e hábitos irregulares têm importantes implicações para a saúde 

e agravamento do percurso da doença (WESTERGARD et al., 2013).  

 Por outro lado, corroborando com nossos achados, Reséndiz; Aguilera e 

Rocher (2010) ao avaliarem pessoas sedentárias sem HIV, também encontraram 

maiores prevalência de um estilo de vida insatisfatório nessa população, associando 

esses resultados ao nível de atividade física e aos hábitos alimentares inadequados.     
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 Após a análise das frequências do perfil do estilo de vida, os dados do Gráfico 

02 apresentaram uma comparação intergrupos do estilo de vida (PEVI), mostrando 

que houve diferença significativa (F=4,27; p=0,024) entre o grupo B e o grupo 

controle.   

 
 

 
 

 Esses resultados mostram que apesar de todos os grupos analisados terem 

sido classificados com um perfil do estilo de vida insatisfatório, provavelmente o fato 

de ser fisicamente ativo tenha contribuído para o grupo controle apresentar uma 

média maior que o grupo B, mostrando que ser sedentário e adotar hábitos 

inadequados além de apresentar ser prevalente no grupo B, dão abertura para o 

surgimento de diversos problemas para a saúde.  

 Apesar do grupo A ser formado por PVHA sedentárias e apresentarem um 

estilo de vida insatisfatório, os mesmos acabam tendo um maior cuidado e evitam 

alguns fatores que contribuem para um estilo de vida insatisfatório, visto que talvez o 

fato da infecção e todo estigma da doença contribuam para que essa população 

tente mudar seus hábitos e costumes.  

 No Gráfico 03, identificamos diferença significativa (χ²=20,18; p>0,001), nos 

resultados da qualidade subjetiva do sono entre os sujeitos, na qual os grupos A e B 
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foram classificados com uma maior prevalência de qualidade do sono ruim, 

enquanto que no grupo controle houve um menor número de sujeitos com qualidade 

do sono ruim e uma maior prevalência de sujeitos com uma boa qualidade do sono 

quando comparado com os outros grupos.  
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 Esses resultados corroboram com a literatura, destacando o estudo de 

Wibbeler et al. (2012) em que foi encontrado uma alta prevalência de qualidade do 

sono ruim e sonolência diurna no grupo composto por pessoas com HIV/AIDS, 

enquanto o  grupo controle não apresentou tantas prevalências de qualidade do 

sono ruim. Esses resultados foram associados às características da infecção, visto 

que na fase inicial são relatados problemas no sono, causados pela capacidade do 

vírus atingir o sistema nervoso central e consequentemente apresentar presença de 

distúrbios.   

  Dessa maneira Clotilde et al. (2014) apontam que quanto pior a qualidade do 

sono, maiores as chances dos indivíduos apresentarem distúrbios do sono como  

insônia e sintomas moderados a graves de depressão, associando esse fator ao uso 

dos antirretrovirais e contagem inferior de células TCD4, havendo uma influência 

diretamente no sistema imunológico.  

 Da mesma forma, Dabaghzadeh et al. (2013) em seus estudos também 

encontraram uma prevalência de qualidade do sono ruim nos sujeitos com HIV e 

correlacionaram esse resultados à gravidade da infecção e à progressão avançada 

dos estágios.  
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 Corroborando com nossos achados os estudos de Sandoval e Gilkerson 

(2015) identificaram que quanto menor é o tempo dedicado à prática de atividade 

física, maiores são as chances para uma qualidade do sono ruim, mostrando que 

PVHA ao participarem de uma intervenção com treinamentos cardiovasculares e de 

resistência apresentaram melhores resultados na qualidade do sono e diminuição de 

64% no número de despertares durante a noite. 

 Nesse sentido, ao analisarmos os resultados do grupo B encontramos que 

70% dos sujeitos estavam com uma qualidade do sono ruim, diferentemente no 

grupo controle, que mostrou uma prevalência 50% de sujeitos com uma boa 

qualidade do sono. Dessa forma, pode-se relacionar o resultado de cada grupo com 

as características de cada sujeito, na qual o grupo B apresentou a maior frequência 

de sujeitos com um estilo de vida insatisfatório, em função de hábitos indesejáveis 

como o sedentarismo; já no grupo controle houve prevalências de alguns hábitos 

insatisfatórios, mas todos os sujeitos são fisicamente ativos.  

 Dessa forma Chennaoui et al. (2015) apontam que os efeitos da prática de 

atividade física regular geram benefícios na qualidade do sono, respeitando 

hipóteses como a termo regulação, (pois o aumento da temperatura corporal facilita 

na indução do sono), e a conservação de energia (descrevendo que o aumento do 

gasto calórico promovido na vigília pela a prática da atividade física aumenta a 

necessidade do sono), a fim de alcançar um balanço energético positivo, 

estabelecendo uma condição para o ciclo vigília/sono.  

 Corroborando com nossos resultados, a revisão sistemática de Veqar e 

Ejazhussain (2012) identificou que vários estudos com pessoas que praticam 

atividade física regularmente apresentam uma boa qualidade do sono, observando 

que os efeitos da atividade física incluem diferenças significativas sobre o aumento 

do tempo total do sono, aumento do sono de ondas lentas e redução da latência do 

sono.  

 Da mesma forma, Passos et al. (2010) identificaram em seus achados uma 

resposta significativa na qualidade do sono após a introdução da atividade física, 

propiciando melhorias na capacidade física e intelectual potencializando uma 

redução nas queixas de ansiedade.   

 De forma semelhante, Zanuto; Christofaro e Fernandes (2014) encontraram 

uma associação entre ser fisicamente ativo e ter boa qualidade do sono, mostrando 
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que 75% dos sujeitos sem HIV que eram fisicamente ativos estavam com uma boa 

qualidade do sono.  

  A partir desses resultados da qualidade subjetiva do sono, a Tabela 03 traz 

os resultados dos dados objetivos obtidos por meio da actimetria mostrando 

resultados dos padrões do sono apresentando uma diferença significativa (p=0,01) 

entre os grupos no horário de dormir, tempo na cama e tempo total do sono.   

 

  TABELA 03 - Caracterização Objetiva dos Padrões de sono e comparação entre os grupos 

 

  

Desse modo, podemos observar que o grupo A apesar de deitar e acordar em 

horários mais cedo que todos os grupos, passam em média 6h49min na cama, 

porém o tempo real do sono foi menor que seis horas (<6hrs) por dia o que pode 

estar influenciando para o surgimento dos problemas de sono apresentados nos 

resultados da qualidade subjetiva.   

Esses resultados corroboram com os achados de Gamaldo et al. (2013), que 

após a utilização da actimetria em PVHA, revelaram que o tempo total de sono e a 

eficiência estavam reduzidos nessa população e consequentemente estava sendo 

detectada uma  maior prevalência de latência do sono que influencia para o 

desencadeamento da insônia.  

 Nesse sentido, Lee et al. (2012) aborda que realmente é comum em PVHA a 

perturbação do sono, havendo alternâncias na arquitetura do sono como 

aparecimento de latência do sono, maiores números de despertares e uma reduzida 

eficiência do sono, influenciadas pelo os hábitos e consequências da infecção.  
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 Webel et al. (2012) observaram que a partir de uma intervenção para PVHA 

incluindo atividade física, foi diagnosticado melhoras significativas no tempo total de 

sono, na eficiência do sono, diminuição na média de despertares e redução dos 

distúrbios do sono, aumentando assim a satisfação de vida dessa população, 

tornando notório que a falta da prática de atividade física pode contribuir para 

ocorrência desses problemas e consequentemente o surgimento dos distúrbios do 

sono. 

 Enquanto isso diferentemente dos outros grupos, foi identificado no grupo B 

uma maior prevalência de tempo na cama, tempo total do sono e eficiência do sono, 

porém foi apresentada uma maior latência do sono e maiores números de 

despertares. Sendo assim, esses dados podem estar influenciando para a 

prevalência e ocorrência da qualidade do sono ruim, visto que latência e números de 

despertares podem influenciar para o surgimento dos distúrbios do sono.  

 Diante desses resultados Pereira; Gordia e Quadros (2011) abordam que a 

irregularidade do padrão do sono e a inatividade física podem acarretar diversas 

repercussões para o ser humano, como o mau funcionamento cognitivo, uma 

propensão de alterações no metabolismo e no sistema endócrino e distúrbios 

psicológicos. Dessa forma, pessoas que dormem mal tendem a ter mais morbidades, 

menor expectativa de vida e envelhecimento precoce.  

 Apesar de vários estudos demonstrarem que atividade física regular é um 

componente da boa higiene do sono, estando associada ao aumento da duração e 

da qualidade do sono, bem como à diminuição da latência do sono e despertares 

noturnos, nossos achados diferem desta ideia, visto que apesar do grupo controle 

ser fisicamente ativo, o mesmo foi classificado com uma qualidade do sono ruim. 

Consequentemente, o tempo na cama, tempo total do sono e a eficiência do sono 

são menores. 

 Diferentemente dos nossos achados, Araújo et al. (2015) associaram a prática 

de atividade física regular aos melhores resultados de qualidade do sono, 

elucidando um aumento do sono de ondas lentas (SWS), o tempo total de sono 

(TTS) e diminuição do sono REM.  

 Segundo Zinkhan et al. (2014) os seres humanos necessitam de uma certa 

regularidade no padrão do sono, em função das importantes funções biológicas na 

consolidação da memória, visão, termo regulação, conversão e restauração de 

energia e do metabolismo energético cerebral. 
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 Diante desses resultados, após uma avaliação objetiva podemos observar 

que se torna nítido o quanto a adoção de hábitos inadequados acabam acarretando 

nos indivíduos problemas na qualidade e nos padrões do sono.   

 Por outro lado ao analisarmos e compararmos a média geral da qualidade 

subjetiva do sono intergrupos, não constatamos diferença significativa, mostrando 

que apesar dos grupos terem características diferentes, ao avaliar as médias de 

cada grupo, os resultados mostram regularidade entre os grupos, visto que os 

mesmo foram classificados com a qualidade subjetiva do sono ruim (Gráfico 04).   

 

 GRÁFICO 4- Comparação da qualidade subjetiva do sono intergrupos. 

 

 Diante disso nossos achados corroboram com a literatura, uma vez que 

Oshinaike et al. (2014) apontam que pessoas com HIV/AIDS realmente sofrem de 

problemas com o sono, e isto acaba influenciando de forma negativa para o 

tratamento, dando abertura para o surgimento de outras morbidades que acabam 

impactando a qualidade de vida desses sujeitos.    

 Semelhantes aos nossos achados Taibi; Price e Voss (2013) ressaltam que 

os problemas com o sono das PVHA estão relacionados a fatores psicológicos 

incluindo depressão, ansiedade e estresse que contribuem para a insônia e 

comportamentais como estilo de vida insatisfatório e sedentarismo, fatores que 

tornaram prevalentes no nosso estudo.    

 Dessa forma Saberi; Neilands e Johnson (2011) também encontraram uma 

frequência de qualidade do sono ruim em pessoas com HIV, e correlacionaram esse 
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fator ao uso da terapia antirretroviral, apontando que os efeitos secundários dos 

antirretrovirais causam sonolência diurna nessa população.  

 Apesar de a literatura apontar que a atividade física gera diversos benefícios 

para a qualidade e prevenção de problemas relacionados ao sono, nosso estudo 

aponta para resultados diferentes, destacando que o grupo controle composto por 

pessoas fisicamente ativas tiveram uma média de qualidade do sono ruim, revelando 

que esses resultados podem estar associados com os hábitos inadequados que 

estão sendo adotados por esse grupo.  
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V CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

A partir dos nossos resultados, podemos observar que o estilo de vida dos 

grupos encontra-se insatisfatórios. A qualidade subjetiva do sono apresenta-se ruim 

com a existência de uma irregularidade nos padrões do sono em todos os grupos 

avaliados.   

Dessa forma, conclui-se que não existe diferença entre os grupos avaliados, 

visto que todos eles se comportaram da mesma maneira.  

A partir desses resultados sugerimos o desenvolvimento de estudos que 

procurem: investigar de forma objetiva o nível de atividade física dos envolvidos; 

controlar rigorosamente o uso de medicamentos; dimensionar um número maior de 

participantes no grupo amostral como também buscar validar ou adaptar um 

instrumento que avalie o perfil de estilo de vida mais fidedigno para a população que 

vive com HIV/AIDS; Implantação de intervenções que busquem ajudar na 

modificação dos hábitos comportamentais para uma “Higiene do Sono”; Implantação 

e incentivo para a participação de programas com a prática de atividade física.  
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ANEXO 1- QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE 
FÍSICA – VERSÃO CURTA 

 

Nome: ______________________________________________________ 
Data: ____/____/____ Idade: _________ Sexo: F(   )  M(   ) 
 

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 
ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a 
outro por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. 
Suas respostas são MUITO importantes. 

Para responder as questões lembre que:  

 atividades físicas  VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 
físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal  

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 
que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal  

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 
minutos contínuos de cada vez. 
 
1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em 
casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou 
como forma de exercício?   dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    
1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total 
você gastou caminhando por dia?   horas: ______ Minutos: _____   
 
2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 
aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 
quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar 
moderadamente sua respiração ou batimentos do coração? (POR FAVOR NÃO INCLUA 
CAMINHADA)       dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum 
2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 
quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   horas: ______ 
Minutos: _____ 
 
3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na 
bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal  ou cavoucar no 
jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar  MUITO sua respiração ou 
batimentos do coração.   dias _____ por SEMANA  (  )  Nenhum    
 
3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   horas: ______  
Minutos: _____    
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na 
escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, 
sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado 
assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, ou carro.  
 
4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
______horas ____minutos  
4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de final de semana? 
______horas ____minutos 
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 CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA - IPAQ  

  

 
 
1. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 

10 minutos contínuos durante a semana. 

2. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física, porém, de forma 

insuficiente para ser classificado como ativo pois não cumpre as recomendações 

quanto à frequência ou duração. Para realizar essa classificação soma-se a 

frequência e a duração dos diferentes tipos de atividades (caminhada + moderada + 

vigorosa).  

3. ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA:   3 dias/sem e  20 minutos por sessão; ou 

b) MODERADA ou CAMINHADA:  5 dias/sem e  30 minutos por sessão; ou 

Qualquer atividade somada:  5 dias/sem e  150 minutos/sem (caminhada + 

moderada + vigorosa). 

4. MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA:  5 dias/sem e  30 minutos por sessão ou 

b) VIGOROSA:  3 dias/sem e  20 minutos por sessão + MODERADA ou 

CAMINHADA:   5 dias/sem e  30 minutos por 
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ANEXO 2 - PERFIL DO ESTILO DE VIDA INDIVIDUAL (PEVI). 

 

O ESTILO DE VIDA corresponde ao conjunto de ações habituais que refletem as 

atitudes, valores e oportunidades das pessoas. Estas ações têm grande influência 

na saúde geral e qualidade de vida de todos os indivíduos. Os itens abaixo 

representam características do estilo de vida, relacionadas ao bem estar individual. 

Manifeste-se sobre cada afirmação, considerando a escala: 

 

[ 0 ] absolutamente não faz parte do seu estilo de vida. 

[ 1 ] às vezes corresponde ao seu comportamento. 

[ 2 ] quase sempre verdadeiro no seu comportamento. 

[ 3 ] a afirmação é sempre verdadeira no seu dia-a-dia, pois faz parte do seu estilo 

de vida. 

 

Componente: Nutrição 

a. Sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções de frutas e verduras. [ 0 ] [ 1 ] [ 

2 ] [ 3 ] 

b. Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, frituras) e doces. [ 0 ] [ 1 ] 

[ 2 ] [ 3 ] 

c. Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da manhã completo. [ 0 ] [ 

1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

 

Componente: Atividade Física 

d. Você realiza ao menos 30 minutos de atividades físicas moderadas ou intensas, 

de forma contínua ou acumulada, 5 ou mais dias na semana. [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

e. Ao menos duas vezes por semana, você realiza exercícios que envolvam força e 

alongamento muscular. [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

f. No seu dia-a-dia, você caminha ou pedala como meio de transporte e, 

preferencialmente, usa as escadas ao invés do elevador. [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

 

Componente: Comportamento Preventivo 

g. Você conhece sua PRESSÃO ARTERIAL, seus níveis de COLESTEROL e 

procura controlá-los. 

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 
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h. Você NÃO FUMA e ingere ÁLCOOL com moderação (menos de 2 doses ao dia). [ 

0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

i. Você sempre usa cinto de segurança e, se dirige, o faz respeitando as normas de 

trânsito, nunca ingerindo álcool, se vai dirigi.[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

 

Componente: Relacionamento Social 

j. Você procura cultivar amigos e está satisfeito com seus relacionamentos. [ 0 ] [ 1 ] 

[ 2 ] [ 3 ] 

k. Seu lazer inclui reuniões com amigos, atividades esportivas em grupo ou 

participação em associações. [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

l. Você procura ser ativo em sua comunidade, sentindo-se útil no seu ambiente 

social.[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [3]  

 

Componente: Controle do Stress 

m. Você reserva tempo (ao menos 5 minutos) todos os dias para relaxar.  

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

n. Você mantém uma discussão sem alterar-se, mesmo quando contrariado.  

[ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

o. Você procura equilibrar o tempo dedicado ao trabalho com o tempo dedicado ao 

lazer. [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 
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ANEXO 3 - PERFIL DO ESTILO DE VIDA INDIVIDUAL (PEVI), adaptado para 
pessoas com HIV/AIDS  

 

 As perguntas seguintes correspondem ao estilo de vida que é o conjunto de 

ações habituais que refletem as atitudes, valores e oportunidades das pessoas. 

Estas ações têm grande influência na saúde geral e qualidade de vida de todos os 

indivíduos. Para cada item ou afirmação você terá as seguintes possibilidades de 

resposta ou manifestação: 

 

 Não faz parte do meu estilo de vida de jeito nenhum; 

 Ás vezes corresponde ao meu comportamento; 

 Quase sempre é verdadeiro no meu comportamento; 

 Sempre é verdadeira esta afirmação no meu dia – a - dia; faz parte do meu 

estilo de vida. 

 

Manifeste-se, então, quanto às afirmações que irei mencionar a seguir: 
 

As afirmações a seguir são referentes aos seus hábitos alimentares.  

a) Sua alimentação diária inclui ao menos 5 porções de frutas e 
verduras. 

[     ] 

b) Você evita ingerir alimentos gordurosos (carnes gordas, 
frituras) e doces. 

[     ] 

c) Você faz 4 a 5 refeições variadas ao dia, incluindo café da 
manhã completo. 

[     ] 

 

As afirmações a seguir são referentes aos seus hábitos de atividades físicas 
(movimentos realizados).  
d) Você realiza ao menos 30 minutos/meia hora de atividades 
físicas moderadas (aquelas que precisam de algum esforço físico e 
que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal) ou intensas 
(aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem 
respirar um grande esforço físico e que fazem respirar MUITO mais 
forte que o normal), de forma contínua (sem interromper a atividade) 
ou acumulada (realizando a atividade em 2 ou mais etapas do dia), 5 
ou mais dias na semana. 

[     ] 

e) Ao menos duas vezes por semana você realiza exercícios que 
envolvam força e alongamento muscular. 

[     ] 

f) No seu dia–a-dia, você caminha ou pedala como meio de 
transporte e, preferencialmente, usa as escadas ao invés do 
elevador. 

[     ] 
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As afirmações a seguir são referentes ao seu comportamento preventivo, ou 
seja o que você faz para se prevenir de situações de risco para você e sua 
saúde. 

g) Você consegue comparecer a todas as suas consultas médicas, 
fazer todos os seus exames de rotina e seguir as recomendações 
do seu médico corretamente. 

[     ] 

h) Você consegue usar preservativos (ou seu parceiro/a) durante 
as relações sexuais. 

[     ] 

i) Você evita bebidas alcoólicas, cigarro e outras drogas. [     ] 

 

As afirmações a seguir referem-se aos seus relacionamentos pessoais, com 
seus familiares, amigos, colegas de trabalho, etc.  

j) Você procura cultivar amigos e está satisfeito/a com seus 
relacionamentos. 

[     ] 

k) Seu lazer inclui encontros com amigos, atividades esportivas 
em grupo, participação em associações ou entidades sociais. 

[     ] 

l) Você procura ser ativo/a em sua comunidade, sentindo-se útil no 
seu ambiente social. 

[     ] 

 

As afirmações a seguir referem-se ao modo como você controla seu estresse. 

m) Você reserva tempo (ao menos 5 minutos) todos os dias para 
relaxar. 

[     ] 

n) Você mantém uma discussão sem alterar-se, mesmo quando 
contrariado/a. 

[     ] 

o) Você equilibra o tempo dedicado ao trabalho com o tempo 
dedicado ao lazer. 

[     ] 

 

 

Nota do entrevistador - Para cada afirmação considere a escala*: 

 

[0] não faz parte do meu estilo de vida de jeito nenhum; 

[1] às vezes corresponde ao meu comportamento; 

[2] quase sempre é verdadeiro no meu comportamento; 

[3] sempre é verdadeira esta afirmação no meu dia – a - dia; faz parte do meu 
estilo de vida. 
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ANEXO 3 - ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURG (IQSP)  

 

As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono apenas 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, á que horas você foi deitar a noite na maioria das vezes?  

HORÁRIO DE DEITAR:______ 
 

2. Durante o mês passado, quanto tempo  em minuto) você demorou para pegar no 

sono, na maioria das vezes?  

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO:______ 
 

3. Durante o mês passado, a que horas você  acordou de manhã, na maioria das 

vezes?  

             HORÁRIO DE ACORDAR:_____ 

 

4. Durante do mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser 

diferente do numero de horas que você ficou na cama).  

    HORAS DE SONO POR NOITE:_______ 

 

    Para cada uma das questões seguinte 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 problemas para dormir por causa de:  

 

a)Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 

(  ) nenhuma vez 
(  ) menos de uma vez por semana 
(  ) uma ou duas vezes por semana 
(  ) três vezes por semana ou mais 
 

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 
 

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 
 

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 
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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 

 

f)Sentir muito frio 

(  ) nenhuma vez 
(  ) menos de uma vez por semana 
(  ) uma ou duas vezes por semana 
(  ) três vezes por semana ou mais 
 

g)Sentir muito calor 

(  ) nenhuma vez 
(  ) menos de uma vez por semana 
(  ) uma ou duas vezes por semana 
(  ) três vezes por semana ou mais 

 

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 
i)Sentir dores 

(  ) nenhuma vez 
      (  ) menos de uma vez por semana 
      (  ) uma ou duas vezes por semana 

 (  ) três vezes por semana ou mais 
 

j)Outra razão, por favor, descreva: 

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 

 

 

6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(  ) Muito boa 
(  ) ruim 
(  ) Boa 
(  ) muito ruim 
 

7. Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo 

medico, 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 
Qual (is)? 
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8. Durante o mês passado, se você teve problemas para 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 
 

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para 

realizar suas atividades diárias? 

(  ) Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 
(  ) Indisposição e falta de entusiasmo pequenas 
(  ) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 
(  ) muita indisposição e falta de entusiasmo  
 
Você cochila?(  ) Não(  ) Sim 

Caso sim – Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer?  
(  ) Não 
(  ) Sim 
Para você, cochilar é: 
( ) Um prazer ( ) Uma necessidade
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ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURG  

<INSTRUÇÕES PARA PONTUAÇÃO> 

 

Componente 1: Qualidade subjetiva do sono: examine a questão 6 e atribua a 

pontuação da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação do componente 1 .................. 

 

Componente 2: Latência do sono: 

 

1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação de a seguinte maneira: 

Resposta Escore 
 

< ou = 15 minutos 0 

16 a 30 minutos 1 

31 a 60 minutos 2 

> 60 minutos 3 

 

2. Examine a questão 5a e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta Escore 
 

Nenhuma vez 0 

Menos de 1 
vez/semana 

1 

1a 2 vezes/semana 2 

2 a 3 vezes/semana 3 

 

3. Some a pontuação da questão 2 e 5 . . . .  . . . 

 

  4. Atribua a pontuação do componente 2 da seguinte maneira: 

Soma  Escore 
 

0 0 

1 a 2  1 

3 a 4  2 

5 a 6  3 

Pontuação do componente 2 .................. 

Resposta Escore 
 

Muito boa 0 

Boa  1 

Ruim 2 

Muito ruim 3 
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Componente 3: Duração do sono: 

1. Examine questão 4 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta  Escore 
 

> 7 horas 0 

6 a 7 horas  1 

5 a 6 horas  2 

< 5 horas  3 

 

Pontuação do componente 3 .................. 

 

Componente 4: Eficiência habitual do sono: 

1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Escreva o número de horas dormidas (questão 4) 

Calcule o número de horas no leito: 

{horário de levantar (questão 3) – horário de deitar (questão 1)} 

Calcule a eficiência do sono: 

{no de horas dormidas/no de horas no leito} x 100 = eficiência do sono(%) 

Atribua a pontuação do componente 4 da seguinte maneira: 

 

 

Eficiência do sono(%)  Escore 
 

> 85% 0 

75 a 84%  1 

65 a 74% 2 

<65% 3 

 

Pontuação do componente 4 .................. 

Componente 5: Distúrbios do sono: 

1. Examine as questões de 5b a 5j e atribua a pontuação: 

 

Resposta  Escore 
 

Nenhuma vez  0 

Menos de 1 vez/sem  1 

1 a 2 vezes/semana  2 

3 vezes/sem ou mais  3 

 

2. Some a pontuação de 5b a 5j: 
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3. Atribua a pontuação do componente 5 da seguinte forma: 

Soma de 5b a 5j  Escore 

0 0 

1 a 9 1 

10 a 18  2 

19 a 27  3 

 

Pontuação do componente 5 .................. 

Componente 6: Uso de medicação para dormir: 

1.Examine a questão 7 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta  Escore 
 

Nenhuma vez  0 

Menos de 1 vez/sem  1 

1 a 2 vezes/semana  2 

3 vezes/sem ou mais  3 

 

Pontuação do componente 6 .................. 

Componente 7: Disfunção durante o dia: 

1. Examine a questão 8 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta  Escore 
 

Nenhuma vez  0 

Menos de 1 vez/sem  1 

1 a 2 vezes/semana  2 

3 vezes/sem ou mais  3 

 

2. Examine a questão 9 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta  Escore 
 

Nenhuma  0 

Pequena  1 

Moderada  2 

Muita  3 

 

3. Some a pontuação das questões 8 e 9 

4. Atribua a pontuação do componente 7 da seguinte maneira: 

Resposta  Escore 
 

0  0 

1 a 2  1 

3 a 4  2 

5 a 7  3 
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Pontuação do componente 7 .................. 

 

Os escores dos sete componentes são somados para conferir uma pontuação 

global do PSQI, a qual varia de 0 a 21. 

Pontuação  Qualidade do sono 

 

0 a 5  Boa 

5 a 10  Ruim 

> 10  Ppresença de distúrbio do 

sono 
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ANEXO 5 - DIÁRIO DO SONO 

 
Data: ___/____/____                               Dia da Semana:  

1 A que horas você foi deitar 
ontem?  

 

2 Quanto tempo você demorou 
para pegar no sono? 

 

3 Você lembra  de ter acordado e 
dormido novamente? 

(   )SIM 
Quantas 
vezes? 

( )NÃO (  ) NÃO 
LEMBRO 

4 A que horas você acordou hoje?  

5 Quanto tempo você acha que 
demorou a levantar da cama? 

 

6 Como você foi acordado hoje? Pelo 
despertador 

(   ) 

Alguém 
me 

chamou 
(   ) 

Sozinho 
(  ) 

7 Qual sua ultima alimentação 
antes de dormir? 

 

8 Praticou alguma atividade antes 
de dormir?  

(  )SIM ( )NÃO Atividade? Horas? 

9 Você cochilou durante o dia hoje? (  )SIM (  )NÃO Quantas 
Vezes? 

10 Hora que cochilou?  

11 Hora que acordou?  

Nº do relógio:  
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APÊNDICE 01 

 

 

Psychometric properties of the Individual Lifestyle Profile (PEVI) Questionnaire 
in individuals with HIV/Aids 

 
Propiedades Psicométricas del Cuestionário Perfil de Estilo de Vida 
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APÊNDICE 2- SOFTWARE PARA AVALIAÇÃO OBJETIVA DO SONO (ACT 
STUDIO)  
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APÊNDICE 3 
 

PHYSICAL ACTIVITY AND SLEEP OF PERSONS LIVING WITH HIV/AIDS: A 
SYSTEMATIC REVISION 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


