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“...O que entendo é que quando estou a dormir, nem tenho 

temor, nem esperança, nem trabalho, nem glória; e bem-

haja quem inventou o sono, capa que encobre todos os 

pensamentos humanos, manjar que tira a fome, água que 

afugenta a sede, fogo que alenta o frio, frio que mitiga o 

ardor, e, finalmente, moeda geral com que tudo se compra, 

balança e peso que iguala o pastor ao rei, e o simples ao 

discreto. Só uma coisa má tem o sono, segundo tenho 

ouvido dizer: é parecer-se com a morte, porque, de um 

adormecido a um morto, pouca diferença vai.” 

 

Dom Quixote de La Mancha 

Miguel de Cervantes, 1605 
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RESUMO  

Introdução: O sono é um comportamento natural e imprescindível, ocupa cerca de um terço 

de nossas vidas e é fundamental para o nosso bem-estar físico, mental e emocional. A qualidade 

do sono e os problemas relacionados afetam praticamente todas as áreas da saúde e a maioria 

desses problemas pode ser tratada ou prevenida de forma eficaz, a partir do diagnóstico correto 

e da identificação e prevenção dos fatores de risco relacionados. O estudo do sono é recente na 

literatura e ainda é pouco claro o papel de certos determinantes, como o consumo alimentar, o 

comportamento sedentário e a vitamina D. 

Objetivos: Avaliar a qualidade do sono da população adulta da região dos Inconfidentes (MG) 

durante a pandemia da covid-19 e sua associação com o consumo alimentar, comportamento 

sedentário e vitamina D sérica.  

Metodologia: Foi realizado um inquérito soroepidemiológico transversal de base populacional 

com coleta de dados domiciliar em dois municípios da região dos Inconfidentes (Ouro Preto e 

Mariana), entre outubro e dezembro de 2020. Por meio de uma entrevista face a face foram 

avaliadas questões sociodemográficas, de comportamentos e condições de saúde. A qualidade 

do sono foi medida pelo Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) e classificada como 

sono de boa qualidade (0-5 pontos) ou de má qualidade (> 5 pontos). Também foi realizada a 

coleta de sangue para a determinação de vitamina D sérica. Em todos objetivos propostos, a 

variável desfecho foi a má qualidade do sono. No primeiro objetivo, avaliou-se a qualidade do 

sono e sua associação com fatores sociodemográficos, condições de saúde e aspectos 

relacionados a pandemia da covid-19. No segundo objetivo, que foi avaliar a associação do 

consumo alimentar com a qualidade do sono, a variável exposição foi uma pontuação de 

ingestão de alimentos que considerou a frequência de consumo e a extensão e propósito do 

processamento de alimentos. A pontuação total variou de 0 (melhor) a 48 pontos (pior qualidade 

da alimentação), categorizados em quartis. Além disso, foi avaliado se os indivíduos 

substituíram seu almoço e/ou jantar por alimentos ultraprocessados por cinco, ou mais dias na 

semana. O terceiro objetivo foi avaliar a associação do comportamento sedentário isolado e em 

conjunto com a prática de atividade física na qualidade do sono. A variável exposição foi o 

comportamento sedentário, medido a partir do autorrelato do tempo total sentado em horas por 

dia, e o efeito da razão entre o tempo gasto em atividade física no lazer moderada a vigorosa 

pelo tempo em comportamento sedentário. Indivíduos com nove horas ou mais de tempo total 

sentado foram classificados com comportamento sedentário elevado. E o último objetivo foi 
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avaliar a associação entre a vitamina D com a qualidade do sono, estratificado pela exposição 

a luz solar diária. A vitamina D (25(OH)D) foi determinada por eletroquimioluminescência 

indireta, e classificada como deficiência, valores de 25(OH)D < 20 ng/mL numa população 

saudável e 25(OH)D < 30 ng/mL para grupos em risco de deficiência de vitamina D (idade ≥ 

60 anos, indivíduos com obesidade, cor de pele parda ou preta, com câncer, diabetes ou doenças 

renais crônicas). A exposição a luz solar diária foi classificada como "insuficiente" quando 

menor que 30 minutos por dia. As associações foram estimadas a partir de análise logística 

univariada e multivariada. Gráficos acíclicos direcionados (DAG) foram elaborados para 

auxiliar na seleção de conjuntos mínimos e suficientes de variáveis de ajuste para 

confundimento a serem incluídas nos modelos multivariados, a partir do critério da porta de 

trás (backdoor).  

Resultados: Foram avaliados 1.762 indivíduos, 998 do município de Ouro Preto (56,6%) e 764 

de Mariana (43,4%). Em relação às características sociodemográficas dos participantes do 

estudo, 51,9% eram do sexo feminino, 47,2% da faixa etária de 35 a 59 anos, 53,2% indivíduos 

solteiros, 67,9% pretos ou pardos, 31,2% tinham até 8 anos de estudo e 41,1% possuíam renda 

familiar de até 2 salários mínimos. O IQSP teve uma pontuação média de 6,32 pontos (IC95% 

6,03-6,62) e a prevalência de má qualidade do sono (IQSP > 5) foi observada em 52,5% (IC95% 

48,6-56,4) do total da amostra. Em relação ao primeiro objetivo, as variáveis associadas a má 

qualidade do sono foram: ter uma perda de peso de 5,0% (OR:1,66; IC95%: 1,01-2,76) ou 

ganho de peso de 5,0% (OR:1,90; IC95%: 1,08-3,34), ter sintomas da covid-19 (OR:1,94; 

IC95%: 1,25-3,01), ter sintomas de ansiedade (OR:2,22; IC95%: 1,20-4,14) e viver sozinho 

(OR:2,36; IC95%: 1,11-5,00). Quanto ao segundo objetivo, observou-se que indivíduos no 

quartil 3 e 4, caracterizados por maior consumo de alimentos ultraprocessados e menor 

consumo de alimentos in natura/minimamente processados, tiveram maiores chances de má 

qualidade do sono (Q3=OR: 1,71; IC95%: 1,03-2,85; Q4=OR: 2,44; IC95%: 1,32-2,44) 

comparados aos indivíduos do primeiro quartil, caracterizados por maior consumo alimentos in 

natura/minimamente processados e menor consumo de alimentos ultraprocessados. Em relação 

ao comportamento sedentário (terceiro objetivo), na análise multivariada os indivíduos com 

comportamento sedentário de 9 horas ou mais por dia, tinham mais de chances de ter má 

qualidade do sono (OR: 1,81; IC95%: 1,10-2,97). E nos indivíduos com comportamento 

sedentário ≥ 9h, a prática de um minuto de atividade física moderada a vigorosa por hora de 

comportamento sedentário reduziu a chance de ter má qualidade do sono (OR: 0,83; IC95%: 

0,70-0,96). Por fim, em relação ao quarto objetivo, encontramos que a prevalência de 
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deficiência de vitamina D foi de 32,2% (IC95%: 26,9-38,0), e na análise multivariada, a 

deficiência de vitamina D foi associada a má qualidade do sono apenas em indivíduos com 

exposição a luz solar insuficiente (< 30 minutos/dia) (OR: 2,08; IC95%: 1,16-3,72).  Além 

disso, em indivíduos com exposição a luz solar insuficiente, cada aumento de 1 ng/mL nos 

níveis de vitamina D reduziu em 4,2% a chance de ter má qualidade de sono (OR: 0,96; IC95%: 

0,93-0,99). 

Conclusão: Este estudo revelou que mais da metade dos indivíduos tinham má qualidade do 

sono durante a pandemia da covid-19, e que a perda ou ganho de peso, sintomas da covid-19, 

viver sozinho, ou ter sintomas de ansiedade foram associados a má qualidade do sono. Além 

disso, o maior consumo de alimentos ultraprocessados concomitantemente com menor 

consumo de alimentos in natura/minimamente processados, o comportamento sedentário 

elevado e a deficiência de vitamina D em indivíduos que tinham exposição a luz solar 

insuficiente foram associados a má qualidade do sono. Dessa forma, este estudo fornece 

subsídios para a elucidação de alguns determinantes do sono, permitindo a formulação de 

políticas, programas e ações, apoiando a gestão em saúde e contribuindo para a promoção da 

qualidade do sono.  

Palavras-chave: Distúrbios do sono; ultraprocessados; calcitriol; sedentarismo; atividade 

física moderada a vigorosa; exposição a luz solar; covid-19. 
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ABSTRACT 

Introduction: Sleep is a natural and essential behavior, takes up about one-third of our lives, 

and is vital for our physical, mental, and emotional well-being. Sleep quality and related 

problems affect almost all healthcare areas. Most of these problems can be effectively treated 

or prevented by correctly diagnosing, identifying, and preventing related risk factors. The sleep 

study is recent in the literature and the role of specific determinants such as food consumption, 

sedentary behavior, and vitamin D remains unclear. 

Objectives: To evaluate the sleep quality of the population from the Inconfidentes region (MG) 

during the covid-19 pandemic and its association with food consumption according to the 

degree of processing, sedentary behavior, and serum vitamin D. 

Methodology: A population-based cross-sectional seroepidemiological survey was conducted 

with household data collection in two cities of the Inconfidentes region (Ouro Preto and 

Mariana), between October and December 2020. Sociodemographic, behavioral, and health 

conditions questions were assessed by face-to-face interview. Sleep quality was measured by 

the Pittsburgh Sleep Quality Index (IQSP) and classified as good sleep quality (0-5 points) or 

poor sleep quality (> 5 points). Blood was also collected for serum vitamin D measurement. In 

all objectives, the outcome variable was poor sleep quality. In the first objective, we evaluated 

sleep quality and its association with sociodemographic factors, health conditions, and aspects 

related to the covid-19 pandemic. In the second objective, that was to assess the association of 

food intake with sleep quality, the exposure variable was a food intake score that considered 

the frequency of consumption and the extent and purpose of food processing. The total score 

ranged from 0 (best) to 48 points (worst food quality), categorized into quartiles. In addition, it 

was evaluated whether individuals replaced their lunch and/or dinner with ultra-processed foods 

for five, or more days in the week. The third objective was to evaluate the association of 

sedentary behavior separately and in addition to physical activity on sleep quality. The exposure 

variable was sedentary behavior, measured by self-reported total time spent sitting in hours per 

day, and the effect of the ratio of time spent in moderate to vigorous leisure-time physical 

activity to time spent in sedentary behavior. Individuals with nine hours or more of total sitting 

time were classified as a higher sedentary behavior. And the last objective was to evaluate the 

association between vitamin D and sleep quality, stratified by daily sunlight exposure. Vitamin 

D (25(OH)D) was determined by indirect electrochemiluminescence, and classified as 

deficiency, values of 25(OH)D < 20 ng/mL in a healthy population and 25(OH)D < 30 ng/mL 
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for groups at risk for vitamin D deficiency (age ≥ 60 years, individuals with obesity, brown or 

black skin color, with cancer, diabetes, or chronic kidney disease). Daily sunlight exposure was 

classified as "insufficient" when less than 30 minutes per day. Associations were estimated from 

univariate and multivariate logistic analysis. Directed acyclic graphs (DAG) were developed to 

assist in the selection of minimal and sufficient sets of adjustment variables for confounding to 

be included in the multivariate models, from the backdoor criterion.   

sults: We evaluated 1,762 individuals, 998 from Ouro Preto (56.6%) and 764 from Mariana 

(43.4%). Regarding the sociodemographic characteristics of the study participants, 51.9% were 

female, 47.2% were aged 35 to 59 years, 53.2% were unmarried, 67.9% were black or brown, 

31.2% had up to 8 years of schooling, and 41.1% had family income of up to 2 minimum wages. 

The IQSP had a mean score of 6.32 points (95%CI 6.03-6.62) and the prevalence of poor sleep 

quality (IQSP > 5) was observed in 52.5% (95%CI 48.6-56.4) of the total sample. Regarding 

the first objective, the variables associated with poor sleep quality were: a weight loss of 5.0% 

(OR:1.66; 95%CI: 1.01-2.76) or a weight gain of 5.0% (OR:1.90; 95%CI: 1.08-3.34), covid-19 

symptoms (OR:1.94; 95%CI: 1.25-3.01), anxiety symptoms (OR:2.22; 95%CI: 1.20-4.14), and 

living alone (OR:2.36; 95%CI: 1.11-5.00). Regarding the second objective, individuals in 

quartiles 3 and 4, characterized by higher consumption of ultraprocessed foods and lower 

consumption of fresh/minimally processed foods had higher chances of poor sleep quality 

(Q3=OR: 1.71; 95%CI: 1.03-2.85; Q4=OR: 2.44; 95%CI: 1.32-2.44) compared to individuals 

in the first quartile, characterized by higher consumption of fresh/ minimally processed foods 

and lower consumption of ultraprocessed foods. About sedentary behavior (third objective), in 

the multivariate analysis, individuals with sedentary behavior of 9 hours or more per day were 

more likely to have poor sleep quality (OR: 1.81; 95%CI: 1.10-2.97). And in individuals with 

sedentary behavior ≥ 9h, performing one minute of moderate to vigorous physical activity per 

hour of sedentary behavior reduced the chance of poor sleep quality (OR: 0.83; 95%CI: 0.70-

0.96). Finally, regarding the fourth objective, we found that the prevalence of vitamin D 

deficiency was 32.2% (95%CI: 26.9-38.0), and in multivariate analysis, vitamin D deficiency 

was associated with poor sleep quality only in individuals with insufficient sunlight exposure 

(< 30 minutes/day) (OR: 2.08; 95%CI: 1.16-3.72). Furthermore, in subjects with insufficient 

sunlight exposure, each 1 ng/mL increase in vitamin D levels reduced the chance of having poor 

sleep quality by 4.2% (OR: 0.96; 95%CI: 0.93-0.99). 
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Conclusion: This study found that more than half of the individuals had poor sleep quality 

during the covid-19 pandemic, and weight loss or gain, covid-19 symptoms, living alone, or 

anxiety symptoms were associated with poor sleep quality. In addition, higher consumption of 

ultraprocessed foods concomitant with lower consumption of fresh and minimally processed 

foods, high sedentary behavior, and vitamin D deficiency in individuals who had insufficient 

sunlight exposure was associated with poor sleep quality. Thus, this study provides subsidies 

for the understanding of some determinants of sleep, allowing the development of policies, 

programs, and actions, supporting health management, and contributing to the promotion of 

sleep quality.  

Keywords: Sleep disorders; ultraprocessed foods; calcitriol; sedentary lifestyle; moderate to 

vigorous physical activity; exposure to sunlight; covid-19. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Meu nome é Luiz, sou Nutricionista formado na Universidade Federal de Ouro Preto, 

membro do Grupo de Pesquisa e Estudos em Nutrição e Saúde Coletiva (GPENSC) e do Núcleo 

em Pesquisa e Estudos em Nutrição Clínica (NUPENC). Tenho como áreas de atuação a 

epidemiologia nutricional, distúrbios relacionados ao sono, saúde ocupacional e trabalho em 

turnos. 

Minha história com a pesquisa se iniciou em 2015 durante a minha graduação, onde atuei 

diretamente em um projeto de pesquisa com trabalhadores de turnos alternantes, intitulado 

“Manejo da Fadiga”. Nesse estudo, desenvolvido entre os anos de 2010 a 2018, participei 

conjuntamente com uma equipe multiprofissional de pesquisadores, de forma a avaliar a saúde 

e qualidade de vida destes trabalhadores. No qual foram abordados protocolos e indicadores 

para definição de risco cardiometabólico e de fadiga (intimamente relacionada a saúde do sono), 

já que a população avaliada apresenta características inerentes decorrentes do seu modelo de 

atividade ocupacional. Durante este estudo, avaliei especificamente os efeitos da 

suplementação de vitamina D na obesidade central destes trabalhadores, a partir de um ensaio 

clínico randomizado, duplo-cego, placebo controlado, que gerou um artigo original e vários 

resumos apresentados em congressos nacionais e internacionais.  

 

 Ainda durante a graduação, participei ativamente de outros projetos de extensão e 

pesquisa, no qual tive a oportunidade de participar em análises laboratoriais com humanos e 

animais. Desses, destaco a iniciação científica no Laboratório de Nutrição Experimental 

(LABNEX) e no Laboratório de Bioquímica Metabólica (LBM), onde auxiliei no 

desenvolvimento de um experimento com modelo animal para avaliar o potencial antioxidante, 

hipocolesterolemiante e hepatoprotetor do feijão (Phaseolus vulgaris L) em ratos alimentados 
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com dieta hiperlipídica. Participei de todas as etapas de revisão bibliográfica, montagem, 

execução, análises e finalização do experimento.  

 

 No meu mestrado, de 2019 a 2020, continuei avaliando a população de trabalhadores de 

turnos alternantes e os impactos da má qualidade do sono na saúde desses trabalhadores. 

Durante esta etapa, avaliei o padrão e os distúrbios do sono dos trabalhadores pelo exame 

padrão-ouro, a polissonografia. Validei dois métodos indiretos de avaliação de distúrbios do 

sono e verifiquei a relação destes distúrbios com os níveis de vitamina D. Esta etapa culminou 

em três artigos originais (doi.org/10.1007/s11325-021-02446-5; doi.org/10.1007/s11325-022-

02603-4; doi.org/10.1101/2021.05.04.21256625) publicados em revistas internacionais, assim 

como resumos apresentados em congressos.  

Ainda durante o mestrado, trabalhei com outros profissionais na área clínica, avaliando o 

perfil clínico nutricional e epidemiológico de pacientes que desenvolveram lesão por pressão 

em uma unidade de terapia intensiva. Etapa no qual, iniciei a coorientação de quatro alunos de 

iniciação cientifica.  

 

https://doi.org/10.1007/s11325-021-02446-5
https://doi.org/10.1007/s11325-022-02603-4
https://doi.org/10.1007/s11325-022-02603-4
https://doi.org/10.1101/2021.05.04.21256625
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Em agosto de 2020 iniciei meu doutorado. Em conjunto com uma equipe renomada de 

pesquisadores, conduzimos um inquérito soroepidemiológico durante uma das maiores 

pandemias da história da humanidade. Participei ativamente do delineamento e condução 

metodológica da pesquisa, chamada “COVID-Inconfidentes: Vigilância Epidemiológica da 

covid-19 na região dos Inconfidentes/MG”. Nesse estudo, avaliamos a prevalência da infecção 

por SARS-CoV-2 e os aspectos relacionados à saúde da população de dois municípios de médio 

pequeno porte de Minas Gerais. Especificamente na minha tese de doutorado, avaliei a 

qualidade do sono como desfecho e verifiquei sua associação com alguns fatores ainda 

incipientes na literatura científica. Durante esta etapa, foram produzidos quatro artigos 

originais, produtos que serão abordados nesta tese. E para além dos produtos que formam o 

escopo desta tese, durante o doutorado também colaborei em outros produtos relacionados ao 

inquérito “COVID-Inconfidentes”, sendo cinco artigos que não foram incluídos neste volume1, 

23 trabalhos apresentados em congressos regionais e nacionais, sumário executivo com os 

principais resultados do estudo, entregue as secretarias dos municípios (Anexo 1), e 

coorientação de cinco alunos de iniciação científica.   

 
1 “COVID-Inconfidentes - SARS-CoV-2 seroprevalence in two Brazilian urban areas during the pandemic 

first wave: study protocol and initial results”; “Seroprevalence of coronavirus-2 infection in the 

Inconfidentes region, Minas Gerais: a descriptive study, October to December 2020”; “COVID-

Inconfidentes: How did covid-19 and home office influence the prevalence of leisure-time physical 

inactivity? An analysis of before and during the pandemic”; “The combined consumption of 

fresh/minimally processed food and ultra-processed food on food insecurity: COVID-Inconfidentes, a 

population-based survey”; “Chronic non-communicable diseases and poor sleep quality during the 

covid-19 pandemic: an analysis of mediation by anxiety and depression symptoms”. 

https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2720
https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2720
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14145-1
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14145-1
https://doi.org/10.1186/s12889-022-14145-1
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2. INTRODUÇÃO 

O sono é vital para a manutenção dos parâmetros fisiológicos e desempenha um papel 

importante na liberação de hormônios, no sistema imunológico e na atividade cardiovascular 

(IRWIN, 2015). Vários estudos apontam para efeitos adversos à saúde relacionados a uma 

restrição do tempo de sono, incluindo obesidade, distúrbios metabólicos e risco de doenças 

crônicas não transmissíveis (VAN CAUTER et al., 2008; ST-ONGE; MIKIC; 

PIETROLUNGO, 2016). Estima-se que entre 50 a 70 milhões de americanos e 

aproximadamente 108 milhões de brasileiros sofrem de algum distúrbio crônico do sono e da 

vigília, dificultando o funcionamento diário e afetando adversamente a saúde e a longevidade 

(COLTEN; ALTEVOGT, 2006; HIROTSU et al., 2014). Além disso, os distúrbios do sono têm 

um custo social elevado, representando US$94,9 bilhões de dólares em custos a cada ano nos 

Estados Unidos, devendo ser tratados como relevante questão de saúde pública (HUYETT; 

BHATTACHARYYA, 2021).  

Apesar da notoriedade e importância relacionada ao sono e seus determinantes, o estudo 

pragmático do sono é recente, sendo que se desenvolveu significativamente nos últimos 70 

anos, fornecendo informações crescentes sobre como o sono funciona, porque é importante e 

como ele pode ser interrompido (HENDRICK; MITCHELL, 1998; ROENNEBERG, 2013). 

Neste aspecto, os estudos demonstram que existem diversos fatores que podem influenciar a 

qualidade do sono, desde fatores inerentes ao indivíduo, como o sexo, idade, excesso de peso e 

também fatores externos, como influências culturais, sociais e ambientais (BUYSSE, 2014). 

Recentemente, um fator que afetou diretamente os hábitos e a qualidade de vida das pessoas foi 

a pandemia da covid-19. Causada por um novo coronavírus (SARS-CoV-2), a covid-19, trouxe 

repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também 

repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes 

na história recente das epidemias (PIRES et al., 2021). 

A qualidade do sono da população durante a pandemia foi extensamente afetada, por várias 

vias e mecanismos, sejam elas diretas ou indiretas. De forma direta, destaca-se o efeito da 

infecção do vírus em regiões do cérebro envolvidas no ciclo sono-vigília (MELLO et al., 2020; 

CASAGRANDE et al., 2021). De forma indireta, pode-se citar os efeitos do distanciamento 

social, medo e incertezas relacionadas a pandemia (ROBILLARD et al., 2021), a promoção ou 

exacerbação de hábitos pouco saudáveis e modificações no estilo de vida, como alterações no 
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consumo alimentar (BONACCIO et al., 2021), aumento do comportamento sedentário 

(BOTERO et al., 2021) e redução da exposição a luz solar (SHARUN; TIWARI; DHAMA, 

2021). 

A relação entre o consumo de alimentos e sono ainda é recente na literatura científica, com 

estudos altamente heterogêneos e ainda incipientes (ST-ONGE; MIKIC; PIETROLUNGO, 

2016; ZHAO et al., 2020). Vários alimentos e suplementos nutricionais têm sido utilizados para 

tentar beneficiar o sono (ZHAO et al., 2020), entretanto, a relação entre os componentes 

nutricionais e o sono é complexa. Os fatores nutricionais mudam significativamente com 

diferentes padrões alimentares e dependem significativamente das funções digestivas e 

metabólicas de cada indivíduo (ST-ONGE; MIKIC; PIETROLUNGO, 2016; ZHAO et al., 

2020). Neste sentido, é necessário avaliar não apenas a ingestão de nutrientes específicos, mas 

também o padrão dietético de consumo. Atualmente, a extensão e propósito do processamento 

dos alimentos vêm ganhando notoriedade. A substituição de alimentos in natura/minimamente 

processados por alimentos ultraprocessados vem se tornando recorrente em todo o mundo 

(MONTEIRO et al., 2018; MEYER; TAILLIE, 2021) e a pandemia acelerou esse processo 

(IDEC, 2021).  

Os alimentos ultraprocessados estão relacionados à pior qualidade nutricional, com alta 

densidade energética, adição de açúcares, sódio, gorduras saturadas e trans e carboidratos 

refinados (RAUBER et al., 2018; LUDWIG; ASTRUP; MONTEIRO, 2022). Componentes que 

podem prejudicar a qualidade do sono (ST-ONGE; MIKIC; PIETROLUNGO, 2016; ZHAO et 

al., 2020), além de conter aditivos industriais ligados à inflamação e prejudiciais à saúde 

(RAUBER et al., 2018; LUDWIG; ASTRUP; MONTEIRO, 2022). Até o momento, o papel de 

alguns alimentos ultraprocessados específicos com o sono foi avaliado, como carnes 

processadas e produtos açucarados, mostrando associações negativas com a qualidade do sono 

(HEPSOMALI; GROEGER, 2021). Porém, poucos estudos avaliaram o padrão de consumo, 

caracterizado pelo aumento de alimentos ultraprocessados e redução dos alimentos in 

natura/minimamente processados. 

Além do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados (IDEC, 2021), a pandemia 

da covid-19 também afetou diretamente o comportamento sedentário da população, como 

comportamentos específicos de sentar, reclinar ou deitar, para ler, estudar, assistir televisão, 

usar o computador e smartphones, entre outras (TREMBLAY et al., 2017). Após o início da 
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pandemia, medidas de distanciamento foram necessárias e diversas providências para reduzir a 

circulação de pessoas em espaços coletivos públicos (ruas e praças) ou privados (academias, 

shoppings, shows, etc.) foram feitas. Entre elas, a paralisação de atividades não essenciais, o 

cancelamento ou adiamento de eventos, a paralisação das atividades escolares presenciais e a 

adoção do sistema de trabalho remoto (AQUINO et al., 2020; DA SILVA et al., 2020). Estas 

medidas levaram a um aumento do tempo gasto em atividades com baixo gasto energético 

(AQUINO et al., 2020; PINTO et al., 2020; BOTERO et al., 2021). 

O aumento do comportamento sedentário é preocupante, visto que diversos estudos têm 

consistentemente mostrado que gastar tempo excessivo em comportamento sedentário pode 

refletir negativamente na saúde, independentemente da prática de atividade física moderada a 

vigorosa (AFMV) (KATZMARZYK et al., 2009; KU et al., 2018). Além disso, o 

comportamento sedentário é descrito em diferentes componentes, como trabalho, lazer e 

entretenimento (REZENDE et al., 2014), sendo que em todos eles, há um elevado tempo de 

exposição às telas artificiais (BRUNETTI et al., 2016). 

 O comportamento sedentário consegue interferir em vários aspectos do sono, desde sua 

indução até sua manutenção (KAKINAMI et al., 2017). Existem algumas hipóteses para esta 

associação, uma delas, se deve a exposição às telas, principalmente à noite, aumentando o 

estado de alerta e excitação fisiológica, que pode então impactar diretamente o sono (BLUME; 

GARBAZZA; SPITSCHAN, 2019; WAHL et al., 2019). Além disso, a luminosidade artificial 

proveniente das telas, especialmente a luz azul, pode induzir a uma diminuição da produção de 

melatonina, hormônio essencial para indução do sono, e manutenção do ritmo circadiano 

adequado (CAJOCHEN, 2007). E por fim, o aumento no comportamento sedentário leva a uma 

redução da exposição à luz solar diária. A exposição à luz natural, principalmente na parte da 

manhã, é um dos principais fatores regulatórios do ritmo circadiano e indutores de um sono 

mais profundo e restaurador (HARVARD; WGBH, 2007; CHANG et al., 2012). Portanto, a 

exposição à luz solar afeta diretamente a regulação do ciclo sono-vigília, mas há também outro 

efeito indireto, mediado pelos níveis de vitamina D. Isto, pois, a exposição cutânea à luz solar 

é a principal fonte de síntese da vitamina D, suprindo cerca de 90% da demanda diária (CHEN 

et al., 2007; HOLICK, 2007). 

A vitamina D apresenta diversas funções, como principal papel, o regulador da fisiologia 

osteomineral, em especial do metabolismo do cálcio (NORMAN, 2008). Entretanto, evidências 
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atuais demonstram que os efeitos pleiotrópicos da vitamina D e seus metabólitos vão muito 

além do metabolismo osso-mineral e da atividade da glândula paratireoide, com efeitos ligados 

a outras áreas potenciais, principalmente relacionadas ao sono (LAI; FANG, 2013; GAO et al., 

2018). Como demonstrado por Gao et al. (2018) em uma metanálise com quase 10.000 

participantes, em que a deficiência de vitamina D foi um fator de risco significativo para 

distúrbios do sono, má qualidade do sono, curta duração do sono e sonolência diurna excessiva 

(GAO et al., 2018). Ainda não é claro os mecanismos causais, mas as hipóteses para esta 

associação podem ser explicadas pela distribuição intracelular de receptores de vitamina D em 

áreas do cérebro que regulam o ciclo sono-vigília, e pelo aumento de mediadores pró-     

inflamatórios em indivíduos com deficiência de vitamina D (BELLIA et al., 2013; ROMANO 

et al., 2020), que atuam em circuitos reguladores do sono aumentando a fadiga e sonolência 

diurna (ROCKSTROM et al., 2018). Além disso, a vitamina D também está envolvida na 

produção de melatonina, um hormônio essencial na regulação dos ritmos circadianos e do sono 

(ROMANO et al., 2020).  

 A avaliação da qualidade do sono e de seus determinantes é recente na literatura 

científica, sendo que alguns importantes fatores associados aos padrões de sono-vigília, como 

os comportamentos alimentares, comportamento sedentário e vitamina D ainda não estão 

devidamente esclarecidos. O que suscita a necessidade de mais estudos visando melhor 

compreender os múltiplos fatores relacionados à qualidade do sono. Ademais, em tempos de 

pandemia, o sono é um componente muito importante, essencial ao sistema imunológico e com 

importante função na produção de anticorpos após a vacinação ou contato prévio com o agente 

viral (SPIEGEL, 2002; BENEDICT; CEDERNAES, 2021). Portanto, a elucidação desses 

fatores, é ponto-chave para a elaboração de práticas educativas e intervenções no âmbito clínico 

e epidemiológico. Além de serem importantes para subsidiar a discussão sobre políticas 

públicas para auxiliar na conduta e orientação de indivíduos que possam ter maiores chances 

de serem acometidos por adversidades relacionadas ao ciclo sono-vigília. 

Desta forma, este estudo tem como objetivo avaliar a associação da qualidade do sono 

durante a pandemia com o consumo alimentar conforme a extensão e propósito do 

processamento, comportamento sedentário, e níveis de vitamina D. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Fisiologia do sono 

A palavra sono vem do latim somnus, “sono”, que caracteriza um estado inerte de 

descanso temporário, caracterizado por supressão da vigília, desaceleração do metabolismo, 

relaxamento muscular e diminuição da atividade sensorial (FERNANDES, 2006). É um 

comportamento comum em toda espécie animal, e ainda mal compreendido, cujo estudo 

científico foi iniciado há pouco mais de meio século (TOGEIRO; SMITH, 2005; JANSEN et 

al., 2007). É um processo neuroquímico orquestrado, envolvendo centros cerebrais promotores 

do sono e do despertar. Essencial e inerente a cada indivíduo, tem efeitos em praticamente todos 

os sistemas corporais e compreende quase um terço da vida de uma pessoa (NIH, 2022). O 

desgaste diário dos sistemas corporais, como o circulatório, respiratório, músculo esquelético e 

sistema nervoso, é reparado durante o sono (SCHULZ; SALZARULO, 2012). Dormir também 

desempenha um papel relevante na consolidação de memórias, aprendizagem, desenvolvimento 

físico, regulação emocional e qualidade de vida (CAPELLINI et al., 2009).  

A regulação do sono é feita a partir de dois eixos principais: o controle homeostático do 

sono, também chamado processo “S”, e o sistema do ritmo circadiano, também chamado 

processo “C”. O controle homeostático do sono é a regulação do sono pelo acúmulo do seu 

débito, ou seja, quanto maior o tempo em vigília, maior é a necessidade de dormir (BORBÉLY, 

1982). Durante a vigília prolongada, o sistema de produção de energia no cérebro diminui, com 

exaustão das reservas energéticas de glicogênio e depleção dos níveis de ATP. Este processo, 

culmina na degradação do ATP em ADP e AMP, elevando os níveis extracelulares de adenosina 

em áreas do cérebro, incluindo o prosencéfalo basal2 (PENG et al., 2020). A adenosina atua de 

forma dupla para o início do sono. A partir de ação inibitória em células colinérgicas do 

prosencéfalo basal, a adenosina desinibe as células gabaérgicas do núcleo pré-ótico 

ventrolateral (VLPO)3 ao mesmo tempo que deixa de estimular o sistema de hipocretinas4, 

levando à sonolência e ‘pressão’ para o sono, dando início ao sono NREM (NIH, 2022). Durante 

o sono, há diminuição dos níveis cerebrais de adenosina, o que favorece a restauração da vigília 

 
2 Área do cérebro onde ocorre o maior acúmulo de adenosina, considerado como o homeostato do sono. 
3 Grupo de neurônios responsáveis pelo início e manutenção do sono NREM. Enquanto os neurônios 

supraquiasmáticos do hipotálamo anterior são responsáveis pelo ritmo circadiano. 
4 Neurotransmissores que induzem a excitação, vigília e apetite.  
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(BORBÉLY, 1982; PENG et al., 2020). A cafeína, por outro lado, é uma substância antagonista 

dos receptores de adenosina, o que pode explicar em parte como ela promove a vigília (NIH, 

2022).  

Ao longo do tempo evolutivo, os previsíveis ciclos diários de luz e escuridão foram 

internalizados na forma de ritmos circadianos. E estes ritmos permitem a sincronização de 

processos biológicos e comportamentais com o ambiente temporal externo (NIH, 2022). O 

sistema do ritmo circadiano é realizado por um "relógio biológico" interno, capaz de controlar 

vários processos fisiológicos, sendo o ciclo sono-vigília um dos mais importantes (NIH, 2022). 

Este relógio funciona em um ciclo de quase 24 horas conhecido como o ritmo circadiano, 

conectados a um relógio mestre, chamado marcapasso circadiano (NIH, 2011), localizado no 

cérebro. Especificamente, no núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo, composto por 

cerca de 20.000 neurônios (NIH, 2011). Durante diferentes momentos do dia, os genes do 

relógio no núcleo supraquiasmático enviam sinais para regular a atividade em todo o corpo 

(NIH, 2014). O ritmo circadiano regula diversas funções no organismo além do ciclo sono-

vigília, como a temperatura corporal, regulação hormonal, metabolismo hepático e renal, além 

da frequência cardíaca (TOSINI et al., 2008; FROY, 2010). Este ciclo é regulado por 

sincronizadores internos e externos, também chamados de pistas, ou zeitgebers, que, em 

alemão, significa 'aquele que impõe o tempo'.  

Entre os zeitgebers, destacam-se os sincronizadores fóticos, a luz, e não fóticos, 

alimentação/nutrição, temperatura, estresse e exercício (BASS; TAKAHASHI, 2010; 

TAHARA; SHIBATA, 2013; TAHARA; AOYAMA; SHIBATA, 2017). A sincronização fótica 

é a principal, realizada a partir da luz, natural ou artificial. A luz captada por células 

fotorreceptoras na retina, especificamente a melanopsina, envia informação lumínica que, 

através do nervo óptico, chegam ao principal relógio biológico do cérebro, o núcleo 

supraquiasmático. Os estímulos, a partir daí, atingem várias regiões cerebrais, inclusive a 

glândula pineal, que responde aos estímulos induzidos pela luz, para ajustar os ritmos 

circadianos à luz ambiental, regulando os ritmos de sono e despertar, a partir dos hormônios 

melatonina e cortisol. Dessa forma, nosso ritmo circadiano alinha o ciclo sono-vigília com o 

dia e a noite (HARVARD; WGBH, 2007; HAVARD; WGBH, 2008; NIH, 2011) para criar um 

ciclo estável de descanso restaurador que permite o aumento da atividade diurna. A forma como 

a luz altera o ritmo circadiano depende da intensidade da luz e do tempo de exposição. Quanto 

mais cedo for a exposição a luz, principalmente até cerca de 1 hora após o despertar habitual 
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pela manhã, mais adiantado estará o relógio circadiano, e mais cedo o indivíduo irá dormir. E 

o mesmo ocorre ao contrário, quanto mais tarde a exposição a luz se manter, principalmente 2 

horas antes do horário habitual de dormir, mais atrasado estará o relógio circadiano, e mais 

tarde o indivíduo irá dormir (BLUME; GARBAZZA; SPITSCHAN, 2019). Além do período 

de exposição, existe também diferenças na intensidade da luz. Praticamente toda luz pode afetar 

o sono, mas nem todas as categorias de luz têm o mesmo impacto. Quanto maior a luminância, 

medida em lux5, maior é o atraso no ritmo circadiano. Durante o dia, intensidades de luzes 

externas podem atingir iluminâncias de até 100.000 lux sob luz solar direta e 25.000 lux em 

plena luz do dia. As intensidades de luz em salas fechadas são consideravelmente mais baixas 

e a iluminação padrão do escritório é de apenas 100 a 500 lux, aproximadamente (SPITSCHAN 

et al., 2016). Por esta razão, a fonte de luz solar na parte da manhã tem uma profunda influência 

no ritmo circadiano, e é imprescindível para uma boa noite de sono (BLUME; GARBAZZA; 

SPITSCHAN, 2019). 

Porém, a industrialização e a urbanização alteraram progressiva e dramaticamente a 

exposição à luz dos indivíduos, resultando em menos luz, incluindo luz natural, durante o dia e 

menos escuridão durante a noite. Devido a passar mais tempo em ambientes fechados, onde a 

iluminação elétrica é a fonte dominante de iluminação. Antes que as luzes elétricas fossem 

introduzidas há cerca de um século, as pessoas eram expostas à luz mínima à noite. Uma lua 

cheia em uma noite clara, tem uma intensidade de 0,1 a 0,3 lux, ou até 1,0 lux nos trópicos 

(BÜNNING; MOSER, 1969). A invenção da luz elétrica perto do final do século XIX foi um 

avanço bem-vindo, porém ela trouxe alguns custos, como o seu efeito no ritmo circadiano. 

Atualmente, mais de 80% da população mundial e 99% dos que vivem nos Estados Unidos ou 

na Europa sofrem significativa poluição luminosa noturna (FALCHI et al., 2016). Evidências 

substanciais indicam que tais padrões alterados de exposição à luz (e perturbações circadianas 

associadas) contribuem para impactos negativos na saúde, sono e produtividade, variando de 

aumentos agudos no risco de acidentes ao aumento da incidência de distúrbios 

cardiometabólicos e alguns tipos de câncer (SANCAR et al., 2015; JAGANNATHAN et al., 

2019).  

Além destes eixos regulatórios principais, existem ainda uma ampla gama de fatores 

externos (JANSEN et al., 2007)que podem influenciar a regulação do ciclo sono-vigília. Por 

 
5 Lux: Intensidade luminosa (iluminância) por unidade de área (m²). É igual à quantidade de lúmen por 

metro quadrado (lx = lm / m²).  

https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works
https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works
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exemplo, estresse ou fome podem atrapalhar o processo normal de regulação do sono; a 

ingestão de cafeína ou a exposição a luz de dispositivos eletrônicos também. Esses processos 

multifacetados são gerenciados por várias partes do cérebro, incluindo o hipotálamo, o tálamo, 

a glândula pineal, o prosencéfalo basal, o mesencéfalo, o tronco cerebral, a amígdala e o córtex 

cerebral. O fato de tantas partes do cérebro estarem envolvidas na vigília e no sono, é mais uma 

demonstração de sua complexidade biológica (MIGNOT, 2008). 

3.2. Qualidade do sono 

Entre as complexidades relacionadas ao sono, é necessário destacar a qualidade do sono, 

termo que ainda carece de um consenso definitivo, mesmo sendo amplamente utilizado por 

pesquisadores, profissionais da saúde e pelo público. Isso se deve, provavelmente, devido à 

definição vaga do que é “qualidade” (PENZEL, 2016). Difere da satisfação com o sono, que se 

refere a um julgamento mais subjetivo de como o indivíduo se sente em relação ao sono que 

está tendo. A qualidade do sono é mais complexa de medir do que a quantidade de sono, mas 

não é totalmente subjetiva. As diretrizes fornecem uma visão geral das metas de qualidade do 

sono, e sugerem que, em geral, quatro itens sejam avaliados: a latência do sono6, a fragmentação 

do sono7, a eficiência do sono8, e distúrbios durante o período de vigília. Tal percepção está 

diretamente relacionada com as condições de saúde e de bem-estar (RAMLEE; SANBORN; 

TANG, 2017). As queixas com relação à qualidade do sono são muito comuns na prática médica 

diária, entretanto, o conhecimento sobre suas causas é ainda incipiente. 

Portanto, a qualidade do sono é um construto multifatorial, difícil de definir, podendo se 

referir a uma ampla variedade de componentes relacionados ao sono (KRYSTAL; EDINGER, 

2008; IBÁÑEZ; SILVA; CAULI, 2018b, 2018a; FABBRI et al., 2021). Conforme a avaliação 

clínica da disfunção do sono (MEDIC; WILLE; HEMELS, 2017), as principais queixas de um 

paciente são a incapacidade de obter um sono noturno adequado, mesmo quando há a 

oportunidade de dormir (ou seja, distúrbio de insônia), consequências negativas durante o dia 

devido ao sono deficiente (por exemplo, sonolência diurna), movimentos ou comportamentos 

 
6 Tempo preciso para realizar a transição da vigília para o sono total. 
7 Breves despertares durante a noite de sono que acabam por reduzir o sono de ondas lentas e a eficiência 

do sono. 
8 Comparação entre o tempo que se passa na cama com o tempo que se passa dormindo.  
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noturnos episódicos (por exemplo, ronco, síndrome das pernas inquietas9, bruxismo10 e 

sonambulismo11), ou uma combinação destas preocupações. Assim, os questionários 

autorrelatados que avaliam o sono deficiente, devem incorporar estes itens (ou uma combinação 

deles) para determinar a qualidade geral do sono. Ou ainda, podem ser seletivos para a avaliação 

de problemas específicos do sono (por exemplo, insônia ou sonolência diurna) (KRYSTAL; 

EDINGER, 2008; IBÁÑEZ; SILVA; CAULI, 2018b, 2018a; FABBRI et al., 2021). 

A alteração na qualidade do sono e em seus componentes são relacionados à saúde, visto 

que alterações na fisiologia do sono são fatores de risco para obesidade, hipertensão arterial, 

síndrome metabólica, alterações metabólicas, função imune, saúde mental, má qualidade de 

vida e mortalidade por todas as causas (KRYSTAL; EDINGER, 2008; RAMLEE; SANBORN; 

TANG, 2017; FABBRI et al., 2021). Além disso, o sono deficiente pode afetar severamente o 

desempenho durante o dia, tanto social quanto laboral, e aumenta o risco de acidentes 

ocupacionais e automobilísticos (LÉGER et al., 2014). Portanto, a avaliação da qualidade do 

sono é de grande relevância para estudos epidemiológicos e clínicos, para avaliar com rapidez 

e precisão os distúrbios e deficiências do sono. 

3.3. Métodos de avaliação do sono 

O sono pode ser avaliado por métodos objetivos e subjetivos. Entre os métodos objetivos 

destacam-se a polissonografia, o teste múltiplo de latência do sono e a actigrafia, que 

demonstram alta confiabilidade na obtenção de informações sobre parâmetros do sono 

(KRYSTAL; EDINGER, 2008; FABBRI et al., 2021). Entretanto, estes métodos, não estão 

prontamente disponíveis na prática clínica, são caros e demorados (SATEIA, 2014; THORPY, 

2017). Mesmo que o actígrafo tenha vantagens em relação a polissonografia (por exemplo, não 

é caro), a atividade registrada é limitada e não abrange todos os aspectos da qualidade do sono 

(KRYSTAL; EDINGER, 2008; FABBRI et al., 2021).  

Portanto, considerando a pouca disponibilidade, dificuldade na aplicação e a não 

avaliação geral da qualidade do sono dos métodos objetivos, foram desenvolvidos os métodos 

 
9 Vontade incontrolável e involuntária de mexer as pernas, antes de adormecer ou durante o sono. 
10 Apertar e/ou ranger dos dentes principalmente durante o sono, mas pode ocorrer também durante a 

vigília. 
11 Distúrbio durante a fase mais profunda do sono, que faz com que a pessoa consiga caminhar e falar, 

mesmo estando dormindo. 
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subjetivos. Atualmente existem mais de 20 questionários validados, com diferentes objetivos, 

como a avaliação da qualidade do sono, da sonolência excessiva, ou ainda de distúrbios 

específicos (IBÁÑEZ; SILVA; CAULI, 2018a, 2018b). Uma revisão da literatura sugere que os 

métodos subjetivos atuais apresentam uma sensibilidade entre 73% e 97,7%, enquanto a 

especificidade varia de 50% a 96% (IBÁÑEZ; SILVA; CAULI, 2018a, 2018b). Contudo, de 

forma geral, um instrumento ideal de triagem da qualidade do sono deve incorporar todos os 

itens relevantes para o conceito de disfunção do sono e conseguir diferenciar os “bons” dos 

“maus” dormidores. 

Entre os métodos subjetivos, o diário de sono é a avaliação mais amplamente utilizada 

(NATALE et al., 2015). Este método consiste no registro diário do indivíduo sobre parâmetros 

de seu padrão de sono, coletando informações sobre tempo total de sono, latência, eficiência, 

assim como uma avaliação global subjetiva de cada noite de sono (NATALE et al., 2015). 

Porém, a necessidade do registro diário matinal de forma prospectiva, se torna uma tarefa difícil 

aos indivíduos e também para a avaliação clínica, limitando a utilidade do diário de sono na 

triagem ou em estudos epidemiológicos (KRYSTAL; EDINGER, 2008; IBÁÑEZ; SILVA; 

CAULI, 2018b, 2018a; FABBRI et al., 2021).  

Em contraste, medidas retrospectivas de autorrelato, tais como questionários, podem ser 

amplamente utilizadas tanto em cuidados de rotina quanto em estudos epidemiológicos, com 

várias vantagens, como o baixo custo, e seu potencial para serem aplicados a várias populações 

(THORNDIKE et al., 2011; NATALE et al., 2015). Neste aspecto, o Índice de Qualidade do 

Sono de Pittsburgh (IQSP) – Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) é o questionário genérico 

de sono mais usado em pesquisa e na prática clínica (KRYSTAL; EDINGER, 2008; IBÁÑEZ; 

SILVA; CAULI, 2018b, 2018a; FABBRI et al., 2021). 

O IQSP foi desenvolvido por Buysse et al. (1984) com itens derivados de três fontes: 

revisão de questionários anteriormente publicados, experiência clínica com indivíduos que 

apresentaram distúrbios do sono e uso do instrumento, na prática por um período de 18 meses. 

O IQSP é um questionário autoaplicado, estruturado, com 19 itens cobrindo sete componentes: 

(C1) qualidade subjetiva do sono, (C2) latência do sono, (C3) duração do sono, (C4) eficiência 

habitual do sono, (C5) distúrbios do sono, (C6) uso de medicação para dormir, (C7) e disfunção 

durante o dia (BUYSSE et al., 1989). O tempo recordatório é de 30 dias. No Brasil, foi adaptado 

transculturalmente para população brasileira por Bertolazi et al. (2011) (BERTOLAZI et al., 
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2011) (Anexo 2). As propriedades clínicas e psicométricas do IQSP obtiveram bons resultados, 

com alfa de Cronbach de 0,83, representando elevada consistência interna; a confiabilidade do 

teste-reteste resultou em um coeficiente para os escores globais de 0,85; e obtiveram bons 

resultados de sensibilidade (89,6%) e especificidade (86,5%) (BUYSSE et al., 1989). Estes 

achados foram corroborados recentemente por Mollayeva et al. (2016), em revisão sistemática 

e metanálise de 37 estudos, confirmando que o IQSP, por suas qualidades de medida, é uma 

ferramenta padronizada com grande potencial para a prática clínica e pesquisa epidemiológica 

(MOLLAYEVA et al., 2016).  

Dessa forma, as medidas retrospectivas de autorrelato, como os questionários, são 

ferramentas essenciais para a triagem de grupos de risco na população em geral. Podendo, 

portanto, verificar e avaliar possíveis determinantes da qualidade do sono, para direcionar 

estratégias de prevenção e promoção da saúde do sono. 

3.4. Determinantes da qualidade do sono 

A má qualidade de sono é um grave problema de saúde pública na maioria dos países 

industrializados, atingindo de 10 a 30% da população geral (BHASKAR; HEMAVATHY; 

PRASAD, 2016), e chegando a mais de 50% em idosos (PATEL; STEINBERG; PATEL, 2018). 

O sono insuficiente tem um impacto econômico estimado de mais de US$411 bilhões por ano, 

somente nos Estados Unidos (HAFNER et al., 2017). Além disso, os distúrbios do sono são 

responsáveis por mais de 6.000 acidentes de carro fatais todos os anos (CDC, 2021). 

Portanto, a avaliação dos fatores que interferem na qualidade do sono é relevante. 

Existem diversos fatores que podem interferir diretamente na qualidade do sono. Os fatores 

psicológicos, como a ansiedade, estresse e a depressão, são uns dos principais, com grande 

influência sobre o ciclo de sono-vigília (COLTEN; ALTEVOGT, 2006). Estima-se que mais de 

300 milhões de pessoas em todo o mundo tenha depressão (FRIEDRICH, 2017), destas cerca 

de 75% apresentam sintomas de insônia (NUTT; WILSON; PATERSON, 2008). O mesmo é 

observado nos transtornos de ansiedade. A preocupação e o medo contribuem para um estado 

de hiper excitação neuronal, considerada um contribuinte central para a insônia (KALMBACH; 

ANDERSON; DRAKE, 2018; KALMBACH et al., 2018). Problemas com o sono podem se 

tornar uma fonte adicional de preocupação, criando ansiedade antecipada na hora de dormir que 

dificulta o sono (GRUPE; NITSCHKE, 2013). 
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Além dos fatores psicológicos existem outros fatores de risco bem conhecidos, como o 

sexo, a idade (MONG; CUSMANO, 2016; CHAPUT; DUTIL; SAMPASA-KANYINGA, 

2018), o excesso de peso (MUSCOGIURI et al., 2019a) e a prática de atividade física (WANG; 

BOROS, 2021). A diferença do sexo em determinados desfechos é muito observada na 

epidemiologia, pois, o sexo é considerado um indicador de padrões de exposição relacionados 

aos comportamentos em saúde (BARATA, 2009), sendo o mesmo observado em relação ao 

sono (MONG; CUSMANO, 2016). Na qualidade geral do sono, as mulheres relatam maiores 

problemas, com diferenças de até 58%, independente de fatores sociodemográficos e de estilo 

de vida (ZENG et al., 2020). Como demonstrado por Gajardo et al. (2021), avaliando dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)12, no qual dos 60.202 indivíduos avaliados, as maiores 

frequências de problemas com o sono foram relatadas pelas mulheres e idosos (GAJARDO et 

al., 2021). O sono nas mulheres pode ser afetado por variações nos hormônios reprodutivos, 

estresse, transições de vida, sobrecarga de trabalho e outros fatores. O ciclo menstrual está 

associado às mudanças nos ritmos circadianos e na arquitetura do sono. Mulheres em período 

menstural (mesmo sem queixas significativas relacionadas à menstruação) geralmente relatam 

pior qualidade do sono e maior distúrbio do sono durante a semana pré-menstrual em 

comparação com outros momentos de seu ciclo menstrual. Os distúrbios do sono também são 

comumente relatados durante a gravidez e aumentam em frequência e duração à medida que a 

gravidez avança. O declínio acentuado dos hormônios e os padrões de sono imprevisíveis do 

recém-nascido contribuem e/ou exacerbam o sono ruim e a sonolência diurna durante o período 

pós-parto (GEYER, 2021).  

Além desses fatores, é necessário ressaltar a sobrecarga de trabalho desempenhado pelas 

mulheres, fazendo com que os momentos de descansos sejam voltados para realização de 

tarefas, interferindo diretamente na qualidade do sono (GLYNN et al., 2009). O impacto da 

sobrecarga na mulher é bem documentado. Alguns autores abordam este tema com o termo 

“carga mental materna”, quando todas ou a maioria das tarefas domésticas estão concentradas 

na mãe: o cuidado com os filhos, as tarefas domésticas, cuidar do próprio corpo, da vida 

profissional e manter o relacionamento com o parceiro, tudo ao mesmo tempo. Essa sobrecarga 

mental materna faz com que essas mães tenham maiores chances de desenvolver depressão, 

ansiedade e síndrome do pânico, por exemplo (WALL; DEMPSEY, 2022). Durante a pandemia, 

este cenário piorou, como demonstrado por Mola et al. (2021) avaliando o impacto da pandemia 

 
12 Inquérito domiciliar de base populacional conduzido em 2013 pelo IBGE e Ministério da Saúde. 
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na saúde mental materna, no qual houve um aumento de mais de cinco vezes na prevalência de 

sintomas de depressão e um aumento de mais de duas vezes nos sintomas de ansiedade (LORET 

DE MOLA et al., 2021). 

Contudo, existem divergências entre determinados distúrbios do sono em relação ao sexo. 

Por exemplo, as mulheres têm um risco 40% e 100% maior de desenvolver insônia e síndrome 

das pernas inquietas, respectivamente, em comparação com os homens (BERGER et al., 2004; 

ZHANG; WING, 2006). Porém, para a apneia obstrutiva do sono (AOS)13, os homens têm o 

dobro do risco do que as mulheres (JORDAN; MCEVOY, 2003). Estas diferenças podem estar 

relacionadas aos esteróides sexuais, em que a testosterona em homens estimula e aumenta o 

sono restaurador, de ondas lentas14 (MONG; CUSMANO, 2016) mas aumenta o risco para AOS 

(LIN et al., 2016). E o inverso é verificado nas mulheres, com estrogênio e progesterona 

aumentando a latência e reduzindo a duração do sono, mas as protegendo da AOS (MONG; 

CUSMANO, 2016).  

O envelhecimento é outro fator que afeta diretamente o sono, sendo comum, idosos 

sofrerem mudanças na qualidade e na duração do sono (MANDER; WINER; WALKER, 2017). 

A proporção da má qualidade de sono aumenta linearmente com a idade, aumentando em até 

seis vezes no período entre 25 a 60 anos (HUBLIN et al., 2018). Muitas dessas mudanças 

ocorrem devido ao uso de medicamentos e desordens que afetam o sono nesta faixa etária, como 

depressão, dor crônica e comorbidades (WANG et al., 2020a). Além disso, muitos idosos têm 

exposição insuficiente à luz do dia, alterando a sincronização do ritmo circadiano e também 

afetando a produção de hormônios, como melatonina e cortisol, que alteram o ciclo sono-vigília 

(STEPNOWSKY; ANCOLI-ISRAEL, 2008; LI; VITIELLO; GOONERATNE, 2018). Outro 

fator importante, é o excesso de peso, comum nesta faixa etária. Indivíduos acima do peso são 

mais propensos a relatar insônia ou problemas para dormir (PEARSON; JOHNSON; NAHIN, 

2006), sonolência diurna e fadiga (VGONTZAS et al., 1998), mesmo em pessoas que dormem 

a noite inteira sem serem perturbadas. As evidências sugerem que o excesso de peso pode alterar 

o metabolismo, levando a um aumento da secreção de citocinas inflamatórias, que podem 

contribuir na alteração dos ciclos sono-vigília de tal forma que causa a deterioração da 

 
13 Distúrbio causado por uma obstrução nas vias aéreas superiores (nariz ou garganta). 
14 Sono de ondas lentas, ou também chamado de sono profundo, compreende o estágio N3 do sono. É o 

estágio em que as ondas cerebrais são lentas e profundas. Fase do sono importante para restauração física 

e mental.  
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qualidade do sono (MUSCOGIURI et al., 2019b). Além disso, existem outras vias em que o 

excesso de peso pode afetar a qualidade do sono, como, por exemplo, o padrão de consumo 

alimentar, elevado em gorduras saturadas e açúcares, e reduzido em fibras, comum em 

indivíduos com excesso de peso (HUR et al., 2021).  E também a inatividade física (BARON 

et al., 2017), que interfere diretamente no sono. 

Uma quantidade substancial de pesquisas mostra que a prática de atividade física regular 

pode melhorar o sono (BUMAN; KING, 2010; DOLEZAL et al., 2017), reconhecida pela 

American Sleep Disorders Association como uma intervenção não-farmacológica desde 1996 

(LAVIE, 1996). Embora a atividade física aguda possa ter um pequeno efeito na qualidade e 

duração do sono, o exercício regular e moderado pode prolongar a duração do sono, melhorar 

a qualidade do sono e diminuir a latência do sono (COOPER et al., 2018). Para adultos com 

distúrbios do sono, a prática de atividade física é essencial. Como demonstrado por D’Aurea et 

al., (2019), em que atividades físicas de resistência, e exercícios de alongamento são benéficos 

para pessoas com insônia. Da mesma forma, os indivíduos que participaram de sessões 

aeróbicas moderadas relataram diminuição da latência do sono, menos episódios de vigília 

durante a noite, maior duração do sono, maior eficiência do sono e menos ansiedade geral 

(D’AUREA et al., 2018).  

Para além da prática de atividade física, o momento em que é realizada é crucial para o 

sono. Exercícios aeróbicos no início da manhã demonstraram melhorar a qualidade do sono em 

maior medida do que os mesmos exercícios à tarde ou à noite (FAIRBROTHER et al., 

2014). Exercitar-se pela manhã também tem sido associado a mais tempo gasto em sono de 

ondas lentas. Uma caminhada diurna com duração de 10 minutos ou mais também pode 

melhorar o seu sono naquela noite (CDC, 2020). De forma geral, o ideal é evitar exercícios 

extenuantes dentro de três horas antes da hora de dormir programada. Exercitar-se no final do 

dia pode aumentar a temperatura do corpo, o que, por sua vez, pode afetar a latência e a 

qualidade do sono. Alguns estudos concluíram que exercícios de alta intensidade dentro de uma 

hora antes de dormir pode afetar negativamente o tempo de sono e a eficiência do sono (STUTZ; 

EIHOLZER; SPENGLER, 2019). Yoga e outros exercícios de alongamento, ou técnicas de 

relaxamento, podem ser exercícios noturnos mais indicados, pois promovem sensações de 

relaxamento e podem melhorar a qualidade do sono (IQWIG, 2017). 

Entre as hipóteses de como a prática de atividade física pode afetar o sono, destaca-se o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4270305/
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/06/29/sleep-hwd/
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aumento dos níveis de adenosina durante uma atividade física moderada a vigorosa. Auxiliando 

a regulação do ciclo sono-vigília, pelo controle homeostático do sono, e aumentando a 

necessidade de dormir (CDC, 2020). Outra via é a redução da ansiedade pré-sono (PASSOS et 

al., 2010), experiência comum para muitas pessoas, principalmente aquelas com insônia, pois 

a prática de atividade física pode aliviar os sintomas de ansiedade por meios biológicos e 

psicológicos (ANDERSON; SHIVAKUMAR, 2013). Além disso, a prática de atividade física 

distrai as pessoas (LAGO et al., 2019) de pensamentos ou sentimentos que desencadeiam a 

ansiedade e também desencadeia processos no cérebro que inibem o estresse (SCHOENFELD 

et al., 2013). E por último, o local onde é feito o exercício também interfere diretamente na 

qualidade do sono, visto que exercícios ao ar livre reforçam os ritmos circadianos, devido à 

exposição à luz solar, especialmente pela manhã. Algumas pesquisas sugerem que o exercício 

ao ar livre pela manhã pode ajudar a reforçar esses ritmos naturais (MURRAY et al., 2017) e 

promover um sono de qualidade à noite. No início da pandemia da covid-19 devido às medidas 

de restrição social para contenção da disseminação do vírus, parques, academias e outros locais 

para prática de atividade física foram fechados (AQUINO et al., 2020), reduzindo 

drasticamente a prática de atividades ao ar livre.  

3.5. Pandemia da covid-19 e o sono 

A infecção pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2) 

disseminou-se rapidamente pelo mundo, resultando em uma pandemia global de grande 

impacto para o sistema de saúde, econômico e político de vários países (AMMAR et al., 2020a; 

COTULA, 2021). O primeiro caso registrado na América Latina foi em São Paulo, Brasil, em 

26 de fevereiro de 2020. No mês seguinte (março de 2020), várias medidas de controle e 

contenção da disseminação do vírus foram tomadas por instituições governamentais e 

autoridades de saúde no Brasil (RODRIGUEZ-MORALES et al., 2020). Na segunda quinzena 

de março de 2020, escolas e parques foram fechados e atividades comerciais e serviços não 

essenciais foram suspensos. Todas essas medidas foram tomadas visando implementar o 

distanciamento físico entre as pessoas para conter a disseminação do SARS-CoV-2, método 

fundamental para conter a propagação do vírus (AQUINO et al., 2020). Essa tomada de decisão, 

ainda que necessária, resultou em consequências drásticas no cotidiano e no estilo de vida das 

pessoas, potencializando padrões de comportamentos inadequados (AMMAR et al., 2020a, 

2020b, 2020c, 2020d; BROOKS et al., 2020; DI RENZO et al., 2020).  
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Além disso, estas mudanças drásticas na rotina, como foi experimentado durante a 

pandemia, podem diminuir a intensidade dos zeitgebers (pistas ambientais como luz solar e 

interações sociais, todos os quais ajudam a regular o ritmo circadiano), facilitando a oscilação 

dos horários de sono e aumentando as chances de comprometimento da qualidade do sono 

(GUICHARD et al., 2020). Isso foi demonstrado por um estudo feito com 13.000 adultos em 

13 países durante a pandemia para avaliar atitudes, percepções e comportamentos relacionados 

ao sono. Eles verificaram que desde o início da pandemia, pelo menos 70% dos entrevistados 

experimentaram um ou mais problemas com o sono, com 60% relatando que a pandemia afetou 

diretamente sua capacidade de dormir bem (ALOIA; CRONIN; LEE-CHIONG, 2021). Além 

disso, uma pesquisa online multicêntrica de abril a maio de 2020 com 5.056 indivíduos da 

Europa, Norte da África, Ásia Ocidental e Américas, encontraram uma prevalência de 52,0% 

de má qualidade de sono, medida pelo IQSP (TRABELSI et al., 2021). No Brasil, um estudo 

com 45.161 indivíduos de abril a maio de 2020 mostrou que durante a pandemia, 66,1% 

relataram problemas comuns de sono, especialmente mulheres de 40 a 50 anos, sem ocupação, 

fisicamente inativas e com um número maior de comorbidades (LIMA et al., 2021). Estes 

resultados são corroborados em estudos de epidemias anteriores, como, por exemplo, durante 

o surto de Ebola, em 2014, em que a incidência de problemas com o sono também era alta 

(ADLER et al., 2018). 

Além dos efeitos diretos e indiretos relacionados ao contexto pandêmico e ao confinamento, 

existe também o efeito direto da infecção pelo vírus da covid-19 no sono. Estudos pré-clínicos 

e clínicos recentes mostraram que o vírus SARS-CoV-2 tem efeitos neurológicos significativos 

(HENEKA et al., 2020). Além dos efeitos clássicos nas vias respiratórias, o vírus também atinge 

o hipotálamo e o tronco cerebral, áreas que desempenham um papel importante para regular o 

ciclo sono-vigília, além de influenciar as emoções e o comportamento (SCHIRINZI; LANDI; 

LIGUORI, 2021). O neurotropismo do vírus nas áreas associadas à regulação sono-vigília, em 

associação com o aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica (que permite a 

entrada de marcadores inflamatórios no cérebro), perturba o ciclo sono-vigília, levando a 

insônia ou sono de má qualidade (HENEKA et al., 2020). A entrada do vírus no sistema nervoso 

central tem efeitos não apenas de curto prazo, mas também de longo prazo que, em última 

instância, podem induzir neuro degeneração, tornando crônicos os distúrbios do sono (DE 

SOUSA MARTINS E SILVA et al., 2020). Devido a estas razões, os problemas de sono são 

vistos não apenas durante a infecção aguda, mas também podem ter um curso crônico 

(HENEKA et al., 2020).  
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Considerando estas descobertas, Silva et al. (2020) propuseram que os problemas de sono 

durante a pandemia da covid-19 são de origem multifatorial. Eles sugeriram que os distúrbios 

de sono a curto e longo prazo foram ocasionados pelo estresse contínuo, a mudança no ritmo 

circadiano devido à exposição à luz alterada durante o bloqueio, as consequências imediatas e 

a longo prazo da resposta imunológica à infecção pelo SARS-CoV-2 e as mudanças nos padrões 

de sono/despertar (DE SOUSA MARTINS E SILVA et al., 2020). No entanto, até o momento, 

a maioria dos estudos realizados foram transversais, o que dificulta determinar se esses efeitos 

são temporários ou crônicos. Se estes são temporários, pode ser atribuído a muitos fatores 

psicossociais (HENEKA et al., 2020; SALARI et al., 2020; DENG et al., 2021; DE SOUZA et 

al., 2021; HARIYANTO; KURNIAWAN, 2021; JAHRAMI et al., 2021a).  

Além dos fatores psicossociais, existem algumas variáveis agravadas durante a pandemia, 

com grande potencial de afetar a qualidade do sono, e que ainda são muito pouco exploradas 

na literatura. Entre estas, é importante destacar o consumo alimentar, o comportamento 

sedentário e a vitamina D. 

3.6. Consumo alimentar 

O consumo alimentar é determinado por inúmeros fatores, associados a decisões 

conscientes e inconscientes, abrangendo aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais, 

econômicos e culturais (JANSSEN et al., 2018; BARROS et al., 2020). O conjunto de fatores 

determinantes do consumo, geram, na maioria das vezes, um padrão alimentar, caracterizado 

pelo consumo habitual de certos grupos de alimentos por indivíduos ou populações 

(WINGROVE; LAWRENCE; MCNAUGHTON, 2021). Este conceito contrapõe a ideia da 

análise do alimento aos seus nutrientes isoladamente, permitindo avaliar o contexto alimentar 

integralmente, facilitando o estabelecimento de estratégias de promoção da alimentação 

saudável e prevenção de doenças e agravos nutricionais (BRASIL, 2014).  

Existem diversas formas de se avaliar o consumo alimentar, alguns deles são os escores 

e índices que avaliam o padrão alimentar, previamente estabelecidos a partir de parâmetros 

sobre qualidade da alimentação baseados em diretrizes alimentares pré-existentes (HOOSON 

et al., 2020). Entre os mais comuns, destaca-se o escore de aderência à dieta mediterrânea, que 

avaliam um padrão de consumo de alimentos em razão do caráter anti e pro-inflamatório 

(DAVIS et al., 2015). E outros índices que avaliam determinantes da qualidade da dieta, como 
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o Índice de Qualidade da Dieta (PATTERSON; HAINES; POPKIN, 1994), Escore da 

Diversidade da Dieta (DREWNOWSKI et al., 1996), Índice de Alimentação Saudável (DAVIS 

et al., 2015), entre outros.  

Cada escore ou índice tem um determinado objetivo, porém, de forma geral, a maioria 

dos índices classifica um padrão alimentar como saudável, aquele caracterizado por um 

consumo elevado de frutas, vegetais, oleaginosas e produtos lácteos, enquanto um padrão 

alimentar não saudável, é caracterizado por um consumo excessivo de alimentos ricos em 

açúcares, sal e em gorduras saturadas e trans. Similar ao baseado no processamento dos 

alimentos, proposto por Monteiro et al. (2010), em que os alimentos são classificados em in 

natura/minimamente processados15, processados16 e ultraprocessados17 (MONTEIRO et al., 

2010). 

3.6.1. Extensão e propósito do processamento dos alimentos 

O processamento de alimentos é um fenômeno antigo, que desempenhou um papel muito 

importante para o desenvolvimento e adaptação humana, sendo de grande contribuição para o 

crescimento das civilizações. A técnica de processar os alimentos possibilitou uma melhor 

digestão, mais energia, maior tempo de conservação e também diminuição da toxicidade de 

alguns alimentos. Porém, também houve prejuízos relacionados à qualidade da dieta 

(MONTEIRO et al., 2019a, 2019b, 2019c). A partir da década de 80, a aceleração em técnicas 

de ciência alimentar permitiu a invenção de uma vasta gama de produtos, feitos a partir de 

alimentos, ingredientes culinários e aditivos, com alta palatabilidade e densidade energética, 

menor percentual de nutrientes necessários para uma alimentação de qualidade, além de 

embalagens sofisticadas que chamam a atenção de crianças, jovens e adultos (MONTEIRO et 

al., 2010, 2013, 2019a, 2019b, 2019c; MARTINS et al., 2013; MOUBARAC et al., 2014a, 

2014b; MARTÍNEZ STEELE et al., 2016). Estas alterações no processamento dos alimentos, 

concomitante com modificações também no cenário epidemiológico e nutricional, repercutiram 

no aumento da obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (MONTEIRO et 

al., 2013; MONTEIRO; ASTRUP, 2022).  

 
15 Alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais, ou que são submetidos a algum processo, mas 

que não envolvam agregação de substâncias ao alimento original, como limpeza, moagem e pasteurização. 
16 Alimentos fabricados com a adição de sal, açúcar ou outro produto que torne o alimento mais durável. 
17 Formulações industriais, em geral, com pouco ou nenhum alimento inteiro. 
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O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados é um cenário preocupante, visto 

que atualmente, mais de 50% das calorias consumidas por adultos jovens no Brasil são 

provenientes de alimentos ultraprocessados (BIELEMANN, 2015). E o consumo elevado 

desses alimentos estão associados a diversas DCNT’s, além de aumento significativo do risco 

de excesso de peso, baixos níveis de colesterol HDL, e síndrome metabólica (PAGLIAI et al., 

2021).  

A partir das extensas mudanças ocorridas no processamento dos alimentos, e de seus 

impactos, Monteiro et al. (2010) propôs uma nova classificação do consumo alimentar, baseado 

no processamento, primeiramente documentado em 2010, e em 2016, a classificação foi revista 

e atualizada, denominada ‘NOVA’ (MONTEIRO et al., 2010a, 2018). É uma ferramenta 

importante para descrever a extensão e propósito do processamento dos alimentos e suas 

implicações nos sistemas alimentares e padrões dietéticos, e como estes podem afetar os 

padrões de saúde e bem-estar, e o risco de doenças (PAGLIAI et al., 2021). Agora, esta 

classificação é a mais valorizada na epidemiologia nutricional e recomendada pela Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (MONTEIRO et al., 2018). 

A relação entre o consumo alimentar e o sono ainda é pouco explorado na literatura 

científica. A maioria dos estudos avalia o impacto da insuficiência do sono no consumo 

alimentar, provavelmente ligada às funções hormonais, visto que, a qualidade do sono é 

imprescindível para um equilíbrio hormonal adequado, incluindo aqueles que regulam o apetite, 

a digestão e o metabolismo (KIM; JEONG; HONG, 2015). Essa linha de raciocínio, sugere que 

a falta de sono de qualidade pode levar a um desequilíbrio nos hormônios de saciedade e fome, 

leptina e grelina, e consequentemente levar a uma maior ingestão calórica durante o dia (ST-

ONGE et al., 2019). Todavia, alguns estudos recentes vêm demonstrando que o consumo de 

determinados nutrientes e grupos alimentares podem afetar diretamente a qualidade do sono 

(ST-ONGE; MIKIC; PIETROLUNGO, 2016), uma vez que a alimentação é um dos principais 

sincronizadores não fóticos do ritmo circadiano (MENDOZA, 2005).  

Nesse aspecto, um grande estudo com dados do NHANES18, descobriu que a falta de 

nutrientes essenciais, como cálcio, magnésio e vitaminas A, C, D, E e K, está associada a 

problemas de sono (IKONTE et al., 2019). Além disso, o consumo elevado de açúcares e 

 
18 O National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) é um programa de pesquisa conduzido 

pelo National Center for Health Statistics (NCHS) para avaliar a saúde e o estado nutricional de adultos e 

crianças nos Estados Unidos. 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/sleep-deprivation-and-deficiency
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31581561/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31581561/
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gorduras também podem prejudicar a qualidade do sono, aumentando o número de despertares 

à noite e reduzindo a quantidade de sono de ondas lentas (ST-ONGE; MIKIC; 

PIETROLUNGO, 2016). Embora estas pesquisas ainda não provem causalidade, esses 

resultados apoiam a probabilidade de que o consumo alimentar afete as vias hormonais 

envolvidos no sono (FRANK et al., 2017). Assim, os mecanismos subjacentes aos efeitos dos 

nutrientes no sono estão relacionados com a síntese e regulação de hormônios e 

neurotransmissores, envolvidos no ciclo sono-vigília. Além de auxiliar na sincronização do 

ritmo circadiano a partir de sincronizadores fóticos, como o papel da vitamina A na captação de 

luz pela retina (ST-ONGE; MIKIC; PIETROLUNGO, 2016; BLUME; GARBAZZA; 

SPITSCHAN, 2019).  

Além do consumo alimentar, existem outros fatores que influenciam diretamente a 

regulação do ciclo sono-vigília a partir de alterações nos zeitgebers, como o comportamento 

sedentário.  

3.7. Comportamento sedentário 

Por comportamento sedentário entende-se todas as atividades que não aumentam 

consideravelmente o gasto energético realizadas nas posições sentada ou deitada exceto dormir 

(PATE; O’NEILL; LOBELO, 2008). O termo “sedentário” deriva do latim “sedere” com 

significado de sentar (WILMOT et al., 2012). A nomenclatura e estudo do comportamento 

sedentário ainda é recente, definida e utilizada a partir de 2012 (TREMBLAY, 2012). Em 2012, 

52 membros do Projeto de Consenso de Terminologias da Rede de Pesquisa em Comportamento 

Sedentário19 (Sedentary Behaviour Research Network - SBRN), publicou uma carta propondo 

definições claras e concisas para esclarecer as diferenças entre "comportamento sedentário" e 

"inatividade física" (TREMBLAY, 2012). Desta forma, o comportamento sedentário é definido 

como qualquer comportamento de vigília caracterizado por um gasto de energia ≤ 1,5 múltiplos 

de equivalentes metabólicos (MET)20 na postura sentada ou reclinada. E o termo “inativo ou 

inatividade física” deve ser utilizado para descrever os indivíduos que estão realizando 

quantidades insuficientes de atividade física de intensidade moderada a vigorosa (ou seja, não 

 
19 Organização de pesquisadores e profissionais de saúde que se concentra especificamente no impacto do 

comportamento sedentário sobre a saúde 
20 Medida que estima o gasto energético com atividade física. Ela avalia a quantidade de oxigênio 

consumida por uma pessoa em repouso, peso corporal e intensidade de diferentes tipos de atividade física. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5015038/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5015038/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28848491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28848491
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atendem às diretrizes de atividade física específicas) (TREMBLAY, 2012).  

Sua relação com a saúde foi evidenciada, pela primeira vez, em 1953 por Morris et al., 

avaliando motoristas de ônibus em Londres. Eles encontraram que os motoristas com maior 

comportamento sedentário tinham maior risco de infarto do miocárdio (MORRIS et al., 1953). 

Atualmente o comportamento sedentário prolongado tem sido cada vez mais reconhecido como 

um problema sério em saúde pública (BIDDLE et al., 2016). E as recomendações começaram 

a aparecer nas diretrizes de saúde pública (YOUNG et al., 2016), sugerindo que todos os adultos 

devem reduzir a quantidade de comportamento sedentário diariamente. O comportamento 

sedentário tem sido consistentemente caracterizado como fator de risco importante para 

diversas doenças crônicas e mortalidade por todas as causas (KATZMARZYK et al., 2009; 

HALLAL et al., 2012; HARVEY; CHASTIN; SKELTON, 2013). Estima-se que o 

comportamento sedentário seja responsável por 3,8% da mortalidade por todas as causas em 

adultos, independentemente do nível de atividade física, de acordo com uma metanálise 

reunindo dados de 54 países (REZENDE et al., 2016).  

Com o êxodo rural a partir da revolução industrial, os centros urbanos cresceram e a 

população adotou uma rotina diferente. Atualmente, boa parte dos profissionais estão em 

escritórios e passam o dia sentados em frente ao computador. Além do avanço da tecnologia, 

sendo um fator preponderante para o aumento do comportamento sedentário (WOESSNER et 

al., 2021). Isso é corroborado por diversos estudos, como demonstrado em um recente estudo 

multicêntrico em 10 países, incluindo os Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Dinamarca, 

República Tcheca e China com adultos de 18 a 66 anos, que avaliou o tempo sentado, usando 

acelerômetro e observou que o tempo médio sedentário por dia foi de 8,65 horas (DYCK et al., 

2015). Próximo ao ponto de corte de 9 horas sugerido por uma meta-regressão recente de dados 

agrupados para mais de 1 milhão de participantes (KU et al., 2018). Demonstrando que uma 

grande parcela de indivíduos adultos corre o risco de aumento da mortalidade, e ações imediatas 

são necessárias para enfrentar o aumento do comportamento sedentário como uma tendência 

global (DYCK et al., 2015). 

Os comportamentos sedentários podem ocorrer em vários domínios como lazer, trabalho 

ou deslocamento (OWEN et al., 2010). E os mais comuns são formas de entretenimento 

baseado em tela, como assistir televisão, utilizar o computador, ou celular, e também o tempo 

sentado no trabalho, lazer ou deslocamento (OWEN et al., 2010; TREMBLAY, 2012). Existem 



42 

 

 

diversos contribuintes para o aumento de exposição a esse comportamento, desde 

características individuais, ocupacionais, familiares, sociais, culturais e ambientais (OWEN et 

al., 2010; TREMBLAY, 2012; OWEN; SALMON; KOOHSARI, 2014). Desde março de 2020, 

um fator que teve grande impacto no comportamento sedentário foi a pandemia da covid-19, 

principalmente devido às medidas de restrição social. O trabalho remoto foi adotado por grande 

parte das empresas. Nos Estados Unidos, até 70% dos trabalhadores estavam em home office 

(BRYNJOLFSSON et al., 2020; KIM PARKER; JULIANA MENASCE HOROWITZ; 

RACHEL MINKIN, 2020; LYDUA SAAD; BEN WIGERT, 2021). E esta jornada laboral deve-

se manter após o término da pandemia, visto que mais de 50% dos trabalhadores em home office 

relatam que gostariam de continuar o teletrabalho assim que a pandemia terminar (KIM 

PARKER; JULIANA MENASCE HOROWITZ; RACHEL MINKIN, 2020).  

Esta rotina de trabalho trouxe um grande impacto no comportamento sedentário. Sem ir 

e voltar de reuniões e almoços, ou gastar energia no deslocamento, os trabalhadores remotos 

podem ter perdido muitas das oportunidades naturais de movimento e exercício diários. Um em 

cada três trabalhadores remotos relatou ficar sentado por mais de sete horas por dia e caminhar 

menos de 1.000 passos durante o horário de trabalho, menos de 10% do recomendado de 10.000 

passos diários (TUDOR-LOCKE et al., 2011). Além disso, muitas pessoas adaptaram seu 

domicílio para trabalhar de casa (UPRIGHT, 2021). Este cenário impacta diretamente na 

qualidade do sono destes trabalhadores, seja pela redução da prática de atividade física, 

aumento do comportamento sedentário, redução da exposição à luz solar durante o dia, ou 

aumento da exposição às luzes artificiais, principalmente no período noturno. 

A exposição a luz solar tem grande importância para a qualidade do sono, contudo, para 

além dos efeitos diretos da exposição a luz solar no ritmo circadiano e saúde geral, essa 

exposição também é a principal fonte de vitamina D, correspondendo a cerca de 90% das 

recomendações diárias (CHEN et al., 2007; HOLICK, 2007). Além dos papéis clássicos na 

manutenção do equilíbrio osteomineral, recentes estudos têm demonstrado efeitos pleiotrópicos 

da vitamina D na regulação da função renal, cardíaca, do sistema imunológico, da secreção 

hormonal, proliferação e diferenciação celular (LAI; FANG, 2013), assim como em parâmetros 

do sono (MCCARTY et al., 2014). 
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3.8. Vitamina D 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel produzida pela exposição da pele à radiação 

ultravioleta B (UVB), ou absorvida pelo trato gastrointestinal via fontes alimentares (LAI; 

FANG, 2013). As fontes alimentares de vitamina D são o colecalciferol (vitamina D3) ou 

ergocalciferol (vitamina D2). O colecalciferol provém de alimentos de origem animal, 

principalmente peixes gordurosos de água fria e profunda, como o salmão e o atum. O 

ergocalciferol é proveniente de alimentos vegetais, em especial, fungos. No entanto, somente 

10% das necessidades do organismo são supridas pela alimentação (HOLICK et al., 2011; 

ANDRADE et al., 2015), sendo então a síntese cutânea a partir dos raios UVB, a principal fonte 

de vitamina D (LIPS; VAN SCHOOR; DE JONGH, 2014). 

A síntese fotoquímica endógena da vitamina D ocorre na epiderme através de uma reação 

fotolítica não enzimática mediada por raios UVB, capazes de converter o 7-deidrocolesterol (7-

DHC) em pré-vitamina D3. Ainda na pele, a pré-vitamina D3 é convertida em vitamina D3 

(colecalciferol) por reação de isomerização térmica, cujo pico de vitamina D ocorre entre 30 a 

60 dias após a exposição a luz solar. Seja pela absorção intestinal de fontes alimentares, ou por 

síntese endógena, a vitamina D3 é transportada para o fígado, via circulação sanguínea, pela 

proteína ligadora da vitamina D (DBP - vitamin D binding protein), onde se converte em 25-

hidroxivitamina D ou calcidiol (25(OH)D), por enzimas da família citocromo P450. Em seguida 

é transportada para o rim pela DBP, onde é metabolizada para sua forma ativa, a 1,25-

diidroxivitamina D ou calcitriol (1,25(OH)²D3), pela enzima mitocondrial 1-α-hidroxilase 

(TUORKEY; ABDUL-AZIZ, 2010; LICHTENSTEIN et al., 2013; MAEDA et al., 2014). Essa 

enzima também está presente em vários locais extra renais, incluindo osteoclastos, pele, cólon, 

cérebro e macrófagos, que podem ser a causa de seus efeitos pleiotrópicos (BRANNON et al., 

2008). A vida útil da vitamina D no fígado é de cerca de três semanas, ressaltando a necessidade 

de reabastecimento frequente do suprimento do corpo (KULIE et al., 2009).  

Com o entendimento de vários aspectos da fisiologia da vitamina D a partir de estudos 

bioquímicos e moleculares, sua forma ativa, a 1,25-diidroxivitamina D, foi reconhecida como 

um hormônio esteroide integrante de um grande eixo metabólico: o sistema endocrinológico 

vitamina D (NORMAN, 2008). Esse sistema é formado pelas várias moléculas que compõem 

o grupo vitamina D, sua proteína carreadora, seu receptor (VDR, vitamin D receptor) e pelas 

diversas enzimas que participam da cascata de reações de ativação e inativação.  



44 

 

 

Após sua ativação, a vitamina D apresenta diversas funções, com principal papel, o 

regulador da fisiologia osteomineral, em especial do metabolismo do cálcio. Entretanto, a 

vitamina D está envolvida na homeostase de vários outros processos celulares, entre eles 

modulação do sistema imunológico e síntese de interleucinas inflamatórias (CANTORNA; 

MAHON, 2005), no controle da pressão arterial (LI et al., 2004) e, como participa da regulação 

dos processos de multiplicação e diferenciação celular, é atribuído também a ela papel 

antioncogênico (DEEB; TRUMP; JOHNSON, 2007). A dimensão do espectro de ações da 

vitamina D na fisiologia sistêmica pode ser percebida a partir de estudos moleculares de 

microarranjos (microarrays) e análise in silico, os quais mostram que o calcitriol, tem mais de 

900 genes alvos potenciais (WANG et al., 2005). 

Todos os efeitos biológicos da vitamina D no organismo se devem à interação da sua 

forma ativa com seu receptor (VDR). O VDR é um fator de transcrição que pertence à família 

de receptores hormonais nucleares, expresso em quase todas as células humanas e parece 

participar, de maneira direta ou indireta, da regulação de cerca de 3% do genoma humano 

(BOUILLON et al., 1995, 2008). Entre as poucas células que não apresentam receptores para 

vitamina D, estão as hemácias, células musculares estriadas maduras e algumas células 

altamente diferenciadas do sistema nervoso central, como as células de Purkinje21 e os 

neurônios do setor CH422 do prosencéfalo basal (EYLES et al., 2005). 

Atualmente um grande número de pesquisas demonstram que a vitamina D está associada 

a diversas funções no organismo, possuindo, portanto, ação pleiotrópica complexa. Neste 

aspecto, o papel da vitamina D na qualidade do sono tem sido destacado (MCCARTY et al., 

2014; GAO et al., 2018; ROMANO et al., 2020; MENEZES-JÚNIOR et al., 2021; ABBOUD, 

2022; DE MENEZES JÚNIOR et al., 2022). Os mecanismos causais ainda não estão claros, 

mas as hipóteses para essa associação podem ser explicadas pela distribuição intracelular de 

receptores de vitamina D em áreas do cérebro que regulam o ciclo sono-vigília ou por 

mediadores pró-inflamatórios (BELLIA et al., 2013; ROMANO et al., 2020). Além disso, a 

vitamina D também está envolvida na produção de melatonina (ROMANO et al., 2020). Porém, 

ainda é pouco claro na literatura como a concentração sérica de vitamina D se comporta de 

 
21 Classe de tipo de célula cerebral do tipo GABAérgico (ou seja, têm funções inibidoras), localizados no 

cerebelo. Tem como funções regular e coordenar movimentos motores. 
22 Um dos núcleos do prosencéfalo basal do cérebro, região intimamente associada com o controle o ciclo 

sono-vigília. 



45 

 

 

acordo com outros importantes determinantes do ciclo sono-vigília, como a luz solar, o principal 

sincronizador do ritmo circadiano (BLUME; GARBAZZA; SPITSCHAN, 2019).  
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4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo Geral 

Avaliar os fatores associados a má qualidade do sono em residentes da região dos 

Inconfidentes, Minas Gerais, durante a pandemia da covid-19. 

4.2.  Objetivos Específicos 

i. Investigar a qualidade do sono e sua associação com fatores sociodemográficos, 

condições de saúde e aspectos relacionados a pandemia da covid-19; 

ii. Avaliar a associação do consumo alimentar conforme a extensão e propósito do 

processamento dos alimentos com a qualidade do sono; 

iii. Analisar a associação do comportamento sedentário isolado e em conjunto com a 

prática de atividade física na qualidade do sono; 

iv. Verificar a associação da vitamina D com a qualidade do sono, segundo a 

exposição diária a luz solar. 
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5. MÉTODOS 

5.1.  Desenho do estudo 

Estudo “COVID-Inconfidentes” 

O presente estudo tem delineamento transversal e faz parte do projeto COVID-

Inconfidentes (Vigilância Epidemiológica da covid-19 na região dos Inconfidentes/MG), cujo 

objetivo foi determinar a prevalência da infecção por SARS-CoV-2 e os aspectos relacionados 

à saúde da população, incluindo questões socioeconômicas, hábitos de vida, saúde mental, 

hábitos de sono, e nutrição. Tratou-se de um inquérito soroepidemiológico de base populacional 

em três painéis, com intervalo de 21 dias entre cada painel (período de incubação do SARS-

CoV-2), realizados nos meses de outubro a dezembro de 2020. A escolha do desenho e dos 

municípios foi baseada nas recomendações do protocolo “Population-based age-stratified 

seroepidemiological investigation protocol for covid-19 virus infection” da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2020a). Essa coleta em painéis também segue o desenho 

proposto pelo estudo “EPICOVID19: Evolução da prevalência de infecção por covid-19 no Rio 

Grande do Sul: estudo de base populacional” por pesquisadores da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPEL) (HALLAL et al., 2020; SILVEIRA et al., 2020).  

 

Figura 1: Equipe da coleta de dados do estudo COVID-Inconfidentes. Composta por estudantes 

de graduação, pós-graduação, professores e técnicos de enfermagem. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331656
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331656
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O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE n.º 

32815620.0.1001.5149 e aprovado em 22 de setembro de 2020. Todos os procedimentos 

adotados seguiram as diretrizes e normas brasileiras para pesquisas envolvendo seres humanos. 

Os participantes foram devidamente informados sobre os objetivos da pesquisa, as etapas a 

serem realizadas e os riscos, e benefícios de sua participação. Aqueles que concordaram em 

participar do estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 

3). Todos os objetivos deste estudo seguiram as diretrizes do Fortalecimento do Relatório de 

Estudos Observacionais em Epidemiologia (Strengthening the Reporting of Observational 

Studies in Epidemiology - STROBE). 

O projeto possui financiamento CAPES (Edital n.º 9/2020-PROCESSO n.º 

23038.003012/2020–16) no valor de R$320.915,00 e financiamento FAPEMIG (Edital n.º 

001/2021-APQ-02445–21) no valor de R$39.479,12. O recurso da CAPES foi utilizado para o 

planejamento, coleta de dados e aquisição do material de consumo para análise da presença do 

anticorpo anti-SARS-CoV-2 no sangue (triagem sorológica de anticorpos) da população 

avaliada. O recurso da FAPEMIG foi utilizado para análises bioquímicas. 

5.2.  Local de estudo 

O estudo foi realizado em Ouro Preto e Mariana, dois municípios vizinhos pertencentes 

a microrregião dos Inconfidentes, de pequeno porte. Estão localizados na Serra do Espinhaço, 

Zona Metalúrgica de Minas Gerais, também conhecida como Quadrilátero Ferrífero (Figura 2).  

Ouro Preto 

O município de Ouro Preto está localizado na região central do Estado de Minas Gerais, 

especificamente na Serra do Espinhaço, Zona Metalúrgica de Minas Gerais (Quadrilátero 

Ferrífero), entre as coordenadas geográficas 20° 23′ 28″ de latitude sul e 43° 30′ 20″ de 

longitude oeste, possui 1.150 metros de altitude e situa-se a 96 quilômetros (km) da capital Belo 

Horizonte. O município caracteriza-se pelo relevo acidentado e clima tropical de altitude úmido, 

com temperaturas que variam entre 6 °C e 28 °C, característico das regiões montanhosas. Com 

chuvas durante os meses de dezembro a março e geadas raras em junho e julho. A temperatura 

média anual é de 17,4 °C (IBGE, 2013).   

Segundo o censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Ouro Preto é classificada 
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como uma cidade de pequeno porte (entre 50 e 100 mil habitantes), contando com uma 

população total de 70.281 habitantes, em que 86,5% dos indivíduos residem na área urbana. O 

município tem uma área total de 1.245,9 km2 e densidade demográfica de 56,41 habitantes/km2 

(IBGE, 2013). De acordo com levantamentos do IBGE, em 2017, o salário médio mensal dos 

trabalhadores formais foi de 3,1 salários mínimos, sendo que, em 2010, 35,1% dos seus 

residentes possuíam rendimentos nominais mensais per capita de até meio salário mínimo 

(IBGE, 2017). O produto interno bruto (PIB) per capita de Ouro Preto em 2016 foi de 

R$ 39.001,79, fazendo com que o município ficasse classificado na 579ª posição em relação ao 

indicador no país e na 53ª posição no Estado (BRASIL, 2020b). O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) de Ouro Preto em 2010 foi de 0,74121. 

As principais atividades econômicas giram em torno das indústrias minero-metalúrgicas, 

turismo e serviços em torno da instituição federal de ensino superior sediada no município 

(Campus Morro do Cruzeiro), que geram alto fluxo de trabalhadores, turistas e estudantes. 

Mariana 

O município de Mariana faz divisa com Ouro Preto, e está localizado na vertente sul da 

Serra do Espinhaço, na Zona Metalúrgica de Minas Gerais, conhecida como Quadrilátero 

Ferrífero, entre as coordenadas geográficas 20° 22′ 40″ de latitude sul e 43° 24′ 57″ de longitude 

oeste, possui 697 metros de altitude e situa-se a 125 km da capital Belo Horizonte. Na maior 

parte do município são marcantes os relevos ondulados e a presença de planaltos. O clima no 

município é típico tropical de altitude úmido, com temperaturas que variam entre 9 °C a 28 °C. 

Os verões são quentes e chove com mais frequência. No inverno as temperaturas caem. A 

topografia da região, muito montanhosa e íngreme, propicia a formação de bolsões de ar frio e 

neblina. A temperatura média anual é de 19,7 °C (IBGE, 2013).   

Segundo o censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, Mariana também é 

classificada como uma cidade de pequeno porte (entre 50 e 100 mil habitantes), contando com 

uma população total de 54.219 habitantes, em que 87,9% dos indivíduos residem na área 

urbana. O município tem uma área total de 1.196,74 km² e densidade demográfica de 56,41 

habitantes/km2 (IBGE, 2013). De acordo com levantamentos do IBGE, em 2017, o salário 

médio mensal dos trabalhadores formais foi de 2,3 salários mínimos, sendo que, em 2010, 

36,7% dos seus residentes possuíam rendimentos nominais mensais per capita de até meio 

salário mínimo (BRASIL, 2020c). O PIB per capita de Mariana em 2016 foi de R$48.407,28, 
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fazendo com que o município ficasse classificado na 362ª posição em relação ao indicador no 

país e na 35ª posição no Estado. O IDHM em 2010 foi de 0,74221.  

Como atividade econômica principal tem a extração de minério de ferro, forte geradora 

de empregos e receita pública, assim como serviços em torno de dois campis da instituição 

federal de ensino superior sediada no município (Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, ICSA 

e Instituto de Ciências Humanas e Sociais, ICHS). 

Figura 2: Localização geográfica dos municípios do estudo. COVID-Inconfidentes, 2020. 

 

5.3.  População e amostra do estudo  

Foram considerados elegíveis para este estudo os residentes em domicílios permanentes 

na área urbana das cidades de Ouro Preto e Mariana, com 18 anos ou mais. Conforme dados do 

censo demográfico de 2010, totalizavam 33.902 e 44.569 habitantes, em Ouro Preto e Mariana, 

respectivamente (IBGE, 2013). Como critério de exclusão, foi considerado indivíduos que 

apresentassem funções cognitivas comprometidas que impossibilitaram a compreensão das 

perguntas, residentes em centros sociais e instituições de longa permanência, ou indivíduos que 

no momento da coleta de dados estavam em quarentena devido à infecção por SARS-CoV-2, 

por questões de biossegurança dos entrevistadores. 
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O cálculo amostral foi realizado considerando como variável desfecho a soroprevalência 

para o SARS-CoV-2. Utilizou como base o censo populacional de 2010, considerando fator de 

correção da população finita, nível de confiança de 95%, efeito de desenho23 igual a 1,5 e 

parâmetros apresentados na tabela 1. Para se resguardar a precisão, majorou-se um pouco a 

amostra a fim de se compensar eventuais perdas advindas de recusas, ausência do morador 

sorteado para o estudo e a existência de domicílios fechados, adicionando um percentual de 

20% de recomposição ao tamanho da amostra, para cada cidade (RAGGIO LUIZ; 

MAGNANINI, 2000; CORDEIRO, 2001). O cálculo amostral foi realizado conforme a fórmula 

abaixo, na ferramenta OpenEpi (https://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm). 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝜀2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓 + 20% 

Onde: n=tamanho da amostra; z2=1,96 (valor da distribuição normal correspondente a 

intervalo de 95%); p = prevalência estimada da doença ou evento; q = 1- p; ε2 = erro tolerável 

de amostragem, ou precisão; N= tamanho da população; e deff = efeito de desenho. 

Tabela 1: Cálculo de tamanho de amostra para o inquérito soroepidemiológico nos municípios 

de Ouro Preto e Mariana. COVID-Inconfidentes, 2020. 

Painel % de infecção Precisão Ouro Preto Mariana 
Amostra 

Total 

1 3% 3,0% 186 186 372 

2 5% 3,5% 223 223 446 

3 10% 4,0% 323 323 646 

 

Com base no cálculo da amostra, 1.464 indivíduos deveriam ter sido entrevistados nas 

duas cidades avaliadas. Porém, a amostra foi inflada em aproximadamente 15%, após o 

tamanho amostral mínimo necessário ter sido atingido. Visto que era de interesse das secretarias 

de saúde dos municípios, ter um maior número de indivíduos testados para o SARS-CoV-2 no 

inquérito populacional. 

 
23 Correção do tamanho amostral em estudos por conglomerados, calculado a partir da razão entre as 

imprecisões associadas à estimação usando uma amostra aleatória simples como referência. Em geral, 

considera-se 1,5 (correção no tamanho amostral de 50%) para resguardar a precisão (CORDEIRO, 2001; 

RAGGIO LUIZ; MAGNANINI, 2000). 

https://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
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Além do cálculo amostral anterior, realizado para avaliação do desfecho da 

soroprevalência para o SARS-CoV-2, realizamos também um cálculo que considera o desfecho 

desta tese de doutorado, a má qualidade do sono. Portanto, para este cálculo a prevalência de 

má qualidade do sono considerada foi de 50%, conforme inquéritos epidemiológicos anteriores 

em adultos (ZANUTO et al., 2015; SIMONELLI et al., 2018; DA SILVA et al., 2019), nível de 

confiança de 95%, efeito de desenho igual a 1,5 e precisão de 5%. Com base no cálculo da 

amostra para o desfecho de má qualidade do sono, deveriam ter sido entrevistados nas cidades 

de Ouro Preto e Mariana 687 e 684 indivíduos, respectivamente, totalizando 1.371 indivíduos 

nas duas cidades avaliadas. 

O plano amostral foi realizado por conglomerado em três estágios: setor censitário24, 

domicílio, e morador. Este delineamento baseou-se em grandes inquéritos nacionais 

domiciliares, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (SILVA; 

PESSOA; LILA, 2002); Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) (IBGE, 2020); pesquisa 

“Saúde em Beagá” (MEIRELES et al., 2015), e mais recentemente o estudo “EPICOVID19” 

(HALLAL et al., 2020; SILVEIRA et al., 2020). Portanto, no delineamento, foi considerado 

como unidades primárias de amostragem (UPAs) os setores censitários, selecionados com 

probabilidade proporcional ao número de domicílios, a partir de amostragem sistemática com 

probabilidades proporcionais ao tamanho (PPT), usando como medida de tamanho o número 

de domicílios, obtidos a partir da sinopse do censo populacional de 2010 por setores censitários 

(IBGE, 2010). Ademais, antes da escolha das unidades primárias, foi realizado estratificação 

prévia, considerando a renda média, segundo dados do IBGE, para não incorrer o risco de se 

retirar uma amostra de setores (unidades primárias) não representativos. Assegurando, portanto, 

a representatividade dos diferentes estratos socioeconômicos (< 1 salário mínimo, de 1 a 3 

salários mínimos e ≥ 4 salários mínimos) na amostra final, conforme a figura 3. 

 

 

 

 

 

 
24 Unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral, formado por área contínua, situada em 

um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de domicílios que permitam o levantamento por 

um recenseador (IBGE, 2010). 
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As unidades secundárias de amostragem foram os domicílios, selecionados de forma 

sistemática usando a listagem atualizada de unidades domiciliares existentes nas unidades 

primárias de amostragem (setores censitários selecionados). As unidades domiciliares são 

formadas pelos domicílios particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos com 

moradores. Foi considerado um total de 14.078 e 17.753 domicílios, distribuídos em 49 e 36 

setores censitários elegíveis em Ouro Preto e Mariana, respectivamente. Após a seleção dos 

setores censitários, foi calculado o intervalo de seleção de domicílios (k), para a amostragem 

sistemática, conforme a fórmula:  

𝑘 =
𝑁𝑖

𝑋𝑖 / 𝑛𝑖
 

Onde: k= intervalo de seleção de domicílios; Ni = número total de domicílios do setor 

censitário; Xi = tamanho amostral; ni = número de domicílios a serem selecionados no setor 

censitário.  

Desta forma obteve-se um número proporcional de residências por setor, abrangendo toda 

a área geográfica. A primeira casa do setor censitário foi selecionada conforme as indicações 

Figura 3: Distribuição das unidades primárias (setores censitários) incluídas na pesquisa, nas 

áreas urbanas das cidades do estudo. COVID-Inconfidentes (2020). 
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do IBGE e, posteriormente, foi feita a amostragem sistemática do próximo domicílio conforme 

o intervalo de seleção de domicílios (k). 

As unidades terciárias de amostragem foram os indivíduos, selecionados a partir de uma 

amostragem aleatória simples. No domicílio selecionado, era feita a listagem de todos os 

moradores adultos, e realizado o sorteio aleatório simples de um morador para participar da 

pesquisa, utilizando um aplicativo de sorteio chamado Sorteador de Nomes® (ARAMBURU, 

2020), disponível na plataforma Google Play®. Durante os dias de coleta, em caso de domicílio 

fechado, ausência ou recusa do morador sorteado, a equipe realizava uma abordagem do 

domicílio à direita e, em caso de insucesso, o domicílio à esquerda daquele sorteado. Persistindo 

a recusa ou ausência de moradores no domicílio, a equipe seguia para o próximo domicílio 

selecionado. Não houve retorno aos domicílios fechados, e não houve sorteio de mais de um 

morador do mesmo domicílio. 

5.3.1. Cálculo do peso amostral 

Na análise dos dados, obtidos em planos amostrais complexos, é necessário o uso de 

técnicas desenvolvidas especificamente para este propósito, a fim de se compensar as 

probabilidades desiguais de seleção das unidades em cada um dos estágios (SZWARCWALD; 

DAMACENA, 2008). Portanto, para ajustar os pesos naturais do desenho e/ou corrigir os 

problemas originados pela ausência, ou recusa de resposta, foi calculado o peso amostral, 

atribuindo ponderações diferenciadas aos elementos da amostra, correspondentes ao inverso do 

produto das probabilidades de inclusão nos diversos estágios de seleção (SZWARCWALD; 

DAMACENA, 2008).  

No cálculo dos pesos amostrais foram consideradas as probabilidades de inclusão dos 

elementos na amostra, nos três estágios: 1) probabilidade de o setor censitário ser sorteado; 2) 

probabilidade de o domicílio ser sorteado; 3) probabilidade de o indivíduo maior de 18 anos ser 

sorteado. O peso amostral de cada unidade selecionada (setor censitário, domicílio e indivíduo) 

foi calculado para cada município, calculando o inverso da probabilidade de seleção, conforme 

o plano de amostragem do estudo. A probabilidade de seleção do setor censitário em cada 

município da amostra é dada por ni/Ni, sendo “ni” o número de setores censitários da amostra 

selecionados do município “i” e “Ni” o número de setores censitários do município “i” 

conforme censo demográfico 2010. A probabilidade do domicílio do setor censitário “j” do 
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município “i” ser selecionado foi obtida a partir da seguinte expressão: dij/Dij, sendo “dij” o 

número de domicílios amostrados no setor “j” do município “i” e “Dij” o número de domicílios 

no setor “j” do município “i” conforme censo demográfico 2010. A probabilidade de cada 

indivíduo residente no domicílio selecionado é dada por 1 / (número de residentes de 18 anos 

ou mais no domicílio).  Foi aplicado ajuste para compensar as perdas de entrevistas por não 

resposta e a calibração para peso do domicílio e do morador selecionado, de maneira que os 

totais populacionais por sexo e faixa etária (18 a 29; 30 a 49; 50 a 59; e 60 anos e mais) fossem 

coerentes com as projeções da população de 2019 (BRASIL, 2020a). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no software Stata®, versão 15.0, 

considerando o nível de significância de 5%, e adotados procedimentos para estudos com 

metodologias complexas (amostragens por conglomerados, múltiplos estágios). Incorporando 

à sintaxe o prefixo “svy” (survey comands), os quais permitem considerar os efeitos de 

estratificação e agrupamento derivados do delineamento amostral complexo, e ponderação da 

amostra, para expandir os resultados para a população avaliada. 

Os tópicos metodológicos a seguir, serão apresentados de acordo com cada objetivo 

específico, em que serão abordadas as variáveis de exposição e as análises estatísticas propostas 

para atender aos objetivos. 

5.4.  Coleta dos dados 

A coleta de dados sempre acontecia aos finais de semana (sexta-feira, sábado e 

domingo), visando proporcionar a participação de moradores que trabalhavam durante a 

semana. Na semana anterior às coletas, uma equipe de pesquisadores realizava o arrolamento 

dos domicílios, no qual utilizando os critérios do delineamento amostral, eram selecionados os 

domicílios que iriam participar da pesquisa. Em cada domicílio sorteado e nos domicílios 

vizinhos à esquerda e à direita foram fixados folders, informando que o domicílio havia sido 

sorteado para o estudo, e que a coleta de dados seria realizada no final de semana. Além disso, 

anteriormente a coleta, eram desenvolvidas ações de sensibilização da população, utilizando 

como estratégia a distribuição de folders e cartazes em locais públicos (Figura 4). E divulgação 

da pesquisa em rádios, mídias sociais (Instagram e Facebook), grupos de WhatsApp® e 

celebrações religiosas, a partir de vídeo de divulgação, disponível em: 

https://youtu.be/GeHGkDXI6L8. A pesquisa também foi divulgada em programa de televisão, 

https://www.stata.com/manuals/svy.pdf
https://youtu.be/GeHGkDXI6L8
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disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pQBjgAT6PyY. 

 

Durante o momento da coleta de dados, os indivíduos selecionados foram devidamente 

informados, e caso concordassem, era realizada a coleta de sangue e a entrevista com 

questionário estruturado (Anexo 4), por entrevistadores treinados. 

5.4.1. Análises laboratoriais  

A coleta de sangue foi realizada por flebotomista treinado, por venopunção na região da 

fossa antecubital, com o participante sentado e o braço apoiado. Foi utilizado um tubo soro gel 

S-Monovette® (Sarstedt) de 7,5 mL para análise da vitamina D; e um tubo de coleta S-

Monovette® (Sarstedt) de 2,7 mL, contendo fluoreto de sódio/EDTA, para obtenção de sangue 

total para as análises de biologia molecular. 

 

Figura 4: Folders informativos utilizados no processo de sensibilização e arrolamento dos 

domicílios. COVID-Inconfidentes (2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=pQBjgAT6PyY
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Ao final de cada turno (manhã e tarde), as amostras eram conferidas, acondicionadas em 

caixa térmica e transportadas até o Laboratório de Epidemiologia (LEPI) da Escola de Medicina 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), para processamento e armazenamento. No 

laboratório, os tubos de soro foram centrifugados a 2500 rpm por 15 minutos, aliquotados e 

armazenados em freezer -80 °C. 

5.4.2. Entrevista  

A entrevista face a face foi realizada no domicílio do morador, por estudantes de 

graduação da área da saúde treinados, utilizando um questionário eletrônico que continha as 

variáveis de interesse do estudo. Para controlar possíveis vieses, os entrevistadores foram 

treinados quanto ao uso do questionário digital e a forma de abordagem dos entrevistados. Além 

disso, para a aplicação do questionário e captura das coordenadas geodésicas (longitude e 

latitude) do domicílio do entrevistado, utilizou-se o software Data Goal®. Utilizou-se um 

questionário estruturado com variáveis sociodemográficas e econômicas, hábitos de vida, 

condição de saúde geral, saúde mental, hábitos de sono, alimentação e nutrição. 

Figura 5: Fotos da coleta de sangue no estudo COVID-Inconfidentes (2020). 
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5.4.2.1. Variável desfecho: Qualidade do sono 

Em todos os objetivos avaliados nesta tese, a variável desfecho avaliada foi a má 

qualidade do sono, medida pelo questionário Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) 

(BERTOLAZI et al., 2011). Este instrumento é composto de 19 perguntas categorizadas em 

sete componentes, cada componente com pontuação de 0 a 3: qualidade subjetiva do sono (C1), 

latência do sono (C2), duração do sono (C3), eficiência habitual do sono (C4), distúrbios do 

sono (C5), uso de medicação para dormir (C6) e disfunção diurna (C7). A soma das pontuações 

gera uma pontuação geral, variando de 0 a 21, onde a pontuação mais alta, indica pior qualidade 

de sono (BUYSSE et al., 1989). Neste estudo, os indivíduos foram classificados com sono de 

boa qualidade quando a pontuação do IQSP foi menor ou igual a cinco (IQSP ≤ 5) e com sono 

de má qualidade, quando a pontuação do IQSP foi maior que cinco (IQSP > 5). Além disso, 

uma dificuldade moderada a grave em cada componente específico do sono (C1 a C7), foi 

definida quando a pontuação do componente era maior ou igual a dois (BUYSSE et al., 1989; 

WANG et al., 2020a). 

Figura 6: Fotos da entrevista estruturada no estudo COVID-Inconfidentes (2020). 
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5.5.  Características sociodemográficas, condições de saúde e qualidade do sono 

Neste objetivo, foi realizado a caracterização sociodemográfica, condições de saúde, 

aspectos relacionados a pandemia e qualidade do sono da população avaliada. Assim como, a 

avaliação de variáveis associadas a má qualidade do sono.  

Variáveis sociodemográficas  

As variáveis sociodemográficas avaliadas foram: sexo (masculino ou feminino), idade 

(18–34, 35–59 ou > 60 anos), cor da pele autodeclarada (branco, pardos, pretos, amarelos ou 

indígenas), estrutura domiciliar (mora com outras pessoas ou mora sozinho), estado civil 

(casado ou não casado), escolaridade (0–8, 9–11 ou > 12 anos de estudo), renda familiar (< 2, 

2–4 ou > 4 salários mínimos), estar trabalhando (sim ou não), estar trabalhando em home office 

(sim ou não), e trabalhar em turnos alternantes (sim ou não).  

Variáveis de condições de saúde 

As variáveis de saúde avaliadas foram doenças crônicas, dor crônica, consumo de álcool 

e tabaco, saúde mental, estado nutricional, e atividade física. As doenças crônicas autorreferidas 

foram avaliadas por autorrelato de diagnóstico médico25 (hipertensão, diabetes, asma, doença 

pulmonar, doença renal crônica, câncer, doença cardíaca ou distúrbios da tireoide), 

dicotomizadas em morbidade (relatando pelo menos uma doença) e sem morbidade (nenhuma 

doença). Dor física crônica (autorrelato de dor física presente por 3 meses ou mais). O consumo 

de álcool e o tabagismo foram avaliados por autorrelato (sim ou não). 

Em relação a saúde mental, foram avaliados os sintomas de ansiedade e depressão. Os 

sintomas de ansiedade foram avaliados pela escala Generalized Anxiety Disorder (GAD-7), 

uma escala likert de quatro pontos, traduzida e validada para o português (SOUSA et al., 2015). 

É composta por sete itens, com um escore máximo de 21 pontos. Os sintomas de ansiedade 

foram classificados como mínimo ou nulo (0–4 pontos); leve (5–9 pontos); moderado (10–14 

pontos); e grave (15–21 pontos) (SPITZER et al., 2006). Os sintomas de depressão foram 

avaliados pela escala Patient Health Questionnaire (PHQ-9), uma escala likert de quatro 

pontos, traduzida e validada para o português (SANTOS et al., 2013). Composta por nove 

 
25 Para esta variável, foi realizada a mesma pergunta utilizada pelo inquérito telefônico Vigitel: “Algum 

médico ou outro profissional de saúde já disse que o(a) sr(a) tem: hipertensão, diabetes, asma, doença 

pulmonar, doença renal crônica, câncer, doença cardíaca ou distúrbios da tireoide?” 
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perguntas, seu escore varia de 0 a 27 pontos, classificados como, ausente (0–5 pontos); leve (6–

9 pontos); moderado (10–14 pontos); moderadamente grave (15–19 pontos); e grave (20–27 

pontos) (KROENKE; SPITZER; WILLIAMS, 2001). Para ambas escalas, GAD-7 e PHQ-9, 

escores iguais ou acima a 10, foram considerados para determinar a presença de sintomas de 

ansiedade e depressão, respectivamente (KROENKE; SPITZER; WILLIAMS, 2001; SPITZER 

et al., 2006).  

O estado nutricional foi avaliado pelo índice de massa corporal (IMC) a partir do peso 

(kilogramas) e altura (metros) autorrelatados, conforme as seguintes perguntas: “Qual o seu 

peso atual? Caso o(a) sr(a) não saiba o seu peso exato, diga um valor aproximado”; e “Qual seu 

peso antes da pandemia (março/2020)? Caso o(a) sr(a) não saiba o seu peso exato, diga um 

valor aproximado”. Posteriormente a classificação foi realizada conforme as diretrizes da OMS 

e OPAS, como baixo peso (IMC < 18,5 kg/m² se < 60 anos ou IMC < 22,0 kg/m² se > 60 anos), 

eutrófico (IMC 18,5-24,9 kg/m² se < 60 anos ou IMC 22,0-27,9 kg/m² se > 60 anos), sobrepeso 

(IMC 25,0-29,9 kg/m² se < 60 anos ou IMC 28,0-29,9 kg/m² se > 60 anos), ou obesidade (IMC > 

30,0 kg/m²) (WHO, 1995; PAHO, 2001).  

A prática de atividade física no lazer foi avaliada a partir da frequência, duração e tipo de 

exercício realizado. Os participantes foram classificados em fisicamente ativos (≥ 150 

minutos/semana de atividade física moderada ou ≥ 75 minutos/semana de atividade vigorosa, 

ou uma combinação de ambos). E fisicamente inativos (< 150 minutos/semana de atividade 

física moderada ou < 75 minutos/semana de atividades vigorosas), conforme as recomendações 

da OMS (WHO, 2020b). 

Variáveis relacionadas a pandemia 

Dos aspectos relacionados à pandemia da covid-19, foi avaliado a infecção pelo SARS-

CoV-2 a partir de método imunocromatográfico qualitativo e não diferenciado de anticorpos 

(IgG e IgM) anti-SARS-CoV-2 (teste One Step Covid 2019®, Guangzhou Wondfo Biotech, 

China), conforme protocolo estabelecido pelo fabricante (CELER, 2020). Sintomas da covid-

19 nos 15 dias anteriores a entrevista: febre, dor de garganta, tosse, dispneia, taquicardia, 

diarreia, vômitos, anosmia, ageusia e fadiga (BRASIL, 2020b). As respostas foram utilizadas 

para a criação de uma nova variável dicotômica, cujas categorias eram: sem sintomas (nenhum 

sintoma da covid-19) e com sintomas (relatando pelo menos um sintoma da covid-19). Ter pelo 

menos um membro da família no grupo de risco para covid-19 grave, sendo: pessoas com mais 
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de 60 anos ou com doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória, doença neurológica ou 

renal, imunossupressão, obesidade, asma, mulheres grávidas ou mulheres que tiveram filhos há 

menos de 42 dias (BRASIL, 2020b). As respostas foram categorizadas em sim (pelo menos um 

membro da família no grupo de risco) ou não (nenhum membro do grupo de risco). E relato de 

estar realizando as medidas de distanciamento social26 no momento da coleta de dados (outubro 

a dezembro de 2020), categorizadas em sim (relata estar realizando as medidas de 

distanciamento social) ou não (relata não estar realizando as medidas de distanciamento social). 

Também foi avaliado a mudança de peso corporal durante a pandemia, por meio da 

mudança percentual no peso corporal total do momento da coleta de dados (outubro a dezembro 

de 2020) em comparação com antes da pandemia (março de 2020). A partir da seguinte fórmula: 

𝛥 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
∗ 100 

Uma mudança no peso maior ou igual a 5% do peso corporal para mais (≥ +5%) ou para 

menos (≤ -5%) foi definida como uma mudança clinicamente significativa. Um ganho de 5% 

no peso corporal é considerado clinicamente significativo para o risco cardiovascular e 

distúrbios metabólicos (DE LAS FUENTES et al., 2009; LE BLANC et al., 2011) assim como 

na dor crônica (MESSIER, 2010) um importante determinante da qualidade do sono 

(MATHIAS; CANT; BURKE, 2018). Além disso, este valor percentual, foi recomendado como 

um limiar para a perda de peso clinicamente significativa em várias diretrizes, nacionais e 

internacionais (FDA, 2007; ABESO, 2010; DAA, 2012; JENSEN et al., 2014).  

Análise estatística 

Foi realizada a caracterização da amostra total e pela variável desfecho (qualidade do 

sono), por cálculos descritivos como frequências relativas, ou média e intervalo de confiança 

(IC) de 95%. O teste qui-quadrado de Pearson foi utilizado para a comparação de proporções. 

Foi realizado também análise de regressão logística multivariada para verificar os fatores 

relacionados a pandemia que estariam associados à má qualidade do sono. As variáveis 

selecionadas como candidatas para análise multivariada foram baseadas no ponto de corte do 

 
26 Os indivíduos foram informados sobre a definição de distanciamento social durante a entrevista, a partir 

da seguinte frase: “Distanciamento social é a diminuição na interação e contato entre as pessoas de uma 

comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus; diferente de isolamento social, que é uma 

medida que visa separar as pessoas doentes das não doentes, para evitar a propagação do vírus”. 
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valor p de 0,20 na análise univariada e na plausibilidade biológica. Usando o procedimento de 

eliminação gradual (stepwise backward), variáveis com maior evidência científica relacionada 

aos determinantes da qualidade do sono foram mantidas no modelo, e aquelas com menor 

significância (maior valor de p) foram analisadas e removidas uma a uma do modelo até que o 

modelo multivariado final contivesse as variáveis com um nível de significância de p < 0,05 

(BURSAC et al., 2008). A colinearidade entre as covariáveis para este, e todos os outros 

objetivos desta tese foi avaliada através do cálculo do fator de inflação da variância, com auxílio 

do comando “subsetByVIF” no software Stata versão 15.0, considerando ponto de corte 

máximo de 10 (VIF < 10) (HAIR, 2011; PLUMMER et al., 2019). Desta forma, o cálculo do 

VIF é feito sem levar em conta a variável dependente de interesse, o que deve mitigar problemas 

relacionados a sobreajuste27. 

Foi avaliado a distribuição das variáveis sociodemográficas e de saúde pelos municípios 

avaliados (Apêndice 1). E também, foi realizada uma matriz de correlação, de todas as variáveis 

avaliadas no estudo (Apêndice 2). As correlações foram realizadas, de acordo com o tipo de 

variável (contínua, dicotômica ou ordinal). Portanto, para um par de variáveis dicotômicas, foi 

realizado correlação tetracórica, para um par de variáveis ordinais, a correlação policórica, para 

um par de variáveis contínuas, a correlação de Spearman, e para avaliar a correlação entre uma 

variável contínua e uma dicotômica ou ordinal, foi realizado a correlação bisserial e polisserial, 

respectivamente (MAKOWSKI et al., 2020).   

Não foi encontrado diferenças significativas na distribuição das variáveis nos dois 

municípios na tabela de distribuição das características, assim como na matriz de correlação. 

Por isso, em todos objetivos, os dados das duas cidades foram analisados em conjunto.  

5.6.  Consumo alimentar por nível de processamento e qualidade do sono 

Variável exposição: Consumo alimentar 

O consumo de alimentos foi avaliado utilizando um questionário qualitativo de frequência 

de alimentos (QFA), referente ao consumo alimentar dos últimos três meses (ICICT, 2020). A 

frequência do consumo alimentar foi relatada nos dias da semana, considerando as respostas: i) 

 
27 Termo usado em estatística para descrever quando um modelo estatístico se ajusta muito bem ao conjunto 

de dados anteriormente observado, mas se mostra ineficaz para prever novos resultados. 
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Nunca; ii) 1 a 2 dias/por semana; iii) 3 a 4 dias/por semana; iv) 5 a 6 dias/por semana v) Todos 

os dias, incluindo sábados e domingos. Os participantes descreveram a frequência de consumo 

de 20 itens alimentares. Entretanto, para atender ao objetivo deste estudo, utilizamos apenas 10 

itens alimentares (Quadro 1). O QFA foi analisado conforme a extensão e propósito do 

processamento (MONTEIRO et al., 2010a, 2018), avaliado por duas variáveis de exposição: 

alimentos in natura/minimamente processados e alimentos ultraprocessados, classificados 

conforme as diretrizes dietéticas para a população brasileira e a classificação NOVA (Quadro 

1). 

Quadro 1: Pontuação do consumo alimentar conforme a extensão e propósito do 

processamento dos alimentos 

Pontuação 0 1 2 3 4 

In-natura ou minimamente processado 

Feijões Diariamente 
5 a 6 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

1 a 2 vezes 

por semana 

Nunca ou 

quase nunca 

Frutas Diariamente 
5 a 6 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

1 a 2 vezes 

por semana 

Nunca ou 

quase nunca 

Vegetaisa Diariamente 
5 a 6 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

1 a 2 vezes 

por semana 

Nunca ou 

quase nunca 

Folhososb Diariamente 
5 a 6 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

1 a 2 vezes 

por semana 

Nunca ou 

quase nunca 

Leite e derivados Diariamente 
5 a 6 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

1 a 2 vezes 

por semana 

Nunca ou 

quase nunca 

Ultraprocessados 

Carnes 

processadasc 

Nunca ou 

quase nunca 

1 a 2 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

5 a 6 vezes 

por semana 
Diariamente 

Macarrão 

instantâneo 

Nunca ou 

quase nunca 

1 a 2 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

5 a 6 vezes 

por semana 
Diariamente 

Refrigerante e 

bebidas adoçadas 

Nunca ou 

quase nunca 

1 a 2 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

5 a 6 vezes 

por semana 
Diariamente 

Chips 
Nunca ou 

quase nunca 

1 a 2 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

5 a 6 vezes 

por semana 
Diariamente 

Docesd 
Nunca ou 

quase nunca 

1 a 2 vezes 

por semana 

3 a 4 vezes 

por semana 

5 a 6 vezes 

por semana 
Diariamente 

a Tomates, cenouras, chuchu, berinjela, abobrinha 
b Alface, espinafre, couve, agrião, rúcula 
c Bife de hambúrguer, salsicha, presunto, mortadela, salame 
d Chicletes, doces, bombons, sorvetes, gelatinas e chocolates 



64 

 

 

O grupo de alimentos in natura/minimamente processados foi composto de frutas, 

vegetais, folhosos, leite e feijão, e o grupo ultraprocessados, por carnes processadas, doces, 

macarrão instantâneo, refrigerantes e salgadinhos (Quadro 1).  

Para avaliar a co-ocorrência do consumo dos dois grupos, foi calculada uma pontuação 

conforme a extensão e propósito do processamento de cada grupo alimentar. A pontuação variou 

de zero a quatro pontos, dependendo do alimento e da frequência semanal de consumo. A 

pontuação foi calculada inversamente: alimentos in natura/minimamente processados, 

consumidos diariamente e alimentos ultraprocessados raramente ou nunca consumidos 

receberam a pontuação mínima (zero). A pontuação mais alta (quatro pontos) foi dada aos 

alimentos in natura/minimamente processados raramente ou nunca consumidos, e pelos 

alimentos ultraprocessados consumidos diariamente. A pontuação total incluiu a soma dos itens 

alimentares, variando de 0 (melhor qualidade da dieta) a 40 pontos (pior qualidade da dieta). 

Por fim, a pontuação total foi classificada em quartis de distribuição.  

Além disso, foi avaliado com que frequência os indivíduos substituíam seu almoço e/ou 

jantar, uma refeição caseira, em sua maioria preparada com alimentos in natura/minimamente 

processados, por alimentos ultraprocessados de acordo com a seguinte pergunta: “Nos últimos 

três meses, quantos dias por semana o(a) sr(a) costuma trocar a comida do almoço e/ou jantar 

por sanduíches, salgados, pizza ou outros lanches?” 

A frequência da substituição do almoço e/ou jantar por estes alimentos foi relatada nos 

dias da semana, considerando a mesma frequência de respostas do QFA acima. E 

posteriormente, os indivíduos foram classificados naqueles que substituíam o almoço e/ou 

jantar por até quatro vezes por semana, e indivíduos que substituíam por cinco ou mais vezes 

por semana.  

Análise estatística 

Para verificar se o consumo alimentar conforme a extensão e propósito do processamento 

estava associado a má qualidade do sono, foram realizadas análises de regressão logística 

univariada e multivariada. Para selecionar o conjunto de covariáveis a serem incluídas no 

modelo multivariado, um modelo teórico de causalidade baseado em um gráfico acíclico 

direcionado (DAG; directed acyclic graph)28 foi elaborado para orientar as análises e estimar o 

 
28 A utilização de modelos causais baseados em gráficos acíclicos direcionados torna explícitas as hipóteses 



65 

 

 

efeito total do consumo alimentar (variável exposição) na qualidade do sono (variável 

desfecho), usando o software online Dagitty, versão 3.2 (Figura 7) (TEXTOR; HARDT, 2011). 

Foram estabelecidas conexões causais representadas por setas entre as variáveis. Cada variável 

no DAG foi representada por um retângulo e as cores tinham significados diferentes: retângulo 

verde, variável exposição; azul circulado por preto, variável desfecho; variáveis potenciais 

confundidores foram incluídas, destas, em azul são os antecedentes apenas da variável 

desfecho, e as em vermelho claro são os antecedentes de ambas as variáveis (desfecho e 

exposição). Portanto, com o DAG é possível verificar se o efeito causal é identificável a partir 

das variáveis observadas e dos pressupostos contidos no diagrama. Caso positivo, usa-se o DAG 

para selecionar um conjunto mínimo e suficiente29 de variáveis de ajuste para confundimento, 

a partir do critério da porta de trás (backdoor)30, que feche todos os caminhos abertos pela porta 

de trás entre a exposição e o desfecho e que não abra caminhos que já estejam fechados por 

colisores31. Também é importante que não seja realizado ajuste para variáveis mediadoras32 ou 

para outras variáveis descendentes do tratamento (CORTES; FAERSTEIN; STRUCHINER, 

2016; SILVA, 2021). Dessa forma, evita-se ajustes desnecessários, associações espúrias e erros 

de estimativa nas análises multivariadas. 

Portanto, a seleção das variáveis para o modelo multivariado foi realizada a partir do 

DAG, conforme o conjunto mínimo e suficiente de variáveis do critério da porta de trás: idade, 

sexo, renda familiar, estado civil e sintomas de ansiedade (Figura 7). Além disso, foram 

realizados testes de tendência linear para cada modelo de regressão logística. 

     

 
adjacentes ao modelo, permitindo que suas implicações possam ser analisadas criticamente, facilitando, a 

identificação de possíveis fontes de viés e incerteza nos resultados de um estudo epidemiológico (CORTES; 

FAERSTEIN; STRUCHINER, 2016; SILVA, 2021). 
29 Um conjunto de variáveis é considerado suficiente (S) para controle de confundimento se as variáveis 

contidas em S bloqueiam todos os caminhos não causais que ligam a exposição ao desfecho. Além disso, o 

conjunto deve ser mínimo, pois a inclusão de variáveis desnecessárias, além de ter um risco de provocar 

viés de colisão, também contribui para a redução da precisão das estimativas (CORTES; FAERSTEIN; 

STRUCHINER, 2016; SILVA, 2021). 
30 Caminhos não causais desbloqueados, que ligam a exposição ao desfecho (CORTES; FAERSTEIN; 

STRUCHINER, 2016; SILVA, 2021). 
31 O colisor é um efeito comum, tanto da exposição, quanto do desfecho. A análise condicionada (por 

seleção, estratificação ou ajuste) por essa variável, geralmente resultará em uma associação espúria entre a 

exposição e o desfecho, que não existe (BANACK; KAUFMAN, 2015).  
32 Uma variável é definida como mediadora na medida em que ela explica ou é responsável pela relação 

entre a exposição e o desfecho (PREACHER; HAYES, 2004). 
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Figura 7: Gráfico acíclico dirigido (DAG) sobre a pontuação de alimentação conforme a 

extensão e propósito do processamento de alimentos e qualidade do sono em adultos durante a 

pandemia da covid-19. 

 
 

Legenda: A variável em verde e com o símbolo ">" dentro do retângulo é a variável exposição. A variável em azul 

e com a letra "I" dentro do retângulo é a variável desfecho; variáveis em azul são os antecedentes da variável de 

desfecho; e aquelas em vermelho são os antecedentes das variáveis de desfecho e de exposição. Setas de cor preta 

são caminhos não causais e não enviesados; setas de cor verde são caminhos causais entre as variáveis explicativas 

e variáveis desfecho ou antecedentes; setas de cor vermelha são caminhos enviesados.  

5.7. Comportamento sedentário e qualidade do sono 

Variável exposição: Comportamento sedentário 

O comportamento sedentário foi avaliado por meio do tempo total sentado através das 

perguntas: “Antes da pandemia (março de 2020), de segunda a sexta, quanto tempo (em horas) 

ao todo por dia o(a) sr.(a) ficava sentado (inclua o tempo usado para celular, televisão, 

computador, tablet, livros, carro, transporte público)”; e “Atualmente (outubro a dezembro de 

2020), de segunda a sexta, quanto tempo (em horas) ao todo por dia o(a) sr.(a) fica sentado 

(inclua o tempo usado para celular, televisão, computador, tablet, livros, carro, transporte 

público)”.  
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Portanto, a primeira pergunta se referia ao período anterior à pandemia, antes de março 

de 2020, e a segunda pergunta se referia ao período durante a pandemia, de outubro a dezembro 

de 2020, quando os dados foram coletados.  

O tempo total sentado em horas foi classificado de duas formas: classificação 1, a cada 

3 horas (< 3h; 3-6h; 6-9h; > 9h); e classificação 2 (<9h; > 9h). Esse ponto de corte baseou-se 

em uma análise de meta-regressão com mais de 1 milhão de participantes, sugerindo que 

indivíduos com tempo total sentado por dia maior ou igual a 9 horas têm maiores riscos para 

mortalidade por todas as causas (KU et al., 2018). Também foi calculado a diferença entre as 

horas gastas em comportamento sedentário durante e antes da pandemia, variável que 

chamamos “mudança no comportamento sedentário durante a pandemia” (comportamento 

sedentário durante a pandemia - comportamento sedentário antes da pandemia).  

Razão entre a atividade física e comportamento sedentário 

Além do comportamento sedentário dos participantes, avaliamos também a razão entre 

o tempo gasto em atividade física e o tempo em comportamento sedentário. Para isso, 

calculamos a média diária de prática de atividade física moderada a vigorosa (AFMV)33, 

considerando a frequência semanal (0 a 7 dias) e o tempo médio de prática (minutos). 

Posteriormente, dividimos o tempo de prática de atividade física pelas horas em comportamento 

sedentário, conforme a seguinte fórmula: tempo diário médio de AFMV (minutos/dia) / tempo 

em comportamento sedentário (horas/dia). E depois classificamos de acordo com Chastin et al. 

(2021), que sugerem a prática de pelo menos 2,5 minutos de AFMV para cada hora sedentário, 

para redução dos impactos do comportamento sedentário (CHASTIN et al., 2021).  

Análise estatística 

Para este objetivo, foi avaliado a associação do comportamento sedentário (exposição) 

com a qualidade do sono (desfecho), e o efeito da razão entre o tempo gasto em AFMV e o 

tempo em comportamento sedentário, a partir de regressão logística univariada e multivariada. 

Para selecionar o conjunto de covariáveis a serem incluídas no modelo multivariado, um 

modelo teórico de causalidade baseado em DAG foi elaborado para orientar as análises. O 

 
33 Atividade física moderada: caminhada, caminhada em esteira, musculação, hidroginástica, ginástica em 

geral, natação, artes marciais e luta, ciclismo, voleibol/futevôlei e dança. Atividade física vigorosa: corrida, 

corrida em esteira, ginástica aeróbica, futebol/futsal, basquetebol e tênis (AINSWORTH et al., 2000; 

BRASIL, 2022). 



68 

 

 

critério da porta de trás foi utilizado para selecionar um conjunto mínimo e suficiente de 

variáveis para ajustar os modelos multivariados (Figura 8). O ajuste mínimo e suficiente 

sugerido foi: idade, sexo, escolaridade, renda, estrutura domiciliar, home-office, índice de massa 

corporal, e soropositividade para o coronavírus.  

 

Legenda: A variável em verde e com o símbolo ">" dentro do retângulo é a variável exposição. A variável em azul 

e com a letra "I" dentro do retângulo é a variável desfecho; variáveis em azul são os antecedentes da variável de 

desfecho; e aquelas em vermelho são os antecedentes das variáveis de desfecho e de exposição. Setas de cor preta 

são caminhos não causais e não enviesados; setas de cor verde são caminhos causais entre as variáveis explicativas 

e variáveis desfecho ou antecedentes; setas de cor em vermelha são caminhos enviesados.  

5.8. Vitamina D e qualidade do sono 

Variável exposição: Níveis de vitamina D 

A vitamina D sérica (25(OH)D) foi aferida por eletroquimioluminescência indireta no 

aparelho Access 2 Immunoassay System® (Beckman Coulter, EUA) com kit comercial Roche 

Diagnostics® (Roche, Suíça), em parceria com o Laboratório Piloto de Análises Clínicas 

(LAPAC) da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Para descrição dos níveis de vitamina D, foram utilizados os pontos de corte de 10, 20 e 

30 ng/mL. E a classificação de suficiência e deficiência, foi realizada conforme o 

Figura 8:  Gráfico acíclico dirigido (DAG) sobre comportamento sedentário e qualidade do sono 

em adultos durante a pandemia da covid-19. 
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Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e 

da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2018). Classificando como 

deficiência, valores de 25(OH)D < 20 ng/mL para uma população saudável e < 30 ng/mL para 

grupos de risco34 (DE MORAES et al., 2018).  

Exposição a luz solar 

A exposição a luz solar diária foi avaliada quantitativamente, a partir das seguintes 

perguntas: “De segunda a domingo, quantas vezes na semana, e por quanto tempo o(a) sr.(a) 

fica exposto ao sol?” Posteriormente foi calculado a exposição média diária ao sol, a partir da 

seguinte fórmula: [frequência semanal de exposição a luz solar (0 a 7 dias) x tempo diário de 

exposição a luz solar (minutos) / 7]. E depois foi classificada como "insuficiente" quando menor 

que 30 min/dia e "suficiente" quando maior ou igual a 30 min/dia (NHLBI, 2011).  

Análise estatística 

Para este objetivo, foi realizada regressão logística univariada e multivariada, para avaliar 

a associação dos níveis de vitamina D (exposição) com a qualidade do sono (desfecho), não 

estratificada e estratificada pela exposição a luz solar diária. Para selecionar o conjunto de 

covariáveis a serem incluídas no modelo multivariado, um modelo teórico de causalidade 

baseado em DAG foi elaborado para orientar as análises. O critério da porta de trás foi utilizado 

para selecionar um conjunto mínimo e suficiente de variáveis para ajustar os modelos 

multivariados (Figura 9). O conjunto de ajuste mínimo e suficiente sugerido foi: sexo, idade, 

cor da pele, estar trabalhando, consumo de álcool e índice de massa corporal.  

 
34 Grupos de risco para deficiência de vitamina D e que se beneficiam com a manutenção de valores entre 

30 e 60 ng/mL: Idosos (≥ 60 anos), indivíduos com obesidade, cor de pele parda ou preta, com câncer, 

diabetes ou doenças renais crônicas (DE MORAES et al., 2018). 
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Legenda: A variável em verde e com o símbolo ">" dentro do retângulo é a variável exposição. A variável em azul 

e com a letra "I" dentro do retângulo é a variável desfecho; variáveis em azul são os antecedentes da variável de 

desfecho; e aquelas em vermelho são os antecedentes das variáveis de desfecho e de exposição. Setas de cor preta 

são caminhos não causais e não enviesados; setas de cor verde são caminhos causais entre as variáveis explicativas 

e variáveis desfecho ou antecedentes; setas de cor em vermelha são caminhos enviesados.  

Figura 9: Gráfico acíclico dirigido (DAG) sobre a vitamina D e qualidade do sono em adultos 

durante a pandemia da covid-19. 
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6. RESULTADOS  

Para auxiliar a compreensão dos resultados do estudo, este capítulo será subdivido em 

sessões, de acordo com cada objetivo específico: 

i. Objetivo 1: Investigar a qualidade do sono e sua associação com fatores 

sociodemográficos, condições de saúde e aspectos relacionados a pandemia da 

covid-19; 

ii. Objetivo 2: Avaliar a associação do consumo alimentar conforme a extensão e 

propósito do processamento dos alimentos com a qualidade do sono; 

iii. Objetivo 3: Analisar a associação do comportamento sedentário isolado e em 

conjunto com a prática de atividade física na qualidade do sono; 

iv. Objetivo 4: Verificar a associação da vitamina D com a qualidade do sono, segundo 

a exposição diária a luz solar. 

6.1. Características, condições de saúde e qualidade do sono  

Foram recrutados ao total 1.789 indivíduos, destes, 27 (1,5%) foram excluídos por não 

finalizarem a entrevista ou não coletaram amostra sanguínea. Portanto, 1.762 indivíduos foram 

avaliados, 764 do município de Mariana (43,4%) e 998 de Ouro Preto (56,6%) (Figura 10).  

Figura 10: Fluxograma da amostra do estudo COVID-Inconfidentes, 2020. 
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A distribuição das pontuações do IQSP é apresentada na Figura 11. O IQSP teve uma 

pontuação média de 6,32 pontos (IC95% 6,03-6,62), e a prevalência de má qualidade do sono 

(IQSP > 5) foi de 52,5% na amostra total. 

 

Em relação aos componentes do IQSP, as frequências da pontuação de componentes de 

sono com dificuldade moderada a grave (pontuação ≥ 2) foram 18,3% para qualidade subjetiva 

do sono (C1) (IC95%: 14,5-22,4), 45,8% para latência do sono (C2) (IC95%: 41,6-50,1%), 

15,7% para duração do sono (C3) (IC95%: 12,3-19,8), 20,1% para eficiência do sono (C4) 

(IC95%: 16,7-24,1), 36,8% para distúrbios do sono (C5) (IC95%: 32,0-41,9), 9,6% para o uso 

de medicação para dormir (C6) (IC95%: 7,6-12,1) e 13,9% para disfunção diurna (C7) (IC95%: 

11,0-17,5) (Figura 12).  
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Figura 11: Distribuição da frequência da pontuação do Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (IQSP) durante a pandemia. COVID-Inconfidentes, 2020. 
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Em relação às características sociodemográficas dos indivíduos avaliados, 51,9% eram 

mulheres, a faixa etária mais prevalente era de 35 a 59 anos (45,6%), a maioria era casado 

(53,2%), tinham entre 9 a 11 anos de estudo (39,7%) se autodeclaravam de cor de pele parda 

(47,9%) e tinham renda familiar menor ou igual a dois salários mínimos (41,1%). Sobre as 

variáveis relacionadas ao trabalho, 52,5% dos indivíduos avaliados eram trabalhadores ativos, 

20,3% trabalhavam em home office e 8,5% trabalhavam em turnos alternantes (Tabela 2).  

Tabela 2: Características sociodemográficas de acordo com a qualidade do sono durante a 

pandemia. COVID-Inconfidentes, 2020. 

  Qualidade do sono  

Características Total 

% (IC95%) 

Boa (IQSP ≤ 5) 

% (IC95%) 

Ruim (IQSP > 5) 

% (IC95%) 
p* 

Sexo     

   Masculino 48,1 (41,0-55,2) 47,2 (39,3-55,2) 43,8 (36,2-51,7) 
0,008 

   Feminino 51,9 (44,7-59,0) 52,8 (44,8-60,7) 56,2 (48,3-63,8) 

Faixa etária     

   18 - 34 anos 35,6 (31,1-40,3) 38,7 (30,5-47,6) 32,8 (26,4-39,9) 

0,491    35-59 anos 45,6 (41,1-50,2) 44,5 (37,0-52,3) 46,6 (38,8-54,5) 

   ≥ 60 anos 18,8 (15,5-22,7) 16,8 (12,4-22,3) 20,6 (16,4-25,7) 

Estado civila     

   Casado 53,2 (47,2-59,2) 58,0 (51,2-64,6) 48,9 (40,8-57,1) 
0,059 

   Não Casado 46,8 (40,8-52,8) 42,0 (35,4-48,8) 51,1 (42,8-59,2) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Disfunção diurna (C7)

Uso de medicação para dormir (C6)

Distúrbio do sono (C5)

Eficiência do sono (C4)

Duração do sono (C3)

Latência do sono (C2)

Qualidade subjetiva do sono (C1)

Pontuação 0 Pontuação 1 Pontuação 2 Pontuação 3

Figura 12: Frequência da pontuação dos componentes do Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (IQSP) durante a pandemia. COVID-Inconfidentes, 2020. 
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Escolaridade     

  0 a 8 anos de estudo 31,2 (26,7-36,0) 24,3 (18,8-30,9)  37,4 (29,9-45,5)  
0,018   9 a 11 anos de estudo 39,7 (35,6-43,9) 49,0 (41,8-56,2)  31,4 (25,2-38,2)  

  > 12 anos de estudo 29,1 (23,8-35,1) 26,7 (21,1-33,1) 31,2 (24,2-39,5) 

Cor da pele     

   Branca 25,6 (20,8-31,2)  24,8 (18,1-33,0)  26,4 (20,7-33,0)  

0,902 
   Preta  20,8 (16,0-26,4)  21,1 (15,8-27,7)  20,4 (15,3-26,7)  

   Parda 47,9 (41,5-54,4)  47,9 (40,5-55,4)  48,0 (40,7-55,3)  

   Amarelos ou indígenas 5,7 (4,1-7,8) 6,2 (3,4-11,0) 5,2 (3,7-7,3) 

Estrutura domiciliarb     

   Mora com outras 

pessoas 
95,3 (93,5-96,6) 97,5 (96,4-98,2) 99,3 (90,1-95,5) 

0,002 

   Mora sozinho 4,7 (3,4-6,5) 2,5 (1,7-3,6) 6,7 (4,5-9,9) 

Renda familiarc     

   ≤ 2 SM 41,1 (35,6-46,8) 38,9 (30,4-48,0) 43,0 (34,0-52,5) 

0,813    > 2 a ≤ 4 SM 32,0 (26,9-37,5) 31,4 (24,6-39,1) 32,5 (26,2-39,5) 

   > 4 SM 26,9 (22,0-32,5) 29,7 (21,4-39,7) 24,5 (18,3-31,9) 

Trabalhod     

   Não trabalha    47,5 (42,7-52,3) 44,2 (36,5-52,2) 50,5 (43,2-57,8) 
0,291 

   Trabalhadores ativos 52,5 (47,7-57,3) 55,8 (47,8-63,5) 49,5 (42,2-56,8) 

Home officee     

   Não    79,7 (75,0-83,7)  81,6 (76,1-86,0)  78,0 (72,1-83,0)  
0,221 

   Sim 20,3 (16,2-25,0) 18,4 (14,0-23,9) 22,0 (17,0-27,9) 

Trabalho em turnos     

   Não    91,5 (86,3-94,7) 89,4 (78,1-95,3) 93,2 (88,6-96,1) 
0,378 

   Sim 8,5 (5,3-13,7) 10,6 (4,7-21,9) 6,8 (3,9-11,4) 
IQSP: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; SM: Salário mínimo. 

*Os dados foram comparados usando a análise de qui-quadrado de Pearson. 
a Não casado: Viúvo, divorciado, solteiro. 
b Número de moradores no domicílio de moradia. 
c Valor do salário mínimo na época da coleta de dados (2020): R$1045,00. 
d Não trabalhadores: Desempregado, pensionista ou aposentado. 
e Porcentagem de trabalhadores ativos que estavam trabalhando em casa. 

Valores em negrito indicam significância estatística (p-valor < 0,05). 
 

Em relação às condições de saúde, mais da metade dos indivíduos tinham pelo menos 

uma doença crônica (52,3%), consumiam álcool (58,2%), estavam fisicamente inativos (69,2%) 

e tinham sobrepeso (36,9%) ou obesidade (19,2%). Além disso, 34,3% tinham dor crônica, 

27,7% tinham sintomas de ansiedade ou depressão, 17% eram fumantes e 35,0% tinham 

exposição a luz solar diária insuficiente (< 30 minutos) (Tabela 3).  
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Tabela 3: Condições de saúde de acordo com a qualidade do sono durante a pandemia. COVID-

Inconfidentes, 2020. 

  Qualidade do sono  

Características 
Total 

% (IC95%) 

Boa (IQSP ≤ 5) 

% (IC95%) 

Ruim (IQSP > 5) 

% (IC95%) 
p* 

Doenças crônicasa     

   Nenhuma 47,7 (41,3-54,2) 52,9 (44,1-61,5) 43,0 (35,8-50,5) 
0,043 

   Pelo menos uma  52,3 (45,8-58,7) 47,1 (38,5-55,9) 57,0 (49,4-64,2) 

Dor crônicab     

   Não 65,7 (61,4-69,7) 75,0 (66,9-81,7) 57,3 (49,5-64,7) 
0,004 

   Sim 34,3 (30,3-38,6) 25,0 (18,3-33,1) 42,7 (35,3-50,5) 

Sintomas de ansiedadec     

   Não 76,6 (72,3-80,5) 86,4 (76,0-92,7)  67,9 (60,4-74,5) 
0,001 

   Sim 23,4 (19,5-27,7) 13,6 (7,3-24,0) 32,1 (25,5-39,6) 

Sintomas de depressãoc     

   Não 85,0 (81,4-88,1) 97,3 (95,7-98,3)  73,7 (67,5-79,1) 
< 0,001 

   Sim 15,0 (11,9-18,6) 2,7 (1,7-4,3) 26,3 (20,9-32,5) 

Consumo de tabacod     

   Não 83,0 (78,6-86,7) 81,7 (74,1-87,4)  84,2 (78,5-88,7)  
0,544 

   Sim 17,0 (13,3-21,4) 18,3 (12,6-25,9) 15,8 (11,3-21,5) 

Consumo de álcoold      

   Não 41,8 (36,0-47,9)  37,8 (31,8-44,1)  45,5 (37,9-53,2) 
0,064 

   Sim 58,2 (52,1-64,0) 62,2 (55,9-68,2) 54,5 (46,8-62,1) 

Exposição a luz solar     

   > 30 min/dia 65,0 (59,2-70,3)  69,1 (62,6-74,8)  61,3 (53,7-68,4)  
0,047 

   < 30 min/dia 35,0 (29,7-40,8) 30,9 (25,2-37,4) 38,7 (31,6-46,3) 

Atividade físicae     

   Fisicamente ativo  30,8 (26,2-35,8) 35,1 (28,2-42,5) 26,9 (21,2-33,5) 
0,090 

   Fisicamente inativo 69,2 (64,2-73,7) 64,9 (57,5-71,8) 73,1 (66,5-78,8) 

Estado nutricionalf     

   Eutrófico 36,0 (30,7-41,7) 34,5 (27,7-42,1) 37,4 (29,8-45,7) 

0,578 
   Baixo peso 2,6 (1,8-3,6) 2,4 (1,5-3,8) 2,7 (1,6-4,4) 

   Sobrepeso 36,9 (29,5-44,9)  38,0 (29,9-46,8)  35,9 (26,9-46,0)  

   Obesidade 19,2 (15,9-23,0)  20,1 (15,2-26,0)  18,5 (13,7-24,4) 
IQSP: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. IC: Intervalo de confiança de 95%. 

*Os dados foram comparados usando a análise de qui-quadrado de Pearson. 
a Doenças crônicas avaliadas: hipertensão, diabetes, asma, doença pulmonar, doença renal crônica, câncer, doença 

cardíaca e distúrbios da tireoide. 
b Dor física crônica (autorrelato de dor física presente por 3 meses ou mais) 
c As escalas GAD-7 e PHQ-9, foram utilizadas para determinar a presença de sintomas de ansiedade e depressão, 

respectivamente.  
d Consumo de álcool e tabaco avaliados por autorrelato (sim ou não). 
e Fisicamente inativos (< 150 minutos/semana de AF moderada ou < 75 minutos/semana de atividades vigorosas). 
f Baixo peso (IMC < 18,5 kg/m² se < 60 anos ou IMC < 22,0 kg/m² se > 60 anos), eutrófico (IMC 18,5-24,9 kg/m² 

se < 60 anos ou IMC 22,0-27,9 kg/m² se > 60 anos), sobrepeso (IMC 25,0-29,9 kg/m² se < 60 anos ou IMC 28,0-

29,9 kg/m² se > 60 anos), ou obesidade (IMC > 30,0 kg/m²). 

Valores em negrito indicam significância estatística (p-valor < 0,05). 
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Sobre as variáveis relacionadas a pandemia, 12,4% e 17,7% dos indivíduos tiveram uma 

perda ou ganho de peso de 5,0% durante a pandemia, respectivamente. Em relação à sorologia 

anti-SARS-CoV-2, 5,2% dos indivíduos eram soropositivos, 28,6% relataram pelo menos um 

sintoma da covid-19 nos 15 dias anteriores à pesquisa, 85,5% relataram estarem em 

distanciamento social durante a pandemia, e 59,2% tinham pelo menos um membro da família 

no grupo de risco para covid-19 grave (Tabela 4).  

Tabela 4: Características relacionadas a covid-19 de acordo com a qualidade do sono durante a 

pandemia. COVID-Inconfidentes, 2020.  

 
 Qualidade do sono  

Características Total 

% (IC95%) 

Boa (IQSP ≤ 5) 

% (IC95%) 

Ruim (IQSP > 5) 

% (IC95%) 
p* 

Mudança de pesoa     

   Δ -5% a +5% 69,9 (64,8-74,5) 76,6 (71,6-80,9) 63,9 (56,5-70,8) 

0,010    Δ < -5% 12,4 (9,3-16,4) 10,1 (7,3-13,7) 14,5 (9,7-21,0) 

   Δ > +5% 17,7 (14,8-21,1) 13,3 (9,9-17,8) 21,6 (16,7-27,5) 

Distanciamento social 

durante a pandemiab 
    

   Não 14,5 (11,1-18,8) 12,2 (9,0-16,5) 16,6 (11,3-23,7) 
0,202 

   Sim 85,5 (81,2-88,9) 87,8 (83,6-91,0) 83,4 (76,4-88,7) 

Grupo de risco para 

covid-19 na famíliac 
    

   Não 40,8 (33,8-48,2) 46,2 (38,8-53,7) 36,0 (28,2-44,5) 
0,002 

   Sim 59,2 (51,8-66,2) 53,8 (46,3-61,2) 64,0 (55,5-71,8) 

SARS-CoV-2d     

   Soronegativo 94,8 (93,0-96,2) 94,9 (91,8-96,9) 94,7 (92,1-96,5) 
0,927 

   Soropositivo 5,2 (3,8-7,0) 5,1 (3,1-8,2) 5,3 (3,5-7,9) 

Sintomas da covid-19e     

   Não 71,4 (66,7-75,8) 79,8 (75,0-83,8) 63,8 (56,7-70,4)  

   Sim  28,6 (24,2-33,3) 20,2 (16,2-25,0) 36,2 (29,6-43,3) < 0,001 
IQSP: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. 

*Os dados foram comparados usando a análise de qui-quadrado de Pearson. 

Δ: Variação percentual de peso corporal. 
a Percentual de mudança de peso durante a pandemia, a partir do peso autodeclarado. 
b Autorrelato de distanciamento social durante a pandemia da covid-19. 
c Ter um membro da família que está no grupo de risco para covid-19 grave (pessoas com mais de 60 anos ou 

com doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória, doença neurológica ou renal, imunossupressão, 

obesidade, asma, mulheres grávidas ou mulheres que tiveram filhos há menos de 42 dias) 
d Triagem sorológica para anticorpos anti-SARS-CoV-2 utilizando o método imunocromatográfico qualitativo e 

não diferenciado de anticorpos (IgG e IgM). 

eApresentar pelo menos um sintoma nos 15 dias anteriores a entrevista (febre, dor de garganta, tosse, dispneia, 

taquicardia, diarreia, vômitos, anosmia, ageusia e fadiga) 

Valores em negrito indicam significância estatística (p-valor < 0,05). 
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A tabela 5 mostra as variáveis que foram associadas a má qualidade do sono durante a 

pandemia. No modelo de análise multivariado, os seguintes fatores mostraram associações 

significativas com a má qualidade do sono: perda de peso de 5,0% (OR:1,66; IC95%: 1,01-

2,76) e ganho de 5,0% de peso durante a pandemia (OR:1,90; IC95%: 1,08-3,34), sintomas da 

covid-19 (OR:1,94; IC95%: 1,25-3,01), sintomas de ansiedade (OR:2,22; IC95%: 1,20-4,14) e 

viver sozinho (OR:2,36; IC95%: 1,11-5,00). 

Tabela 5: Análise de regressão logística multivariada de fatores associados à má qualidade 

do sono. COVID-Inconfidentes, 2020. 

Variáveis 

Análise univariada Análise multivariada* 

OR IC95%  p OR IC95% p 

Mudança de pesoa        

   Δ -5% a +5% 1,00 -  1,00 -  

   Δ < -5% 1,72 1,02-2,91 0,043 1,66 1,01-2,76 0,048 

   Δ > +5% 1,93 1,18-3,18 0,010 1,90  1,08-3,34 0,027 

Sintomas da covid-19b       

   Não 1,00 -  1,00 -  

   Sim 2,23 1,56-3,20 <0,001 1,94  1,25-3,01 0,003 

Sintomas de ansiedadec       

   Não 1,00 -  1,00 -  

   Sim 2,60 1,38-4,90 0,004 2,22 1,20-4,14 0,012 

Estrutura domiciliard       

   Mora com outras pessoas 1,00 -  1,00 -  

   Mora sozinho 2,47 1,60-4,78 <0,001 2,36  1,11-5,00 0,025 
*Modelo multivariado ajustado para o modelo mais adequado, pela técnica stepwise backward. O modelo 

incluiu sexo, idade, estrutura domiciliar, sintomas de ansiedade, mudança de peso e sintomas da covid-19. 

Δ: Variação percentual de peso corporal. 
a Percentual de mudança de peso durante a pandemia, a partir do peso autodeclarado. 
b Apresentar pelo menos um sintoma nos 15 dias anteriores a entrevista (febre, dor de garganta, tosse, dispneia, 

taquicardia, diarreia, vômitos, anosmia, ageusia e fadiga) 
c Sintomas de ansiedade avaliada pela escala GAD-7. 
d Número de moradores no domicílio de moradia. 

Valores em negrito indicam significância estatística na análise multivariada (p-valor < 0,05). 
 

6.2. Consumo alimentar por nível de processamento e qualidade do sono 

Neste objetivo, verificou-se a associação entre o consumo alimentar conforme a 

extensão e propósito do processamento e a qualidade do sono. A distribuição do escore de 

consumo alimentar é mostrada na figura 13. O escore médio obtido foi de 9,16 pontos (IC95% 

8,50–9,81), com valor mínimo de 0 e valor máximo de 30 pontos.  
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A Tabela 6 mostra a associação entre a qualidade do sono e o consumo alimentar 

conforme a extensão e propósito do processamento. Os indivíduos do primeiro quartil 

apresentaram a menor frequência de consumo de alimentos ultraprocessados e a maior 

frequência de consumo de alimentos in natura/minimamente processados. E os indivíduos do 

quarto quartil representam a maior frequência de consumo de alimentos ultraprocessados e a 

menor frequência de consumo de alimentos in natura/minimamente processados. Na análise 

multivariada, quando comparado aos indivíduos do primeiro quartil (Q1), os indivíduos do 

terceiro quartil (Q3) tiveram 71% mais chances de ter má qualidade do sono (OR = 1,71; 

IC95%: 1,03–2,85), e os do quarto quartil (Q4), 144% mais chance de ter má qualidade do sono 

(OR = 2,44; IC95%: 1,32–4,50). 

Além disso, 10,8% e 14,6% dos indivíduos substituíram o almoço e o jantar35 por 

alimentos ultraprocessados por cinco ou mais dias da semana, respectivamente. Na análise 

multivariada, os indivíduos que relataram substituir o jantar por alimentos ultraprocessados 

tiveram 101% mais chances de ter má qualidade do sono (OR = 2,01; IC95%: 1,14–3,57) 

(Tabela 6). 

 
35 No Brasil, estas refeições em geral são caseiras, e majoritariamente preparadas com alimentos in natura 

ou minimamente processados (BRASIL, 2014). 
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Figura 13: Distribuição de frequência da pontuação de consumo alimentar conforme a extensão e 

propósito de processamento. COVID-Inconfidentes (2020). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405457722002054#tbl2
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Tabela 6: Associação entre consumo alimentar conforme grau e processamento NOVA e 

qualidade do sono em adultos durante a pandemia da covid-19. COVID-Inconfidentes, 2020. 

Escore de 

consumo 

alimentar 

Valores 

min. e max. 

Frequência 

(IC95%) 

Análise 

univariada 

Análise  

multivariada* 

OR IC95% OR IC95% 
p-

trend1 

Quartis de distribuiçãoa       

Q1 0-4 21,4 (17,7-25,5)  1,00 - 1,00 -  

Q2 5-8 28,6 (23,8-33,9) 1,43   0,82-2,49 1,54 0,82-2,87 

0,013 Q3 9-12 24,1 (20,2-28,6) 1,44 0,92-2,24 1,71 1,03-2,85 

Q4 13-30 25,9 (21,3-31,1) 2,01 1,09-3,73 2,44 1,32-4,50 

Substitui o almoço ou 

jantar por alimentos 

ultraprocessadosb 

      

Almoço       

  Substitui < 5 vezes/sem 98,9 (98,1-99,4)  1,00 - 1,00 -  

  Substitui > 5 vezes/sem 10,8 (6,2-18,9) 2,07 0,72-5,92 1,45 0,42-5,01  

Jantar       

  Substitui < 5 vezes/sem 85,4 (81,9-88,4)  1,00 - 1,00 -  

  Substitui > 5 vezes/sem 14,6 (11,6-18,2) 2,15 1,27-3,46 2,01 1,14-3,57  

OR: Odds ratio. IC: Intervalo de confiança de 95%. Min.: Mínimo. Máx.: Máximo. 

A variável desfecho avaliada foi a má qualidade do sono (IQSP > 5) 
a Quartil de distribuição do escore de consumo alimentar. Q1 são os valores mais baixos da pontuação, 

caracterizados pelo maior consumo de alimentos in natura/minimamente processados e o maior consumo de 

alimentos ultraprocessados. Q4 são os valores mais altos da pontuação, caracterizados pelo menor consumo de 

alimentos in natura/minimamente processados e o maior consumo de alimentos ultraprocessados. 
b Frequência da substituição do almoço e/ou jantar, uma refeição preparada em casa, com alimentos in 

natura/minimamente processados, por alimentos ultraprocessados. 

* Regressão logística multivariada ajustada de acordo com o gráfico acíclico dirigido, pelo seguinte conjunto 

mínimo e suficiente de variáveis: idade, sexo, renda familiar, estado civil e sintomas de ansiedade. 
1 Testes de tendência linear. 

Valores em negrito indicam significância estatística (p-valor < 0,05). 
 

A figura 14 mostra a distribuição dos quartis do escore de consumo alimentar de acordo 

com o escore dos componentes do IQSP. Indivíduos no terceiro e quarto quartil do escore de 

consumo alimentar apresentaram prevalência 30% maior de latência do sono moderada a difícil 

(36,7% vs. 47,8%; p = 0,003), 28% maior de distúrbios do sono moderado a difícil (26,4% vs. 

33,8%; p < 0,001) e disfunção diurna moderada a difícil 68% maior (9,1% vs. 15,3%; p = 0,001) 

quando comparado com indivíduos do primeiro e segundo quartil. 
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Legenda: Score para cada subdomínio do IQSP varia de 0 a 3 (sem dificuldade a dificuldade severa), e uma 

pontuação de domínio > 2 indica uma dificuldade moderado a severa em cada subdomínio. Realizou análise de 

qui-quadrado de Pearson; * p-valor < 0,05; ** p-valor < 0,001 

 

6.3. Comportamento sedentário e qualidade do sono 

Neste objetivo, verificou-se a associação entre o comportamento sedentário e a 

qualidade do sono. Entre os indivíduos avaliados, o tempo médio gasto em comportamento 

sedentário antes da pandemia foi de 4,6 horas (IC95%: 4,3-4,9h), e durante a pandemia foi de 

5,1 horas (IC95%: 4,8-5,5h). A prevalência de comportamento sedentário de 9 horas ou mais 

por dia antes da pandemia foi de 11,3% (IC95%: 8,6-14,8%) e durante a pandemia foi de 15,2% 

(IC95%: 12,1-18,9%) (Tabela 7). 

  

Figura 14: Prevalência de subdomínio do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh alterados 

por quartis de distribuição do escore de consumo alimentar. COVID-Inconfidentes (2020). 
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Tabela 7: Comportamento sedentário em adultos antes e durante a pandemia da covid-19. 

COVID-Inconfidentes, 2020. 

 
Comportamento sedentário  

 Antes da 

pandemia 

Durante a 

pandemia 
Diferença* p-valor 

Horas por diaa 4,6 (4,3-4,9) 5,1 (4,8-5,5) 0,6 (0,3-0,8) < 0,0011 

Classificação 1     

  < 3h/dia 35,2 (30,7-39,9) 39,2 (34,9-43,8) +7,0% 

< 0,0012 
  3-6h/dia 29,3 (24,5-34,6) 19,4 (16,0-23,2) -9,9% 

  6-9h/dia 24,2 (19,9-29,2) 26,2 (22,1-30,6) +2,0% 

  > 9h/dia 11,3 (8,6-14,8) 15,2 (12,1-19,9) +3,9% 

Classificação 2     

  < 9h/dia 88,7 (85,2-91,4) 84,8 (81,1-87,9) -3,9% 

< 0,0012   > 9h/dia 11,3 (8,6-14,8) 15,2 (12,1-18,9) +3,9% 

* Mudança no comportamento sedentário durante a pandemia: Comportamento sedentário durante a 

pandemia - comportamento sedentário antes da pandemia. 
a Valores são apresentados como média e IC95%. 
1 Realizado o teste t pareado. 
2 Realizado o teste qui-quadrado de McNemar. 

Valores em negrito indicam significância estatística (p-valor < 0,05). 

 

 

Avaliando a associação do comportamento sedentário durante a pandemia com a 

qualidade do sono, verificou-se que na classificação 1 (3 em 3 horas), apenas os indivíduos com 

comportamento sedentário de 9 horas ou mais (15,2%) tinham maiores chances de ter má 

qualidade do sono (OR: 1,84; IC95%: 1,10-3,08), quando comparados aos indivíduos com 

menos de 3 horas de comportamento sedentário. Em relação à classificação 2 (< 9h e > 9h), os 

indivíduos com comportamento sedentário de 9 horas ou mais, tinham 81% a mais de chances 

de ter má qualidade do sono (OR: 1,81; IC95%: 1,10-2,97), quando comparados aos indivíduos 

com menos de 9 horas de comportamento sedentário. Além disso, quando avaliado a mudança 

no comportamento sedentário durante a pandemia (comportamento sedentário de durante a 

pandemia – comportamento sedentário antes da pandemia), verificou-se que a cada aumento de 

1h no comportamento sedentário durante a pandemia, há um aumento de 9% na chance de má 

qualidade do sono (OR: 1,09; IC95% 1,01-1,18) (Tabela 8). 
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Tabela 8: Associação de comportamento sedentário durante a pandemia com qualidade de 

sono. COVID-Inconfidentes, 2020. 

Comportamento sedentário 

Análise univariada Análise multivariada* 

OR (IC95%) p OR (IC95%) p 

Classificação 1 

< 3h/dia 1,00  1,00  

3-6h/dia 0,86 (0,53-1,39)  0,533 1,03 (0,63-1,60) 0,904 

6-9h/dia 0,81 (0,37-1,74) 0,583 1,04 (0,60-1,80) 0,883 

> 9h/dia 1,08 (0,55-2,11) 0,818 1,84 (1,10-3,08) 0,021 

      

Classificação 2 
< 9h/dia 1,00  1,00  

> 9h/dia 1,20 (0,71-2,02) 0,501 1,81 (1,10-2,97) 0,028 

      

Mudança no CS1  +1h/dia 1,05 (0,97-1,14) 0,197 1,09 (1,01-1,18) 0,048 

CS: Comportamento sedentário. OR: Odds ratio. IC: Intervalo de confiança de 95%. 

A variável desfecho avaliada foi a má qualidade do sono (IQSP > 5). 

* Regressão logística multivariada ajustada de acordo com o gráfico acíclico dirigido, pelo seguinte conjunto 

mínimo e suficiente de variáveis: idade, sexo, educação, renda, estrutura domiciliar, trabalhador ativo, índice 

de massa corporal e soropositividade para SARS-CoV-2. 
1 Mudança de comportamento sedentário: Comportamento sedentário durante a pandemia - comportamento 

sedentário antes da pandemia. 

Valores em negrito indicam significância estatística (p-valor < 0,05). 

 

Quando avaliado a prática de atividade física moderada a vigorosa (AFMV), em 

indivíduos com comportamento sedentário por 9 horas ou mais por dia, a prática de um minuto 

de AFMV por hora de comportamento sedentário, reduzia em 20,5% a chance de ter má 

qualidade do sono (OR: 0,83; IC95%: 0,70-0,96). E quando avaliado o ponto de corte sugerido 

na literatura, os indivíduos que praticavam pelo menos 2,5 minutos de AFMV por hora de 

comportamento sedentário tinham 3 vezes menos chance de terem má qualidade do sono, 

quando comparado aos indivíduos com comportamento sedentário que praticavam menos de 

2,5 minutos de AFMV por hora de comportamento sedentário (OR: 0,33; IC95%: 0,16-0,69) 

(Tabela 9). 
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Tabela 9: Associação entre a qualidade do sono e a atividade física de lazer moderada a 

vigorosa para cada hora em comportamento sedentário, de acordo com a classificação 

de comportamento sedentário. COVID-Inconfidentes, 2020. 

 Comportamento sedentário* 

 < 9h/dia (84,8%) > 9h/dia (15,2%) 

Minutos de AFMV por hora de CS     

  Média (IC95%) 5,87 (4,64-7,10)  1,50 (0,95-2,05) 

Associação com má qualidade de sono* OR (IC95%) OR (IC95%) 

Valor contínuo     

  1 min de AFMV por hora de CS 1,00 (0,99-1,01) 0,83 (0,70-0,96) 

Classificação     

< 2,5 min de AFMV por hora de CS 1,00 1,00 

> 2,5 min de AFMV por hora de CS 0,85 (0,53-1,34) 0,33 (0,16-0,69) 

AFMV: Atividade física moderada a vigorosa no lazer. CS: Comportamento sedentário. OR: Odds ratio; 

IC: Intervalo de confiança de 95%.  

A variável desfecho avaliada foi a má qualidade do sono (IQSP > 5). 

* Regressão logística multivariada ajustada de acordo com o gráfico acíclico dirigido, pelo seguinte 

conjunto mínimo e suficiente de variáveis: idade, sexo, educação, renda, estrutura domiciliar, 

trabalhador ativo, índice de massa corporal e soropositividade para SARS-CoV-2. 

Valores em negrito indicam significância estatística na análise multivariada (p-valor < 0,05). 

 

6.4.Vitamina D e qualidade do sono 

Neste objetivo, verificou-se a associação entre os níveis de vitamina D (25(OH)D) e a 

qualidade do sono. Entre os indivíduos avaliados, os valores médios de vitamina D foram 26,2 

ng/mL (IC95%: 25,2-27,1), com 1,0 e 58,1 ng/mL para valores mínimos e máximos, 

respectivamente. A prevalência de indivíduos com valores de vitamina D < 10 ng/mL foi de 

2,1% (IC95%: 1,4-3,1), de 10 a 19,9 ng/mL foi 17,8% (IC95%: 13,7-22,8), de 20 a 30 ng/mL 

foi 51,6% (IC95%: 46,3-56,9) e > 30 ng/mL foi 28,5% (IC95%: 23,8-33,7) (Figura 15). 

Considerando a classificação por grupo de risco, 32,2% (IC95%: 26,9-38,0) dos indivíduos 

tinham deficiência de vitamina D.  
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Avaliando a relação da vitamina D com a qualidade do sono, os indivíduos com 

deficiência de vitamina D apresentaram um escore médio do IQSP maior (6,91; IC95% 6,17-

7,63) quando comparado aos indivíduos com suficiência de vitamina D (6,09; IC95%: 5,80-

6,37) (p= 0,039). Sobre os componentes do IQSP, os indivíduos com deficiência de vitamina D 

tinham pior qualidade subjetiva do sono (p= 0,015), piores distúrbios do sono (p= 0,021) e 

maior uso de medicamentos para dormir (p=0,007). Não foram encontradas diferenças 

significativas nos escores médios para os outros componentes do IQSP, de latência do sono, 

duração do sono, distúrbios do sono e disfunções diurnas (Tabela 10).   

Figura 15: Distribuição dos níveis de 25-hidroxivitamina D (ng/mL) em adultos durante a 

pandemia de covid-19, COVID-Inconfidentes (2020). 
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Tabela 10: Diferenças na pontuação geral do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) e 

as pontuações para cada componente de acordo com o nível de vitamina D. COVID-Inconfidentes, 

2020. 

Variáveis Média (IC95%) 

Vitamina D  

Suficiência  

(67,8%) 

Deficiência 

(32,2%) 
p* 

Pontuação total do IQSP 6,33 (6,03-6,62) 6,09 (5,80-6,37) 6,91 (6,17-7,63) 0,039 

Qualidade subjetiva do 

sono (C1) 
1,04 (0,97-1,10) 0,97 (0,91-1,04) 1,18 (1,03-1,32) 0,015 

Latência do sono (C2) 1,48 (1,39-1,57) 1,51 (1,39-1,62) 1,44 (1,31-1,58) 0,459 

Duração do sono (C3) 0,80 (0,70-0,89) 0,77 (0,68-0,86) 0,89 (0,69-1,10) 0,247 

Eficiência do sono (C4) 0,72 (0,64-0,80) 0,67 (0,59-0,76) 0,83 (0,65-1,01) 0,131 

Distúrbios do sono (C5) 1,35 (1,30-1,41) 1,30 (1,24-1,37) 1,46 (1,34-1,57) 0,021 

Usa medicamentos para 

dormir (C6) 
0,31 (0,24-0,38) 0,24 (0,17-0,31) 0,43 (0,31-0,54) 0,007 

Disfunção diurna (C7) 0,62 (0,56-0,69) 0,61 (0,54-0,69) 0,67 (0,55-0,80) 0,393 

IQSP: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; IC: Intervalo de confiança de 95% 
* Comparação feita usando o teste t-Student. 

Valores em negrito indicam significância estatística (p-valor < 0,05). 

Na análise multivariada, verificamos que não houve associação entre deficiência de 

vitamina D e qualidade do sono (OR: 1,09; IC95% 0,69-1,70), ou dos valores da vitamina D 

contínua (OR: 1,00; IC95%: 0,97-1,02) (Tabela 11).  

Tabela 11: Associação entre vitamina D e qualidade do sono durante a pandemia da covid-19. 

COVID-Inconfidentes, 2020. 

 Total 

 Análise univariada  Análise multivariada* 

 OR IC95% OR IC95% 

Vitamina D     

  Suficiência  1,00  1,00  

  Deficiência 1,15 0,74-1,79 1,09 0,69-1,70 

Valor contínuo     

  ng/mL 0,99 0,98-1,01 1,00 0,97-1,02 

OR: Odds ratio. IC: Intervalo de confiança de 95%.  

A variável desfecho avaliada foi a má qualidade do sono (IQSP > 5). 

*Gráfico acíclico dirigido (DAG) foi usado para suportar o modelo teórico para a análise multivariada. Regressão 

logística multivariada ajustada de acordo com o gráfico acíclico dirigido, pelo seguinte conjunto mínimo e 

suficiente de variáveis: idade, sexo, cor da pele, escolaridade, status profissional, consumo de álcool e índice de 

massa corporal. 
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Ao avaliar o modelo multivariado ajustado para covariáveis de confusão e estratificado 

pela exposição à luz solar, verificamos que em indivíduos com exposição a luz solar suficiente 

(> 30 minutos/dia), a vitamina D não estava associada à má qualidade do sono. Entretanto, em 

indivíduos com exposição a luz solar insuficiente (< 30 minutos/dia), a chance de má qualidade 

do sono era 108% maior em indivíduos com deficiência de vitamina D (OR: 2,08; IC95%: 1,16-

3,72). Além disso, cada aumento de 1 ng/mL nos níveis de vitamina D há uma redução de 

4,2%36 na chance de ter má qualidade de sono (OR: 0,96; IC95%: 0,93-0,99) (Tabela 12).  

 

Tabela 12: Associação entre a vitamina D e qualidade do sono conforme a exposição a luz 

solar diária. COVID-Inconfidentes, 2020. 

 
Exposição a luz solar 

 > 30 min/dia (64,9%) < 30 min/dia (35,1%) 

 Univariada 

OR (IC95%) 

Multivariada 

OR (IC95%) 

Univariada 

OR (IC95%) 

Multivariada 

OR (IC95%) 

Vitamina D     

  Suficiência  1,00 1,00 1,00 1,00 

  Deficiência 0,89 (0,47-1,69) 0,86 (0,46-1,63) 1,76 (1,03-3,00) 2,08 (1,16-3,72) 

Valor contínuo     

  ng/mL 1,02 (0,98-1,06) 1,01 (0,98-1,05) 0,97 (0,93-1,00) 0,96 (0,93-0,99) 

OR: Odds ratio. IC: Intervalo de confiança de 95%. 

A variável desfecho avaliada foi a má qualidade do sono (IQSP > 5). 

*Gráfico acíclico dirigido (DAG) foi usado para suportar o modelo teórico para a análise multivariada. 

Regressão logística multivariada ajustada de acordo com o gráfico acíclico dirigido, pelo seguinte conjunto 

mínimo e suficiente de variáveis: idade, sexo, cor da pele, escolaridade, status profissional, consumo de álcool 

e índice de massa corporal. 

Valores em negrito indicam significância estatística na análise multivariada (p-valor < 0,05). 

 

 
36 Uma forma de se interpretar a odds ratio (OR) menor que 1, é realizar a divisão do valor 1,00 pelo valor 

da OR (SZUMILAS, 2010). Desta forma é possível obter a chance de não ocorrência do desfecho. No 

exemplo acima, cada aumento de 1 ng/mL nos níveis de vitamina D é acompanhado de uma redução de 

0,96 vezes na chance de má qualidade do sono. Porém, utilizando o cálculo supracitado, podemos 

interpretar da seguinte forma: 1 / 0,96 = 1,042; ou 4,2%. Ou seja, o aumento de 1 ng/mL nos níveis de 

vitamina D é associado a 4,2% menos chances de má qualidade do sono. 
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7. DISCUSSÃO 

7.1. Características, condições de saúde e qualidade do sono  

Neste objetivo, foi investigado a prevalência da má qualidade do sono e fatores associados 

durante a pandemia da covid-19. Descobrimos que mais da metade da população tinha má 

qualidade do sono e os componentes do sono mais afetados foram a latência, distúrbios e 

eficiência do sono. Além disso, a mudança de peso durante a pandemia, apresentar sintomas 

compatíveis com a covid-19, ter sintomas de ansiedade e viver sozinho foram associados a má 

qualidade de sono.  

No Brasil, poucos estudos sobre a qualidade do sono da população foram feitos. A maioria 

avalia o sono por meio de autorrelato com ferramentas não validadas, o que dificulta a 

comparação dos resultados. No entanto, a alta proporção de maus dormidores encontrada no 

nosso estudo é consistente com dados anteriores a pandemia da covid-19 no Brasil (HIROTSU 

et al., 2014; ZANUTO et al., 2015). Neste aspecto, Zanuto et al. (2015) avaliaram a qualidade 

do sono de 743 adultos de São Paulo, por entrevista face a face, com o questionário Mini-Sleep 

Questionnaire37. E encontraram que 46,7% dos indivíduos avaliados tinham distúrbios 

relacionados ao sono (ZANUTO et al., 2015). Além deste, Hirotsu et al. (2014) realizaram um 

dos estudos sobre o sono mais abrangentes no Brasil, com 2.017 participantes de 132 cidades 

de todas as cinco regiões brasileiras. A partir de autorrelato, eles encontraram que 76% dos 

indivíduos avaliados apresentaram pelo menos uma queixa de sono38. Indicando que 

aproximadamente 108 milhões de brasileiros podem ser afetados por algum problema de sono. 

Embora se trate de um inquérito nacional, Hirotsu et al. (2014) utilizaram um questionário não 

validado, o que pode ser considerado uma limitação do estudo (HIROTSU et al., 2014). 

Durante a pandemia, a falta de estudos não foi diferente. Poucas pesquisas foram 

realizadas sobre a qualidade do sono na população neste período. E esse momento é pertinente, 

 
37 O Mini Sleep Questionnaire (MSQ) é um questionário validado no Brasil, usado para avaliar a qualidade 

subjetiva do sono. É composto por uma escala de autorrelato de dez itens que mede a frequência de 

dificuldade para dormir (FALAVIGNA et al., 2011). Apresenta estrutura e classificação similares ao 

IQSP. 
38 No estudo de Hirotsu et al. (2014), foram avaliados 15 problemas relacionados ao sono, sendo: urgência 

urinária (nocturia), dormir falando, acordar com dor de cabeça durante a noite, movimentos bruscos durante 

o sono, sono insuficiente, sono leve, ronco, apneias obstrutivas, transpiração durante o sono, sonolência 

diurna excessiva, bruxismo, pesadelos, insônia, e movimentação excessiva durante o sono. 



88 

 

 

pois muitos fatores podem contribuir para a alteração da arquitetura normal do sono durante 

uma pandemia. Em nosso estudo de outubro a dezembro de 2020, mais da metade dos 

indivíduos avaliados apresentavam má qualidade do sono. Resultado semelhante a outros 

estudos realizados no Brasil durante o início da pandemia (LIMA et al., 2021; DRAGER et al., 

2022), e superior ao de outros países neste mesmo período (KRISHNAMOORTHY et al., 

2020). Lima et al. (2021), em um estudo com 45.161 brasileiros de abril a maio de 2020, 

avaliando por autorrelato se a pandemia afetou a qualidade do sono, constatou que 43,5% dos 

indivíduos avaliados relataram ter desenvolvido algum problema de sono durante a pandemia, 

e 48,0% relataram ter algum problema de sono anterior que piorou após a pandemia (LIMA et 

al., 2021). Em outro estudo realizado em março de 2020 no Brasil, Drager et al. (2022) 

avaliaram 2.635 adultos em uma pesquisa online utilizando o mesmo questionário que o nosso, 

o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP). Neste estudo, com uma amostra de 

conveniência, eles encontraram uma prevalência de 65,5% de má qualidade do sono (DRAGER 

et al., 2022). Já em outros países, a prevalência de má qualidade do sono foi menor, como 

demonstrado por Krishnamoorthy et al. (2020) em uma revisão sistemática avaliando a 

qualidade do sono da população geral e de profissionais de saúde da China, Irã, Itália e 

Singapura. Neste estudo, a prevalência de má qualidade do sono na população geral, foi de 

aproximadamente 36%. E entre os profissionais de saúde, um dos grupos mais afetados durante 

a pandemia, a prevalência foi de 43% (KRISHNAMOORTHY et al., 2020). No entanto, cabe 

destacar que esses estudos foram realizados em formato online, diferentemente das pesquisas 

domiciliares, estes estudos geralmente avaliam indivíduos com nível de escolaridade e renda 

superior. Além disso, a pesquisa de Drager et al. (2022) obteve alta taxa de recusa, o que pode 

ter introduzido viés de seleção e superestimado a prevalência de maus dormidores. 

Uma variável associada a qualidade do sono em nosso estudo foi a mudança de peso 

durante a pandemia. A redução ou aumento de 5%, ou mais do peso corporal foi associado a má 

qualidade de sono. A perda de peso, quando intencional, especialmente em indivíduos obesos, 

pode ser de grande utilidade para melhorar a qualidade do sono (HARGENS et al., 2013). 

Entretanto, a perda de peso não intencional pode estar relacionada ao aumento do estresse físico 

e emocional, ou à oferta e demanda de alimentos. Uma revisão sistemática realizada entre julho 

de 2020 e fevereiro de 2021, de 41 estudos com 469,362 participantes de 17 países da América 

do Sul, América do Norte, Europa e Ásia, constatou que durante a pandemia até 32,0% dos 

indivíduos tiveram perda de peso (KHAN et al., 2021). Enquanto para algumas pessoas, o 

distanciamento social proporcionou mais tempo e oportunidades para cozinhar e comer melhor, 
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uma grande parte das pessoas passou a se enquadrar na situação de insegurança alimentar39, 

devido a inflação do preço dos alimentos, o que pode ter levado a perda de peso. Não comer 

alimentos em quantidade e qualidade adequadas tem grandes impactos na saúde física e mental 

(GALINDO et al., 2021; COLETRO et al., 2022a, 2022b; SABIÃO et al., 2022), além de 

aumentar as chances de má qualidade do sono (DING et al., 2015)e maior vulnerabilidade à 

covid-19 grave (KURTZ et al., 2021).  

A pandemia da covid-19 não atingiu a todos da mesma maneira. Neste aspecto, além da 

perda de peso, a pandemia também propiciou ganho de peso para parte da população. Como 

demonstrado na revisão sistemática de Khan et al., (2021), em que até 72,4% dos indivíduos 

aumentaram o peso corporal durante a pandemia (KHAN et al., 2021). Sobre isso, encontramos 

que o aumento de 5% ou mais do peso corporal durante a pandemia também foi associado a má 

qualidade de sono. Resultado similar ao encontrado no Estudo Longitudinal Brasileiro de Saúde 

do Adulto (ELSA)40 avaliando 13.030 servidores públicos de seis instituições acadêmicas, com 

idades entre 35 a 74 anos, em que o ganho de peso foi associado a problemas de sono (RR = 

1,11; IC95% 1,01-1,24) (CAMARGO et al., 2020). Além disso, o ganho de peso não intencional 

pode preceder o excesso de peso, o qual é um fator associado a má qualidade do sono em 

diversos estudos (ZANUTO et al., 2015; GAJARDO et al., 2021). O excesso de peso interfere 

na qualidade do sono de várias maneiras, por fatores anatômicos como obstrução das vias 

aéreas, resultando em distúrbios respiratórios do sono, como a apneia obstrutiva. Ou ainda por 

fatores inflamatórios como o aumento de citocinas, que podem induzir distúrbios do sono, 

alterando o ciclo sono-vigília (MUSCOGIURI et al., 2019b). Além disso, há também a 

possibilidade de que a má qualidade do sono aumente o risco de obesidade. Como demonstrado 

em uma coorte de 83,377 americanos que não eram obesos na linha de base, no qual os 

participantes que relataram dormir menos de cinco horas por noite tinham um risco 

aproximadamente 40% maior de desenvolver obesidade do que aqueles que relataram de sete a 

oito horas de sono (XIAO et al., 2013). Isto se deve, em parte, pelo aumento na ingestão 

energética ocasionada pela restrição do sono, como demonstrado em um ensaio clínico 

randomizado, em que o débito de 2 horas de sono por noite, foi responsável pelo consumo de 

 
39 Insegurança alimentar compreende-se como a falta de acesso a uma alimentação adequada, condicionada, 

predominantemente, às questões de renda (NASCIMENTO, ANDRADE 2010). 
40 Investigação multicêntrica de coorte composta por 15 mil funcionários de seis instituições públicas de 

ensino superior e pesquisa das regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. 
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aproximadamente 270 kcal/dia (TASALI et al., 2022).  

Em relação às variáveis de saúde, descobrimos uma associação entre a presença de pelo 

menos um sintoma da covid-19 (febre, dor de garganta, tosse, dispneia, taquicardia, diarreia, 

náusea, anosmia, ageusia e fadiga) nos 15 dias anteriores ao estudo e a má qualidade de sono. 

Nesse resultado, precisamos considerar a bidirecionalidade da associação, visto que o sono 

insuficiente prejudica o sistema imunológico e diminui a resistência a doenças virais. Assim 

como sintomas de tosse, congestão nasal e catarro podem causar desconforto e perturbar o sono 

(ASIF; IQBAL; NAZIR, 2017). Os resfriados comuns têm sintomas muito semelhantes aos da 

covid-19. Neste aspecto, Cohen, et al. (2009) realizaram um estudo clínico avaliando o sono 

durante 14 dias, e administraram aos indivíduos gotas nasais contendo um rinovírus. Eles 

descobriram que os participantes com menos de sete horas de sono tinham quase três vezes 

mais chances de desenvolver um resfriado do que aqueles com oito horas ou mais de sono. 

Além disso, a eficiência do sono foi associada negativamente à pontuação total de sintomas da 

síndrome gripal, fazendo com que as pessoas com sintomas de gripe tenham mais dificuldade 

para iniciar e manter o sono (COHEN et al., 2009).   

A pandemia da covid-19 e suas medidas de contenção e propagação, mudaram 

profundamente os estilos de vida e as relações sociais da população. E, com o medo de contrair 

a infecção, provavelmente geraram níveis profundos de ansiedade. Portanto, é razoável 

especular que as condições psicológicas podem ser comprometidas durante a pandemia, não 

apenas na população infectada pelo vírus, mas também na população em geral. No Brasil, 

52,6% dos brasileiros relataram sentir-se ansiosos ou nervosos com frequência (BARROS et 

al., 2020). A ansiedade, especialmente o transtorno de ansiedade generalizada, tem sido descrita 

como um dos fatores mais importantes associados a privação do sono (COX; OLATUNJI, 

2016). Um estudo realizado durante as primeiras semanas de internação na Itália constatou que 

a menor qualidade do sono estava diretamente relacionada aos dias passados em casa em 

confinamento, com a saúde mental desempenhando um importante papel mediador entre o 

isolamento social e a qualidade do sono (CASAGRANDE et al., 2021).  

De fato, um estado de hiperexcitação mental, frequentemente marcado pela preocupação, 

é identificado como um fator-chave por trás da insônia (KALMBACH; ANDERSON; DRAKE, 

2018; KALMBACH et al., 2018). Pessoas com transtornos de ansiedade tendem a ter maior 

reatividade do sono, o que significa que eles são muito mais propensos a ter problemas de sono 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29797753
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29797753
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quando enfrentam estresse (KALMBACH; ANDERSON; DRAKE, 2018; KALMBACH et al., 

2018). Além disso, a angústia de adormecer pode dificultar a indução ao sono, criando uma 

ansiedade que reforça a sensações de medo e preocupações. Esses pensamentos negativos sobre 

ir para a cama, um tipo de ansiedade antecipatória, pode criar desafios para horários e rotinas 

de sono saudáveis. Mesmo após adormecer, as pessoas podem acordar com ansiedade no meio 

da noite, e ter dificuldades em voltar a dormir. Isso pode levar à fragmentação do sono, 

reduzindo a quantidade e a qualidade do sono (GRUPE; NITSCHKE, 2013).  

A insuficiência de sono afeta diretamente o sistema imunológico, aumentando 

exponencialmente as chances de doenças, e seu agravamento. Neste estudo, encontrou-se uma 

elevada prevalência de má qualidade do sono durante a pandemia da covid-19, com vários 

fatores associados. A qualidade do sono pode ter sido influenciada pela pandemia da covid-19 

e pelas ações governamentais tomadas para contê-la. No momento em que a coleta de dados foi 

realizada (outubro a dezembro de 2020), o Brasil era um dos países com o maior número de 

mortes e sem acesso a vacinas. O sono é um fator importante a ser considerado em uma 

pandemia, dadas suas interfaces com inúmeras outras condições de saúde e também com uma 

melhor resposta imunológica diante de uma infecção oportunista (IRWIN, 2015). Assim, uma 

emergência sanitária como a vivenciada, deve ser acompanhada de programas de apoio social 

adequados para mitigar os efeitos psicológicos, sociais e econômicos, promovendo um melhor 

cenário para enfrentar períodos conturbados como este. Portanto, nossos achados se somam a 

evidências anteriores, uma vez que utilizamos um instrumento validado, em um inquérito 

domiciliar face a face, de base populacional. Permitindo avaliar a relação entre a qualidade do 

sono e os fatores relacionados à pandemia. Fornecendo subsídios para a tomada de decisões, 

num contexto sócio-sanitário e epidemiológico caótico, a fim de reduzir o agravamento das 

condições de saúde.   

Os resultados apresentados neste tópico, compõem o artigo intitulado “Determinants of 

sleep quality in adults during the covid-19 pandemic: COVID- Inconfidentes, a population-

based study” que foi aceito e está em processamento para publicação na revista São Paulo 

Medical Journal, fator de impacto 1.838 (https://doi.org/10.1590/1516-

3180.2022.0139.R1.19082022). 

https://doi.org/10.1590/1516-3180.2022.0139.R1.19082022
https://doi.org/10.1590/1516-3180.2022.0139.R1.19082022
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7.2. Consumo alimentar por nível de processamento e qualidade do sono 

Neste objetivo os principais achados foram que a maior frequência de consumo de 

alimentos ultraprocessados concomitante a menor frequência de consumo de alimentos in 

natura/minimamente processados foi associada a má qualidade do sono. Além disso, a 

substituição de uma refeição caseira no período noturno, preparada majoritariamente de 

alimentos in natura/minimamente processados por alimentos ultraprocessados, associou-se à 

má qualidade do sono.  

A relação entre o consumo de alimentos e sono ainda é recente na literatura científica, 

mas alguns estudos demonstram o papel de alguns nutrientes na melhoria ou piora do sono (ST-

ONGE et al., 2016; ST-ONGE; MIKIC; PIETROLUNGO, 2016; FRANK et al., 2017; 

IKONTE et al., 2019). O alto consumo de gorduras saturadas tem sido considerado o mais 

prejudicial ao sono e alguns nutrientes como o zinco, vitamina B, polifenóis e triptofano têm 

sido associados à melhor qualidade do sono (ST-ONGE; MIKIC; PIETROLUNGO, 2016). Mas 

os estudos são altamente heterogêneos e ainda incipientes. Embora a maioria das pesquisas 

feitas não evidenciam a relação causa-efeito, elas apoiam a probabilidade de que a dieta afete 

as vias hormonais envolvidas no sono (FRANK et al., 2017). O papel de alguns alimentos 

ultraprocessados específicos foi avaliado, como carnes processadas e produtos açucarados, 

mostrando associações negativas com a qualidade do sono (HEPSOMALI; GROEGER, 2021). 

O mecanismo pelo qual a qualidade do sono é determinada pelo consumo de alimentos 

ultraprocessados é multifatorial. Primeiro, os alimentos ultraprocessados são ricos em gordura, 

calorias, açúcares e baixos em micronutrientes e fibras (LOUZADA et al., 2015a, 2015b). 

Como demonstrado em uma revisão sistemática com 86.961 indivíduos, em que a maior 

contribuição calórica de carboidratos e gorduras na dieta, foi relacionado com piores noites de 

sono (SUTANTO et al., 2020). Ademais, um estudo de revisão sugeriu que a hiperglicemia 

induzida após uma dieta rica em açúcar e a hiperinsulinemia compensatória resultante, poderia 

induzir a liberação de hormônios contra regulatórios autônomos, incluindo adrenalina, cortisol, 

glucagon e hormônio de crescimento (ZHAO et al., 2020). Levando a um tempo mais curto no 

sono de ondas lentas, e, portanto, sono não-restaurador (VLAHOYIANNIS et al., 2021). Além 

disso, o alto consumo de açúcar também pode contribuir para um maior perfil inflamatório 

(FREEMAN et al., 2018), o que pode impactar negativamente o sono (IRWIN; OLMSTEAD; 

CARROLL, 2016). 
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Além disto, o consumo elevado de alimentos ultraprocessados, em geral, é acompanhado 

de uma redução do consumo de alimentos in natura/minimamente processados. O que pode 

agravar os prejuízos a qualidade do sono. Os alimentos deste grupo, são ricos em alguns 

nutrientes com papel importante na qualidade do sono, como o cálcio, magnésio, vitaminas A, 

C, D, E e complexo B, triptofano e isoflavonas (IKONTE et al., 2019). Vários são os 

mecanismos potenciais para o impacto desses nutrientes no sono. O cálcio, magnésio e o 

potássio, mais especificamente, atuam como neuromoduladores no ciclo sono/vigília, e 

desempenham um papel importante na produção de melatonina através da ativação da enzima 

triptofano hidroxilase41 (KUHN et al., 1980; BARBOSA et al., 2008). O magnésio é um 

importante cofator enzimático da serotonina N-acetiltransferase42, uma das enzimas 

responsáveis pela síntese de melatonina (PEUHKURI; SIHVOLA; KORPELA, 2012). A 

vitamina A auxilia na regulação dos ritmos circadianos a partir da luz solar diária. Visto que, os 

carotenoides são essenciais para uma boa saúde ocular, contribuindo para a percepção da luz, o 

principal zeitgeber do ciclo sono-vigília (ZHONG et al., 2012; VON LINTIG; MOON; 

BABINO, 2021). As vitaminas C e E contribuem na qualidade do sono por serem potentes 

antioxidantes, oferecendo proteção para a saúde e função do cérebro (FATA; WEBER; 

MOHAJERI, 2014; PLEVIN et al., 2020). Entre as vitaminas do complexo B, destacam-se a 

vitamina B6 e a B12. A vitamina B6 tem sido associada a maiores lembranças relacionadas aos 

sonhos, o que pode estar associado ao sono REM43, visto que é o estágio do sono em que mais 

ocorre os sonhos lúcidos (ASPY; MADDEN; DELFABBRO, 2018). Além disso, auxilia como 

cofator enzimático no processo de produção de melatonina e serotonina (ZADEH; BEGUM, 

2011). E a vitamina B12 também tem sido demonstrada como um importante fator na regulação 

do ciclo sono-vigília, auxiliando na sincronia dos ritmos circadianos (GOUGEON et al., 2016). 

As hipóteses são que baixos níveis de vitamina B12 podem interromper a metilação no sistema 

nervoso central e levar a distúrbios neurológicos e psiquiátricos (JAHRAMI et al., 2021b). 

Além disso, a vitamina B12 consegue modular a síntese de melatonina através da remetilação 

da homocisteína em metionina (BAIK; RUSSELL, 1999). 

De acordo com nosso conhecimento, não existem estudos avaliando a associação do 

 
41 Enzima que catalisa a hidroxilação de triptofano a 5-hidroxitriptofano na presença de NADPH e oxigênio 

molecular. Enzima essencial para a biossíntese de serotonina. 
42 Enzima responsável por acetilar a serotonina, transformando a em N-acetil serotonina. Precursora da 

melatonina. 
43 Fase mais profunda do sono, caracterizada por movimentos oculares rápidos, sonhos vívidos e atividade 

cerebral intensa. Essencial para consolidação de memórias, e cognição. 
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consumo de alimentos ultraprocessados, avaliado pela classificação NOVA, com a má 

qualidade do sono em adultos. Porém, alguns estudos com abordagens similares encontraram 

resultados semelhantes ao nosso. Um estudo recente com mulheres diabéticas avaliou a 

associação da qualidade do sono com dois indicadores de alimentação saudável, o Índice de 

Alimentação Saudável e o Índice de Qualidade da Dieta-Internacional, que enfatizam o 

aumento do consumo de frutas, verduras e grãos integrais, concomitantemente com redução da 

ingestão de grãos refinados, açúcar adicionado, sódio e ácidos graxos saturados. Eles 

descobriram que o risco de má qualidade do sono diminuiu em 88% e 92% dos participantes no 

tercil superior dos dois indicadores, respectivamente (DANESHZAD et al., 2021). Além disso, 

um estudo em 502.494 adultos do Reino Unido com dados do Biobank44 avaliando o consumo 

alimentar, sono e saúde mental, observou um efeito significativo do escore de dieta saudável na 

qualidade do sono. Examinando as contribuições específicas de grupos e itens de alimentos, 

Hepsomali et al. (2021) encontraram que o sono de boa qualidade foi associado ao aumento do 

consumo de vegetais, frutas e peixes, e a um menor consumo de carnes processadas 

(HEPSOMALI; GROEGER, 2021). Resultado semelhante também é relatado na revisão de St-

Onge et al. (2016) em que produtos lácteos, peixes, frutas e vegetais são descritos com efeitos 

promotores de um sono de boa qualidade (ST-ONGE; MIKIC; PIETROLUNGO, 2016). 

Outro ponto relevante, é o horário em que os alimentos ultraprocessados são consumidos. 

Como o sistema circadiano é sinalizado em parte pela ingestão alimentar (sincronização não 

fótica), o momento da ingestão de alimentos pode afetar a sincronia dos ritmos circadianos e a 

qualidade do sono (GILL; PANDA, 2015; MANOOGIAN; CHAIX; PANDA, 2019; MAROT 

et al., 2021). Embora não tenhamos avaliado em que momento o consumo de alimentos 

ultraprocessados foi maior, observamos que indivíduos que relataram substituir por cinco ou 

mais dias na semana o jantar, uma refeição caseira preparada principalmente com alimentos in 

natura/minimamente processados por alimentos ultraprocessados apresentaram maiores 

chances de má qualidade do sono. O consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares 

e gorduras no período noturno, pode levar a um desalinhamento da fase circadiana, visto que 

esses sinais não são apresentados juntos em seus horários habituais, no período diurno, com a 

fase clara (PICKEL; SUNG, 2020). Semelhante ao que acontece com padrões de sono 

 
44 Banco de dados biomédico de pesquisa em larga escala desde 2006, contendo informações genéticas e 

de saúde de meio milhão de participantes britânicos. Avalia as contribuições da predisposição genética e 

exposição ambiental (incluindo nutrição, estilo de vida, medicamentos, etc.) para o desenvolvimento de 

doenças. 
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interrompidos após uma mudança abrupta de fuso horário, denominado jet lag45 

(MANOOGIAN; CHAIX; PANDA, 2019). Isto é observado em estudos, no qual a mesma 

refeição consumida em diferentes momentos do dia pode produzir respostas metabólicas 

distintas devido às variações circadianas na absorção e utilização de energia (FOLKARD, 2008; 

STENVERS et al., 2012, 2019). Além disso, o consumo elevado de carboidratos refinados 

próximo ao horário de dormir, pode interferir no ritmo circadiano, alterando a expressão de 

genes circadianos como BMAL1 e PER2 (CHENG et al., 2021). Além de alterar a temperatura 

corporal e consequentemente reduzir a secreção noturna de melatonina, fatores determinantes 

para uma boa indução e qualidade do sono (ST-ONGE et al., 2016).  

A prevenção e o controle de doenças não transmissíveis estão se tornando uma 

preocupação crescente e os alimentos ultraprocessados começam a ser reconhecidos como um 

risco emergente à saúde. A associação positiva entre o consumo de alimentos ultraprocessados 

e a má qualidade do sono pode aumentar a compreensão de eventos adversos à saúde. Portanto, 

incentivar a redução do consumo de alimentos ultraprocessados e aumentar a proporção de 

alimentos in natura/minimamente processados é uma forma direta de abordar o problema 

(BRASIL, 2014). Intervenções e regulamentações estatais desempenham um papel vital, como 

a tributação e a fiscalização da comercialização destes alimentos. 

Os resultados referentes a este objetivo do estudo são apresentados no artigo “Food 

consumption according to the level of processing and sleep quality during the covid-19 

pandemic” que está publicado na revista Clinical Nutrition ESPEN, fator de impacto 6.402 

(https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.03.023).  

7.3. Comportamento sedentário e qualidade do sono 

Nossos achados confirmam as hipóteses iniciais de que indivíduos adultos com 

comportamento sedentário apresentam maiores chances de terem má qualidade do sono durante 

a pandemia. Além disso, nos indivíduos com comportamento sedentário, a prática de atividade 

física moderada a vigorosa (AFMV) pode reduzir os problemas relacionados à má qualidade 

do sono.  

 
45 Condição temporária causada pelo desalinhamento entre o ciclo circadiano do indivíduo e os horários 

externos, observada em viagens que ultrapassam pelo menos dois fusos horários. 

https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.03.023
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O comportamento sedentário tem sido cada vez mais reconhecido como um problema em 

saúde pública (BIDDLE et al., 2016) e as recomendações começaram a aparecer nas diretrizes 

de saúde (YOUNG et al., 2016), sugerindo que todos os adultos devem reduzir a quantidade de 

comportamento sedentário diário. Estima-se que o comportamento sedentário seja responsável 

por 3,8% da mortalidade por todas as causas em adultos, independentemente do nível de 

atividade física, de acordo com uma metanálise reunindo dados de 54 países (REZENDE et al., 

2016). E recentemente, houve um aumento no comportamento sedentário da população, durante 

a restrição social em função da pandemia da covid-19 (BATES et al., 2020; BOTERO et al., 

2021; LUCIANO et al., 2021; SILVA et al., 2021). Como evidenciado por Wang et al. (2020), 

em estudo com 2289 adultos chineses, entre março a abril de 2020, em que foi observado 

aumento em mais de 60% no tempo em comportamento sedentário na população avaliada 

(WANG et al., 2020b). O mesmo foi observado no Brasil, em um estudo com 39.693 adultos, 

por meio de questionário online autopreenchido, sendo observado um aumento de até 266% no 

comportamento sedentário durante a pandemia, acompanhado de aumento da inatividade física 

(SILVA et al., 2021). 

A relação entre o comportamento sedentário e o sono ainda é recente na literatura 

científica, sendo que a maioria dos estudos avaliou apenas alguns componentes do sono, como 

o tempo total de sono ou a dificuldade em iniciar o sono (AADAHL et al., 2013; LAKERVELD 

et al., 2016). Como demonstrado por Yang et al. (2017) em uma revisão sistemática de 16 

estudos, em que o comportamento sedentário foi associado a um risco aumentado de insônia e 

distúrbios do sono. Porém, não encontraram associação com má qualidade do sono geral 

(YANG et al., 2017). Jeong et al. (2021), avaliando 224.118 sul-coreanos, encontrou que 

indivíduos com comportamento sedentário acima de quatro horas por dia tinham de 12 a 26% 

a mais de chances de ter má qualidade do sono (JEONG et al., 2021). Neste aspecto, nossos 

resultados são relevantes e mostram que participantes com comportamento sedentário igual ou 

superior a nove horas por dia apresentam mais chances de má qualidade do sono, assim como 

o aumento desse comportamento ocasionado pela pandemia. As principais hipóteses para a pior 

qualidade do sono em indivíduos com comportamento sedentário são as alterações nos agentes 

sincronizadores (zeitgebers) ambientais e sociais do ritmo circadiano, como a falta de luz 

natural de manhã, além do excesso de luminosidade artificial e mídias em horários noturnos 

(MIREKU et al., 2019).  

Seja verificando notificações no telefone, acompanhando redes sociais, participando de 
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reuniões por chamada de vídeo, assistindo à televisão, ou passando horas extras olhando para 

um computador enquanto trabalha, o comportamento sedentário está associado a um grande 

dispêndio de tempo em frente a telas (KOBAN et al., 2022). O excesso de tempo de exposição 

a telas retroiluminadas podem interferir no alinhamento do ritmo circadiano, e estimular o 

cérebro de diferentes maneiras que dificultam o relaxamento, ponto-chave para uma boa 

qualidade de sono (WOOD et al., 2013; HEO et al., 2017; TOUITOU; REINBERG; 

TOUITOU, 2017). Esta etapa do sono pode ser extensamente afetada pelo excesso de 

informações advindas de dispositivos eletrônicos, a partir de mídias sociais e jornalísticas, 

jogos, ou envio de mensagens e e-mails que requerem um certo nível de alerta cognitivo. Essas 

e outras atividades interativas em aparelhos eletrônicos podem ser altamente estimulantes, 

levando a um arrastamento dos ritmos circadianos e aumentando a latência do sono (SCOTT; 

BIELLO; WOODS, 2019). Como demonstrado por Drager et al. (2022) em um estudo realizado 

em março de 2020 com 2.635 adultos brasileiros, em que a percepção do uso de 

smartphone/mídia interativa foi a principal causa de dificuldade para dormir (DRAGER et al., 

2022). O mesmo é observado para tecnologia passiva, como uma televisão ligada em segundo 

plano ou um celular que emite sons, vibrações e luz, podendo afetar os níveis de alerta e a 

produção de melatonina, interferindo na qualidade do sono (SCOTT; BIELLO; WOODS, 

2019). Este resultado foi corroborado por Kakinami et al. (2017), em um estudo com adultos 

canadenses, no qual verificaram que cada hora adicional de uso de computador e televisão por 

dia foi associada a um aumento de 13% e 17%, respectivamente, nas chances de relatar má 

qualidade de sono (KAKINAMI et al., 2017). 

Outro efeito importante dos dispositivos eletrônicos sob a qualidade do sono é a luz azul 

(HEO et al., 2017). Sendo uma parte do espectro de luz visível com comprimentos de onda 

mais curtos do que outras cores no espectro de luz visível, a luz azul causa mais alerta do que 

tons de luz mais quentes. Este tipo de luz tem grandes efeitos no estado de alerta, no 

arrastamento do ritmo circadiano, produção de hormônios e ciclos de sono (NIOSH, 2020). 

Este comprimento de onda de luz é emitido por lâmpadas LED e fluorescentes, bem como por 

muitos dispositivos eletrônicos. Enquanto a luz de qualquer tipo pode suprimir a secreção de 

melatonina, a luz azul, principalmente à noite, o faz de forma mais intensa. Como demonstrado 

por Lockley et al. (2003) em um experimento comparando os efeitos de 6,5 horas de exposição 

à luz azul com a exposição a outras luzes de brilho comparável. A luz azul suprimiu a 

melatonina e arrastou os ritmos circadianos cerca de duas vezes mais (LOCKLEY; 

BRAINARD; CZEISLER, 2003). Esses dados são preocupantes, visto que um estudo recente 
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da Fundação Nacional do Sono (National Sleep Foundation), verificou que cerca de 80% dos 

indivíduos americanos relatam olharem para telas com frequência durante o dia, 68% à noite, e 

58% afirmaram estar olhando para telas uma hora antes de dormir (NATIONAL SLEEP 

FOUNDATION, 2022). Além disso, a pandemia pode ter piorado este cenário, pois ao tentar 

acompanhar as notícias sobre a pandemia, os indivíduos podem além de aumentar o seu tempo 

de exposição a telas, aumentar o estresse e ansiedade relacionados a notícias veiculadas a 

pandemia, gerando um efeito aditivo para má qualidade do sono (KOBAN et al., 2022). Dessa 

forma, a exposição excessiva ou mal cronometrada à luz artificial pode fazer com que o ritmo 

circadiano de uma pessoa fique desalinhado com a programação dia-noite.  

Por último, e uma das principais causas da má qualidade do sono em indivíduos com 

comportamento sedentário elevado é a menor exposição ao sol durante o dia. Visto que, a luz é 

o agente sincronizador (zeitgeber) mais forte para o sistema circadiano, portanto, mantém a 

maioria dos ritmos biológicos sincronizados internamente (MÜNCH; BROMUNDT, 2012). A 

forma como a luz altera o ritmo circadiano depende do tempo de exposição à luz. A exposição 

a luz, principalmente na parte da manhã, favorece uma latência do sono menor, e maior 

eficiência e duração do sono (VAN DER RHEE; DE VRIES; COEBERGH, 2016; VAN DER 

RHEE et al., 2016). Como demonstrado por Burns et al., (2021) em um estudo com 400.000 

participantes do Biobank, no qual o número de horas diurnas gastas ao ar livre foi associado a 

menos sintomas depressivos, maior facilidade para se levantar pela manhã, menos cansaço e 

sono de boa qualidade (BURNS et al., 2021). O mesmo foi observado por Figueiro et al. (2017) 

avaliando trabalhadores de escritório, que utilizaram dispositivos para medir sua exposição a 

diferentes tipos de luz ao longo do dia. Eles encontraram que os trabalhadores expostos a 

maiores quantidades de luz durante o dia, adormeceram mais rapidamente à noite, tiveram 

menos distúrbios do sono, sentimentos de depressão e estresse em comparação com aqueles 

expostos a pouca luz pela manhã (FIGUEIRO et al., 2017). E, além disso, a falta de exposição 

a luz solar diurna pode favorecer a uma maior supressão de melatonina e alterações no ritmo 

circadiano após exposição à luz noturna (HÉBERT et al., 2002; CHANG; SCHEER; 

CZEISLER, 2011; ZEITZER; FRIEDMAN; YESAVAGE, 2011; KOZAKI et al., 2015). 

Portanto, dado a relevância deste zeitgeber para o ritmo circadiano, a diminuição da exposição 

a luz solar diurna causada pelo comportamento sedentário elevado é um dos principais fatores 

relacionados a má qualidade de sono na sociedade atual.  

Verificamos que o comportamento sedentário é um fator importante a ser avaliado em 
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indivíduos com má qualidade do sono. Porém, este comportamento pode ser ocasionado por 

características intrínsecas a rotina individual, como a forma de estudo, de trabalho, meio de 

locomoção, entre outras. Todavia, algumas estratégias podem ser utilizadas para mitigar seus 

danos à saúde, como a inclusão da prática de atividade física, um importante zeitgeber do ritmo 

circadiano (SMITH; TRINDER, 2005). Neste aspecto, verificamos que a prática de um minuto 

de atividade física moderada a vigorosa, por hora de comportamento sedentário, podem reduzir 

os impactos do comportamento sedentário na qualidade do sono. Isto se deve, em parte, ao 

efeito da prática de atividade física no ritmo circadiano, visto que este consegue regular a 

secreção de melatonina e o ciclo sono-vigília (YAMANAKA et al., 2010, 2014). E também 

pode estar relacionado a maior exposição a luz solar, já que a maioria das atividades físicas 

moderadas a vigorosas é feita ao ar livre. Este resultado é corroborado por um recente estudo 

de Chastin et al. (2021), no qual avaliaram as associações dose-resposta entre o equilíbrio do 

tempo gasto em atividade física e o comportamento sedentário com mortalidade por todas as 

causas. Utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Exame Nutricional (National Health 

and Nutrition Examination Survey, NHANES), obtidos por acelerômetros, eles encontraram 

que a prática de 2,5 minutos ou mais de atividade física moderada a vigorosa por hora de 

comportamento sedentário diário foi associado à mesma magnitude de redução do risco de 

mortalidade por todas as causas obtida por ser fisicamente ativo, de acordo com as 

recomendações atuais da OMS (CHASTIN et al., 2021). Portanto, verificamos que este 

resultado também se aplica à qualidade do sono, e pode ser utilizado para fornecer evidências, 

intervenções e recomendações do comportamento sedentário e desfechos em saúde.  

Esses resultados podem fornecer evidências para orientar decisões significativas na saúde 

pública, conduzindo intervenções no âmbito do comportamento sedentário e atividade física, 

que desencadeiam mudanças em benefício à saúde. Além de informar os médicos e 

profissionais de saúde sobre as melhores práticas com base nas evidências disponíveis. 

Portanto, nossos resultados indicam atenção e reforçam a importância de avaliar e monitorar o 

comportamento sedentário da população, principalmente durante as restrições sociais, como na 

pandemia da covid-19. Salientando a importância da orientação de agentes públicos para a 

promoção da saúde, intervenções multidisciplinares incentivando a redução do comportamento 

sedentário e aumento da prática de atividade física moderada a vigorosa no lazer para melhorar 

a qualidade do sono. 

Os resultados referentes a este objetivo do estudo são apresentados no artigo “Sedentary 
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behavior is associated with poor sleep quality during the covid-19 pandemic, and physical 

activity mitigates its adverse effects” que está sob revisão por pares na revista European Journal 

of Sport Science, fator de impacto 4.040.  

7.4. Vitamina D e qualidade do sono 

De acordo com nosso conhecimento, este é o primeiro estudo populacional a examinar a 

associação entre a vitamina D e a qualidade do sono em adultos, estratificado pela exposição a 

luz solar. Nossas descobertas mostraram que a deficiência de vitamina D foi associada a má 

qualidade de sono apenas em indivíduos com exposição a luz solar insuficiente.  

O sono é regulado por dois eixos principais, o controle homeostático do sono, e o sistema 

do ritmo circadiano. O sistema do ritmo circadiano é realizado por um relógio biológico interno, 

conectado a um relógio mestre, chamado marcapasso circadiano, capaz de controlar vários 

processos fisiológicos, sendo o ciclo sono-vigília um dos mais importantes (NIH, 2022). Este 

ciclo é regulado por sincronizadores internos e externos, também chamados de pistas, ou 

zeitgebers. O principal sincronizador externo dos ritmos circadianos é a luz, quando capturado 

pelas células fotorreceptoras na retina, leva a alterações hormonais que regulam os ritmos de 

sono e acordar, a partir dos hormônios melatonina e cortisol. Assim, nosso ritmo circadiano 

alinha o ciclo sono-vigília com dia e noite (HARVARD; WGBH, 2007; NHLBI, 2011) para 

criar um ciclo estável de descanso restaurador (VITATERNA; TAKAHASHI; TUREK, 2001; 

DIBNER; SCHIBLER; ALBRECHT, 2010).   

Estudos recentes de medição objetiva (MASSA et al., 2015; PIOVEZAN et al., 2017),  

autorrelato (BEYDOUN et al., 2014; KIM et al., 2014; JUNG et al., 2017), análise sistemática 

e meta-analítica (GAO et al., 2018; LI; HE; YUN, 2020; ABBOUD, 2022; MIRZAEI-

AZANDARYANI; ABDOLALIPOUR; MIRGHAFOURVAND, 2022) do sono mostraram que 

níveis mais baixos de vitamina D estão associados à curta duração do sono em adultos, idosos 

e crianças em idade escolar (GOMINAK; STUMPF, 2012; MCCARTY et al., 2014; GONG et 

al., 2018; NEIGHBORS et al., 2018; LEE; CHOI; YOON, 2020; MOSAVAT et al., 2020; 

ROMANO et al., 2020; MENEZES-JÚNIOR et al., 2021; DE MENEZES JÚNIOR et al., 

2022). Uma grande revisão sistemática e metanálise realizada em 2018 com um total de 9397 

participantes constatou que indivíduos com deficiência de vitamina D (25(OH)D < 20 ng/mL), 

tinham chances de distúrbios do sono (OR: 1,50; IC95%: 1,31-1,72), má qualidade do sono 



101 

 

 

(OR: 1,59; IC95%: 1,23-2,05), curta duração do sono (OR: 1,74; IC95%: 1,30-2,32) e 

sonolência excessiva (OR: 1,36; IC95%: 1,12-1,65) significativamente maiores (GAO et al., 

2018). Resultado semelhante foi encontrado por Piovezan et al. (2017) em um estudo de 

polissonografia do sono realizado com adultos em São Paulo (EPISONO)46 que mostrou que 

indivíduos com valores de vitamina D < 30 ng/mL tinham mais chances de ter curta duração do 

sono (tempo total de sono < 6 horas) (PIOVEZAN et al., 2017). O mesmo foi observado por 

Liu et al. (2020) em um estudo de sono autorrelatado com uma população chinesa mais idosa, 

em que o risco de deficiência de vitamina D foi o dobro nas mulheres com curta duração do 

sono (< 6 horas) e longa duração do sono (> 8 horas) comparado com aquelas com duração 

normal do sono (6-8 horas) (LIU et al., 2020). Além disso, uma revisão sistemática de 14 

estudos com 4937 indivíduos realizada por Neighbors et al. (2018) demonstrou que os níveis 

séricos de vitamina D eram mais baixos em indivíduos com apneia obstrutiva do sono do que 

naqueles sem apneia (NEIGHBORS et al., 2018). 

No entanto, um fator comum a todos esses estudos mencionados, é que eles não 

consideraram a exposição à luz solar como uma variável de confusão. Considerando que a luz 

solar é um fator causal para ambos os fatores de exposição (vitamina D) e desfecho (qualidade 

do sono), é necessário realizar a análise estratificada pela exposição a luz solar. Sobre isso, 

encontramos que a vitamina D estava associada à qualidade do sono somente em indivíduos 

com exposição à luz solar insuficiente (< 30 minutos/dia). Esses resultados são corroborados 

por um estudo de Choi et al. (2020) que encontraram uma associação de valores mais baixos 

de 25(OH)D com mudanças na duração do sono somente em indivíduos com baixa exposição 

a luz solar (CHOI et al., 2020). O mesmo é observado em estudos anteriores realizados com 

trabalhadores de turnos alternantes na mesma região deste estudo (Quadrilátero Ferrífero), 

avaliando o sono pelo método padrão-ouro, a polissonografia. Nestes estudos, observamos que 

trabalhadores com deficiência de vitamina D são mais propensos a ter maiores chances de 

apneia obstrutiva do sono, menor eficiência do sono, maior índice de microdespertares e menor 

saturação arterial de oxigênio (MENEZES-JÚNIOR et al., 2021; MENEZES-JÚNIOR et al., 

2022). Entretanto, nestes trabalhadores de turno alternantes, a associação da vitamina D com 

distúrbios de sono foi encontrada independentemente da exposição à luz solar. Uma hipótese é 

que as condições de trabalho não permitem que essa população tenha exposição a luz solar 

 
46 Projeto de pesquisa iniciado em 1986, realizado a cada década para verificar a qualidade do sono e a 

influência dos distúrbios de sono na saúde de uma amostra representativa da população da cidade de São 

Paulo. 
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suficiente. Assim, esses trabalhadores vivem uma rotina semelhante a população durante o 

isolamento social na pandemia da covid-19. Desta forma, os resultados dos estudos com 

trabalhadores de turnos alternantes (MENEZES-JÚNIOR et al., 2021; DE MENEZES JÚNIOR 

et al., 2022) corroboram nossos achados de que a vitamina D está associada à qualidade do 

sono somente em indivíduos que não estão adequadamente expostos a luz solar. Isto pode estar 

relacionado em parte ao efeito da luz natural sobre a sincronização do ritmo circadiano e, 

consequentemente, sobre o sono. Assim, em indivíduos expostos a luz solar, a deficiência de 

vitamina D não interfere no ciclo sono-vigília. Entretanto, naqueles indivíduos que não têm um 

hábito adequado de exposição a luz solar, a deficiência de vitamina D torna-se um fator 

relevante associado a qualidade do sono. 

A associação da vitamina D com distúrbios do sono é recente na literatura, e os principais 

preditores desta relação ainda não são conhecidos. Algumas hipóteses são que baixos níveis de 

vitamina D podem interferir no sono, a partir de dor miopática (DE OLIVEIRA et al., 2017). 

Isto pois, a deficiência de vitamina D pode causar miopatia, caracterizada por quadro clínico 

característico de dor muscular difusa e fraqueza dos músculos (PEDROSA; CASTRO, 2005), 

prejudicando a qualidade do sono. Além disso, estudos experimentais mostram que as 

substâncias reguladoras do sono, o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), a interleucina-6 (IL-

6) e a interleucina-1 (IL-1) mostram relações inversas com a vitamina D (KHOO et al., 2011; 

BELLIA et al., 2013). Uma possível justificativa seria que indivíduos com graus mais altos de 

inflamação sistêmica (indivíduos obesos, por exemplo), provavelmente se comportam de forma 

a promover baixa síntese de vitamina D (evitando a luz solar, por exemplo). Entretanto, Kuo et 

al. (2010) descobriram que a 25(OH)D inibiu a produção de TNF-α em macrófagos após a 

estimulação de lipopolissacarídeos, sugerindo que estas relações não eram espúrias, mas causais 

(KUO et al., 2010). Além disso, a vitamina D pode regular negativamente a ciclo-oxigenase-2, 

uma enzima que controla a taxa de produção de prostaglandina D2 (PGD2), um importante 

regulador do ciclo sono-vigília, implicando que a deficiência de vitamina D pode resultar em 

um aumento da circulação do PGD2, contribuindo para a ocorrência de distúrbios do sono 

(SWAMI; KRISHNAN; FELDMAN, 2011). A forma ativa da vitamina D, também pode afetar 

o metabolismo da serotonina, aumentando sua síntese por indução da expressão do gene 

triptofano hidroxilase 2 (TPH2). Desta forma, a vitamina D consegue aumentar a síntese de 

serotonina, precursor da N-acetilserotonina, que quando na ausência de luz é convertida em 
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melatonina pela enzima aril-alquil-n-acetiltransferase (AANAT)47. Portanto, a vitamina D, a 

partir do aumento da síntese de serotonina, consegue regular indiretamente a síntese da 

melatonina, principal hormônio indutor do sono (PORTAS; BJORVATN; URSIN, 2000; 

CEOLIN et al., 2021). Os baixos níveis de serotonina também estão relacionados à depressão 

e à ansiedade (CORREIA; VALE, 2022). Um dos fatores mais importantes associados a 

privação do sono aguda e crônica (COX; OLATUNJI, 2016).  

Ademais, alguns autores argumentam que a vitamina D pode reduzir o aumento dos níveis 

neuronais de cálcio, que são conhecidos por alterarem o funcionamento cerebral. Nesta hipótese 

é sugerido que a vitamina D desempenha um papel na manutenção da expressão das bombas e 

tampões de cálcio que reduzem seus níveis neuronais, o que pode explicar como ela age para 

reduzir o início da depressão (ANJUM, JAFFERY, et al., 2018, BERRIDGE, 2017, 

HARRISON, HALL, et al., 2019). Além disso, a vitamina D também regula a liberação do fator 

de crescimento nervoso (NGF), uma molécula essencial para a sobrevivência neuronal dos 

neurônios do hipocampo, bem como dos neurônios corticais, essenciais para os mecanismos do 

ciclo sono-vigília (GEZEN-AK, DURSUN, et al., 2014). E por fim, algumas evidências 

mostram que a vitamina D também pode estar envolvida na regulação do ritmo circadiano, uma 

vez que os receptores de vitamina D foram identificados em regiões do cérebro que regulam o 

sono, incluindo o hipotálamo, o córtex pré-frontal, a matéria cinzenta central do cérebro médio, 

a substância negra, e os núcleos da rafe (STUMPF; O’BRIEN, 1987; STUMPF et al., 1992). 

Destas, uma importante região com altas concentrações de receptores de vitamina D, é o núcleo 

supraquiasmático, o "relógio mestre" do sistema circadiano. Desta forma, a vitamina D pode 

atuar na regulação destas células, desempenhando um papel importante no primeiro estágio do 

sono e sua manutenção (MUSIOL et al., 1992). Além disso, um estudo de Gutierrez-Monreal 

et al. (2014) demonstrou que a forma ativa da vitamina D, a 1,25-hidroxivitamina D, conseguiu 

sincronizar a expressão de 2 importantes genes circadianos, BMAL1 e PER2 do relógio 

circadiano em células-tronco (GUTIERREZ-MONREAL et al., 2014). Esses autores sugerem 

ainda que como o ritmo circadiano influencia muitos processos fisiológicos, esta pode ser a 

chave para uma melhor compreensão dos mecanismos pelos quais a 1,25-hidroxivitamina D 

 
47 A síntese de melatonina se inicia com o triptofano, a partir da ação da enzima triptofano hidroxilase 

(TPH), que o transforma em 5-hidroxitriptofano, que por sua vez sofre a ação de uma descarboxilase, que 

o transforma em serotonina, e esta então é transformada em N-acetilserotonina pela enzima aril-alquil-n-

acetiltransferase (AANAT), que por fim sofre a ação da hidroxi-indol-oxi-metiltransferase (HIOMT), que 

a transforma em melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) (SLOMINSKI et al., 2002). 
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medeia suas muitas funções celulares (GUTIERREZ-MONREAL et al., 2014).  

Assim, nota-se que em indivíduos com exposição à luz solar adequada, a vitamina D não 

foi associada à má qualidade do sono. No entanto, em indivíduos com baixa exposição ao sol, 

descobrimos que baixos níveis séricos de vitamina D estão associados à má qualidade do sono. 

Visto que, na sociedade moderna, a exposição à luz solar é inevitavelmente baixa, a manutenção 

de um nível sérico adequado de vitamina D pode ser importante para uma boa qualidade de 

sono. Portanto, esses resultados podem fornecer evidências para orientar decisões significativas 

na saúde pública, conduzindo recomendações e intervenções para alcançar a ingestão adequada 

e o status da vitamina D. Como o aumento da exposição a luz solar, exceto para aqueles 

indivíduos com sensibilidade extraordinária à luz solar, como uma medida eficaz para melhorar 

a qualidade do sono e manter níveis séricos adequados de vitamina D. E para mais, aqueles 

indivíduos que não conseguem manter uma exposição ao sol suficiente, deve-se incentivar a 

avaliação clínica e individual da suplementação, assim como a fortificação alimentar para 

grupos em possível deficiência. 

Os resultados referentes a este objetivo do estudo são apresentados no artigo “Influence 

of sunlight on the association between 25-hydroxyvitamin D status and sleep quality is adults: 

a population-based study” que está atualmente sob revisão por pares na revista Nutrition, fator 

de impacto 4.893.  
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8. LIMITAÇÕES E PONTECIALIDADES 

O presente estudo, apesar de significativo e com resultados importantes para a literatura 

científica, possui limitações que devem ser mencionadas.  

Primeiro, este estudo se baseou em informações autorreferidas, com potencial para viés 

de desejabilidade social48 (ADAMS et al., 2005), viés de memória, e viés de informação 

(ALTHUBAITI, 2016), uma vez que medidas de autorrelato podem levar à subestimação de 

comportamentos de risco ou superestimação de comportamentos protetores, em comparação a 

medidas objetivas. Por exemplo, a medida de comportamento sedentário, atividade física e 

parâmetros do sono não foram avaliados de forma objetiva, por meio de acelerômetro49, por 

exemplo. Entretanto, a avaliação da qualidade do sono, assim como outros fatores individuais, 

precisa ser realizada de forma subjetiva, visto que considera fatores intrínsecos à percepção dos 

indivíduos. Ademais, as medidas de autorrelato do comportamento sedentário e atividade física 

têm um nível aceitável de confiabilidade e podem ser utilizadas em estudos epidemiológicos 

(PRINCE et al., 2020). Porém, cabe ressaltar que a prática de atividade física foi avaliada 

somente no domínio de lazer, o que pode levar à subestimação da atividade física total, 

principalmente para determinados grupos populacionais que podem realizar atividades com 

maior frequência em outros domínios, como no domínio ocupacional ou de deslocamento (DE 

MORAES FERRARI et al., 2020).  

A avaliação do consumo alimentar foi realizada com o uso de um questionário de 

frequência alimentar que não foi projetado especificamente para coletar dados sobre a 

classificação de alimentos ‘NOVA’. Portanto, existe a possibilidade de algum grau de 

classificação errônea do consumo de alimentos ultraprocessados inerente à nossa metodologia. 

No entanto, o questionário de frequência alimentar foi baseado em grandes inquéritos nacionais 

 
48 Viés da desejabilidade social (social desirability bias) é um tipo de viés cognitivo, segundo o qual, 

indivíduos tem a tendência de tomar decisões baseados na maneira com que as escolhas serão avaliadas 

pelas outras pessoas. Levando à subestimação de comportamentos de risco e superestimação de 

comportamentos protetores (ADAMS, et al., 2005). 
49 Sensores de oscilação corporal, que permitem quantificar a aceleração do movimento nos três eixos, 

disponibilizando informações do volume, intensidade e frequência do movimento humano. É um dos 

equipamentos de medição objetiva mais acurada para a avaliação de atividade física, comportamento 

sedentário e variáveis relacionadas ao sono, como duração, eficiência e latência (STREB et al., 2020). 
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(Vigitel50 e ConVid51) utilizando os alimentos mais consumidos pela população brasileira 

(IBGE, 2020; ICICT, 2020; BRASIL, 2022). 

Embora tenhamos ajustado os modelos de associação por potenciais confundidores, não 

se pode descartar em nosso estudo a confusão residual. Visto que, devido ao delineamento do 

estudo, há a impossibilidade da construção de estratos internamente homogêneos em relação à 

real variável de confusão. Sendo, a variável controlada, um substituto imperfeito ou incompleto 

para o verdadeiro fator de confusão (como, por exemplo, o nível socioeconômico, ajustado a 

partir de variáveis de escolaridade, renda e outras). Ou ainda, porque outros efeitos de confusão 

nas hipóteses são ignorados ou não medidos (REICHENHEIM; MORAES, 1998).  

Assim como a confusão residual, apesar da utilização da abordagem gráfica contrafactual, 

não podemos rejeitar no nosso estudo a probabilidade da causalidade reversa, consequência do 

delineamento do estudo. A causalidade reversa ocorre quando a exposição e desfecho são 

medidos simultaneamente, dessa forma não se sabe qual variável precede a outra. Afeta 

principalmente estudos em que a exposição é um evento modificável, como é o caso desta tese, 

em que as variáveis de exposição foram consumo alimentar, comportamento sedentário, 

atividade física e vitamina D.  

No entanto, é importante ressaltar que as hipóteses foram cuidadosamente definidas de 

acordo com a literatura científica atual, e articulada em termos contrafactuais, de forma a 

construir teorias, que possam alicerçar os pressupostos de direção das análises. Neste aspecto, 

a incorporação de modelos gráficos direcionados são de grande importância e trazem robustez 

ao estudo (PEARL, 2009). Entretanto, em estudos observacionais os pressupostos necessários 

para se estimar o efeito causal não são testáveis empiricamente. Portanto, toda e qualquer 

análise observacional é sempre uma tentativa sujeita a erro.  

Desta forma, o viés de causalidade reversa e a confusão residual podem ter acentuado a 

magnitude das associações observadas neste estudo. Porém, a distinção na abordagem gráfica 

contrafactual, é que os pressupostos para as interpretações são deixados explícitos e discutidos 

exaustivamente, antes que se passe para o processo de estimação do desfecho alvo, tornando 

 
50 Inquérito telefônico do Ministério da Saúde que monitora a frequência e a distribuição de fatores de risco 

e proteção para doenças crônicas não transmissíveis em todas as capitais do Brasil, desde 2006. 
51 Pesquisa realizada no Brasil em abril a maio de 2020, com o objetivo de investigar as mudanças nos 

estilos de vida e nas condições de saúde durante a pandemia de covid-19 (SZWARCWALD, et al., 2020). 
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transparente as hipóteses e resultados encontrados (CORTES, et al., 2016; SILVA, 2021).  

Apesar das limitações apresentadas e discutidas, este estudo avança e auxilia na 

elucidação de importantes determinantes da qualidade do sono. Além disso, este estudo possui 

vantagens como a avaliação do consumo alimentar pela classificação NOVA, que classifica 

grupos de alimentos de acordo com sua natureza, finalidade e extensão de processamento 

industrial e não apenas por nutrientes e tipo de alimento. Assim como a utilização da abordagem 

contrafactual a partir dos gráficos acíclicos direcionados utilizados para orientar planos de 

análise e decisões sobre possíveis confundidores. O que permite a representação visual de forma 

explícita das suposições entre as variáveis explicativas e o desfecho. 

Por fim, o delineamento amostral, confere robustez ao estudo. Fornecemos poder 

estatístico ao estudo utilizando uma amostra complexa representativa da população residente 

de diferentes estratos socioeconômicos, em inquérito domiciliar com entrevistas presenciais, 

permitindo um maior acesso às informações obtidas durante um período crítico da pandemia da 

covid-19.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Embora ainda haja muito a ser aprendido sobre as complexidades de como o sono 

funciona, pesquisas existentes lançam luz sobre a fisiologia do sono e seus determinantes. Esse 

conhecimento revela como o sono está conectado a vários elementos da saúde física, emocional 

e mental. Estudos sobre sono, principalmente na população geral, ainda são escassos e 

demonstram uma relação ainda inconclusiva de como os comportamentos se relacionam ao 

sono, e isso merece uma investigação mais aprofundada. A qualidade de sono no período 

noturno é reflexo das ações e atividades realizadas durante a vigília. Por esta perspectiva, 

encontramos resultados relevantes sobre como o consumo alimentar, comportamento sedentário 

e a deficiência de vitamina D se relacionam com a qualidade do sono, tornando-se poderosos 

zeitgebers para o ciclo sono-vigília, em torno do qual os comportamentos são mais plásticos, 

sendo passíveis de modificação.  

Em vista disso, nota-se que o controle da maioria dos determinantes da qualidade do sono 

envolve a implementação de medidas que são de árduo gerenciamento, uma vez que incluem 

uma complexidade de fatores socioeconômicos e psicossociais. Somado a isso, as políticas 

públicas destinadas a melhorar a qualidade do sono também devem considerar o contexto de 

estratégias que envolvam mudanças comportamentais individuais, recomendando a construção 

de ações que visem o aumento do consumo de alimentos in natura/minimamente processados, 

aliados a redução do consumo de alimentos ultraprocessados; a redução do comportamento 

sedentário, aliado a aumento na prática de atividade física moderada a vigorosa; e a exposição 

à luz solar, como uma medida eficaz para manter níveis séricos adequados de vitamina D, assim 

como melhor qualidade do sono.  

No entanto, reconhecer e respeitar a necessidade de sono está cada vez mais difícil. O 

aumento da jornada de trabalho/estudo, o crescimento do desenvolvimento tecnológico e o 

ritmo da sociedade 24 horas são fatores que fazem a população ficar cada vez mais privada de 

sono. Principalmente em períodos de crise, como a pandemia da covid-19.  

Também é importante ressaltar que a melhoria do ambiente e dos comportamentos aqui 

demonstrados, nem sempre poderão solucionar todos problemas de sono. Essas, são estratégias 

que podem e devem ser adotadas pela grande maioria da população, contudo especificidades 

individuais devem ser consideradas na abordagem clínica, podendo ser necessário outros 

tratamentos específicos. 
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 Pesquisas de intervenções futuras devem se concentrar em como as intervenções 

baseadas no estilo de vida podem impactar a qualidade do sono na população geral. É 

fundamental avaliar os fatores de risco e de proteção, que podem ser usados para desenvolver 

programas de promoção da saúde, que potencialmente previnam distúrbios do sono entre 

indivíduos mais vulneráveis. O escopo das intervenções digitais, grupos de apoio, serviços de 

saúde baseados na comunidade, programas de autogerenciamento e recursos públicos de saúde 

devem ser avaliados para promover e prevenir distúrbios do sono na população.  

Portanto, elucidar esses fatores é fundamental para desenvolver práticas e intervenções 

educativas no contexto clínico e epidemiológico. Além de subsidiar discussões sobre políticas 

públicas, também auxilia no comportamento e orientação para indivíduos que possam estar 

mais vulneráveis às adversidades associadas ao ciclo sono-vigília. 
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11. APÊNDICES 

11.1. Apêndice 1: Variáveis descritivas por município 

Tabela 13: Variáveis sociodemográficas, de saúde e comportamentais por município 

avaliado. COVID-Inconfidentes, 2020. 

Variáveis 
Mariana  

(n=764) 

Ouro Preto 

(n=998) 
p* 

Sexo    

   Feminino 51,3 (37,0-65,5) 52,4 (47,0-57,8) 
0,892 

   Masculino 48,7 (34,5-63,0) 47,6 (42,2-53,0) 

Faixa Etária (em anos)    

   18 – 34 29,0 (22,5-36,5) 37,2 (32,1-42,6) 

0,118    35 – 59 55,6 (43,7-66,9) 51,4 (46,4-56,3) 

   60 ou mais 15,4 (10,3-22,5) 11,4 (8,5-15,3) 

Estado Civila   

0,512    Casado 55,6 (43,7-66,9) 51,2 (46,4-56,4) 

   Não Casado 44,4 (33,1-56,3) 48,6 (43,7-53,6) 

Cor da Pele   

0,577 

   Branca 22,0 (14,8-31,5) 28,5 (22,9-34,9) 

   Preta 23,1 (14,4-34,9) 18,9 (14,8-23,7) 

   Parda 49,1 (36,3-62,1) 47,0 (42,3-51,7) 

   Amarelos ou Indígenas 5,7 (3,0-10,6) 5,6 (4,3-7,3) 

Estrutura domiciliarb    

   Mora com outras pessoas 5,1 (2,8-9,1) 4,4 (3,3-5,8) 

0,647    Mora sozinho 94,9 (90,9-97,2) 95,6 (94,2-96,7) 

Renda familiarc    

   < 2 SM 51,3 (43,8-58,6) 41,2 (35,1-47,6) 

0,182    2 a 4 SM 25,8 (18,0-35,6) 32,4 (28,2-36,8) 

   > 4 SM 22,9 (17,1-29,9) 26,4 (19,8-34,3) 

Trabalhod    

   Não trabalha    47,3 (37,9-56,7)  47,7 (43,7-51,6)  
0,950 

   Trabalhadores ativos 52,7 (43,0-62,1) 52,3 (48,4-56,3) 

Doenças crônicase    

   Nenhuma 63,9 (53,3-73,2) 57,3 (52,5-61,9) 
0,242 

   Pelo menos uma  36,1 (26,8-46,7) 42,7 (38,1-47,5) 

Sintomas de ansiedadef    

   Não 75,8 (67,5-82,5) 77,4 (79,1-81,1) 
0,707 

   Sim 24,2 (17,5-32,5) 22,6 (18,9-26,9) 

Sintomas de depressãof    

   Não 85,7 (78,3-90,9) 84,5 (80,9-87,5) 
0,746 

   Sim 14,3 (9,1-21,7) 15,5 (2,5-19,1) 

Dor cronicag    

   Não 63,5 (56,0-70,4) 67,5 (63,1-71,6) 
0,343 

   Sim 36,5 (29,6-44,0) 32,5 (28,3-36,9) 

Qualidade do Sonoh    

   Boa qualidade 46,5 (40,6-53,1) 48,1 (43,1-53,0) 
0,751 

   Má qualidade 53,2 (46,9-59,4) 51,9 (47,0-56,9) 

Fumantes    
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   Não 85,5 (76,4-91,5) 81,0 (77,0-84,5) 
0,322 

   Sim 14,5 (8,5-23,6) 19,0 (15,5-23,0) 

Consumo de álcool    

   Não 40,9 (29,4-53,6) 42,5 (38,5-46,6) 
0,811 

   Sim 59,1 (46,4-70,6) 57,5 (53,4-61,5) 

Estado nutricionali    

   Eutrofico 39,0 (27,6-51,9) 40,1 (35,7-44,6) 

0,524 
   Baixo peso 2,2 (1,1-4,1) 2,8 (1,7-4,5) 

   Sobrepeso 40,2 (26,1-56,2)  34,1 (29,3-39,3)  

   Obesidade 16,6 (11,4-23,6)  21,4 (18,2-25,0) 

Atividade físicaj    

   Fisicamente inativo 28,8 (20,6-38,6) 32,4 (28,0-37,1) 
0,489 

   Fisicamente ativo 71,2 (61,4-79,4) 67,6 (62,9-72,0) 

Exposição a luz solar diáriak    

   < 30 min/dia 77,0 (68,9-83,6) 69,7 (64,5-74,4) 
0,114 

   > 30 min/dia 23,0 (16,4-31,1) 30,3 (25,6-35,5) 

SARS-CoV-2l    

   Soronegativo 92,6 (92,9-98,0) 93,7 (91,5-95,3) 
0,144 

   Soropositivo 3,8 (2,0-7,1) 6,3 (4,7-8,5) 

Sintomas da covid-19m    

   Não 73,2 (63,3-81,3) 70,0 (66,3-73,5) 
0,522 

   Sim 26,8 (18,7-36,7) 30,0 (26,5-33,7) 

Comportamento sedentário    

   < 9h/dia 84,8 (81,7-92,0) 82,4 (77,7-86,3) 
0,133 

   > 9h/dia 12,2 (8,0-18,3) 17,6 (13,7-22,3) 

Escore alimentarn    

   Q1 e Q2 40,9 (33,8-48,5) 46,1 (39,8-52,4) 
0,300 

   Q3 e Q4 59,1 (51,5-66,3) 53,9 (47,5-60,2) 

Vitamina Do    

   Suficiência 63,1 (49,9-74,6) 71,3 (67,5-74,8) 
0,191 

   Deficiência 36,9 (25,4-50,1) 28,7 (25,1-32,5) 
a Não casado: Viúvo, divorciado, solteiro 
b Número de moradores no domicílio de moradia. 
c Valor do salário mínimo na época da coleta de dados (2020): R$1045,00 
d Não trabalhadores: Desempregado, pensionista ou aposentado. 
e Porcentagem de trabalhadores ativos que estavam trabalhando em casa. 
f Doenças crônicas avaliadas: hipertensão, diabetes, asma, doença pulmonar, doença renal crônica, câncer, 

doença cardíaca e distúrbios da tireoide. 
g Dor física crônica (autorrelato de dor física presente por 3 meses ou mais). 
h As escalas GAD-7 e PHQ-9, foram utilizadas para determinar a presença de sintomas de ansiedade e depressão, 

respectivamente. 
i Consumo de álcool e tabaco avaliados por autorrelato (sim ou não). 
j Fisicamente inativos (< 150 minutos/semana de AF moderada ou < 75 minutos/semana de atividades 

vigorosas). 
k Baixo peso (IMC < 18,5 kg/m² se < 60 anos ou IMC < 22,0 kg/m² se > 60 anos), eutrófico (IMC 18,5-24,9 

kg/m² se < 60 anos ou IMC 22,0-27,9 kg/m² se > 60 anos), sobrepeso (IMC 25,0-29,9 kg/m² se < 60 anos ou 

IMC 28,0-29,9 kg/m² se > 60 anos), obesidade (IMC > 30,0 kg/m²). 
l Triagem sorológica para anticorpos anti-SARS-CoV-2 utilizando o método imunocromatográfico qualitativo e 

não diferenciado de anticorpos (IgG e IgM). 
m Apresentar pelo menos um sintoma nos 15 dias anteriores a entrevista (febre, dor de garganta, tosse, dispneia, 

taquicardia, diarreia, vômitos, anosmia, ageusia e fadiga) 
n Quartil de distribuição do escore de consumo alimentar. Q1 e Q2 são os valores mais baixos da pontuação, 

caracterizados pelo maior consumo de alimentos in natura/minimamente processados e o maior consumo de 

alimentos ultraprocessados. Q3 e Q4 são os valores mais altos da pontuação, caracterizados pelo menor consumo 

de alimentos in natura/minimamente processados e o maior consumo de alimentos ultraprocessados. 
o Deficiência de vitamina D: 25(OH)D < 20 ng/mL para uma população saudável e < 30 ng/mL para grupos de 

risco de deficiência de vitamina D. 
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11.2. Apêndice 2: Matriz de correlação das variáveis do estudo  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 - -0,188 +0,053 +0,121 -0,074 +0,096 -0,064 -0,103 -0,088 +0,035 +0,245 +0,503 +0,575 +0,050 -0,014 +0,121 +0,038 +0,012 +0,018 +0,099 -0,025 -0,019 +0,308 +0,089 

2 -0,188 - -0,058 -0,139 +0,016 +0,105 +0,098 +0,243 +0,314 +0,016 -0,253 -0,273 -0,292 +0,194 +0,236 -0,170 +0,060 +0,080 -0,061 -0,309 +0,030 -0,063 -0,115 +0,082 

3 +0,053 -0,058 - -0,184 -0,284 -0,429 +0,028 -0,336 -0,104 -0,153 +0,180 -0,104 -0,099 -0,051 -0,238 +0,109 +0,042 -0,270 +0,159 +0,059 +0,014 -0,018 +0,041 -0,361 

4 +0,121 -0,139 -0,184 - -0,292 +0,092 -0,135 -0,023 -0,086 -0,002 -0,072 +0,089 +0,175 +0,140 +0,065 -0,049 +0,011 +0,138 -0,122 +0,031 +0,008 +0,007 +0,159 +0,151 

5 -0,074 +0,016 -0,284 -0,292 - +0,078 +0,139 +0,074 +0,034 -0,012 -0,057 +0,020 +0,004 -0,061 +0,064 +0,028 -0,031 +0,019 +0,020 -0,047 -0,046 +0,024 -0,058 +0,080 

6 +0,096 +0,105 -0,429 +0,092 +0,078 - +0,299 -0,471 +0,197 +0,625 -0,258 +0,018 +0,110 -0,044 +0,370 -0,297 +0,036 +0,249 -0,096 -0,094 +0,036 -0,024 -0,041 +0,056 

7 -0,064 +0,098 +0,028 -0,135 +0,139 +0,299 - +0,173 -0,019 +0,303 -0,056 -0,044 -0,035 -0,101 +0,138 -0,143 +0,034 +0,268 -0,079 -0,005 +0,037 +0,007 -0,041 -0,156 

8 -0,103 +0,243 -0,336 -0,023 +0,074 -0,471 +0,173 - +1,00 +0,907 -0,216 -0,034 -0,115 +0,005 +0,282 -0,167 -0,002 +0,131 +0,001 -0,113 -0,010 +0,007 +0,002 +0,058 

9 -0,088 +0,314 -0,104 -0,086 +0,034 +0,197 -0,019 +1,00 - -0,146 -0,157 +0,001 +0,050 +0,140 +0,159 -0,125 -0,087 +0,027 +0,004 -0,144 +0,005 +0,158 -0,105 +0,043 

10 +0,035 +0,016 -0,153 -0,002 -0,012 +0,625 +0,303 +0,907 -0,146 - -0,115 +0,027 -0,044 -0,089 +0,213 -0,243 +0,064 +0,232 -0,036 -0,026 -0,029 -0,101 +0,047 -0,063 

11 +0,245 -0,253 +0,180 -0,072 -0,057 -0,258 -0,056 -0,216 -0,157 -0,115 - +0,236 +0,235 +0,042 -0,202 +0,189 -0,019 -0,039 +0,124 +0,058 -0,044 +0,015 +0,269 -0,071 

12 +0,503 -0,273 -0,104 +0,089 +0,020 +0,018 -0,044 -0,034 +0,001 +0,027 +0,236 - +0,787 +0,183 +0,055 +0,119 -0,051 +0,080 +0,038 +0,138 +0,035 +0,025 +0,281 +0,114 

13 +0,575 -0,292 -0,099 +0,175 +0,004 +0,110 -0,035 -0,115 +0,050 -0,044 +0,235 +0,787 - +0,191 +0,063 +0,133 -0,016 +0,100 +0,076 +0,137 -0,040 -0,067 +0,243 +0,163 

14 +0,050 +0,194 -0,051 +0,140 -0,061 -0,044 -0,101 +0,005 +0,140 -0,089 +0,042 +0,183 +0,191 - +0,278 +0,075 +0,076 +0,033 -0,020 +0,014 -0,021 -0,067 +0,243 +0,163 

15 -0,014 +0,236 -0,238 +0,065 +0,064 +0,370 +0,138 +0,282 +0,159 +0,213 -0,202 +0,055 +0,063 +0,278 - -0,165 +0,026 +0,110 +0,006 -0,082 +0,081 -0,118 +0,018 +0,122 

16 +0,121 -0,170 +0,109 -0,049 +0,028 -0,297 -0,143 -0,167 -0,125 -0,243 +0,189 +0,119 +0,133 +0,075 -0,165 - -0,047 -0,027 +0,073 +0,256 -0,088 +0,151 +0,086 +0,112 

17 +0,038 +0,060 +0,042 +0,011 -0,031 +0,036 +0,034 -0,002 -0,087 +0,064 -0,019 -0,051 -0,016 +0,076 +0,026 -0,047 - +0,022 +0,025 +0,007 -0,074 +0,076 +0,029 -0,041 

18 +0,012 +0,080 -0,270 +0,138 +0,019 +0,249 +0,268 +0,131 +0,027 +0,232 -0,039 +0,080 +0,100 +0,033 +0,110 -0,027 +0,022 - -0,046 +0,088 -0,054 -0,016 +0,074 +0,119 

19 +0,018 -0,061 +0,159 -0,122 +0,020 -0,096 -0,079 +0,001 +0,004 -0,036 +0,124 +0,038 +0,076 -0,020 +0,006 +0,073 +0,025 -0,046 - +0,044 -0,117 -0,016 +0,063 -0,041 

20 +0,099 -0,309 +0,059 +0,031 -0,047 -0,094 -0,005 -0,113 -0,144 -0,026 +0,058 +0,138 +0,137 +0,014 -0,082 +0,256 +0,007 +0,088 +0,044 - -0,104 -0,036 +0,044 +0,049 

21 -0,025 +0,030 +0,014 +0,008 -0,046 +0,036 +0,037 -0,010 +0,005 -0,029 -0,044 +0,035 -0,040 -0,021 +0,081 -0,088 -0,074 -0,054 -0,117 -0,104 - -0,019 -0,031 -0,054 

22 -0,019 -0,063 -0,018 +0,007 +0,024 -0,024 +0,007 +0,007 +0,158 -0,101 +0,015 +0,025 -0,067 -0,067 -0,118 +0,151 +0,076 -0,016 -0,016 -0,036 -0,019 - +0,105 +0,007 

23 +0,308 -0,115 +0,041 +0,159 -0,058 -0,041 -0,041 +0,002 -0,105 +0,047 +0,269 +0,281 +0,310 +0,243 +0,018 +0,086 +0,029 +0,074 +0,063 +0,044 -0,031 +0,105 - +0,151 

24 +0,089 +0,082 -0,361 +0,151 +0,080 +0,056 -0,156 +0,058 +0,043 -0,063 -0,071 +0,114 +0,159 +0,163 +0,122 +0,112 -0,041 +0,119 -0,041 +0,049 -0,054 +0,151 +0,007 - 

Para variáveis contínuas e dicotômicas ou ordinais, foi realizado correlação bisserial ou polisserial, respectivamente. Para duas variáveis dicotômicas, foi realizado correlação tetracórica. Para duas variáveis ordinais, foi realizado correlação policórica. Para duas variáveis contínuas, a correlação de Spearman. 

Valores em negrito indicam significância estatística (p-valor < 0,05). Variáveis: 1- IQSP (0:sono bom; 1:sono ruim); 2- Sexo (0:mulher; 1:homem); 3- Idade (18-94 anos); 4- Estado civil (0:casado; 1:não casado); 5- Estrutura domiciliar (número de moradores no domicílio); 6- Escolaridade (0:até 8 anos; 1:9-11 

anos; 2: > 12 anos de estudo); 7- Renda familiar (1 a 15 salários mínimos); 8- Trabalhador (0:não trabalha; 1:trabalha); 9- Trabalho em turnos (0:não; 1:sim); 10- Home-office (0:não; 1:sim); 11- Dor crônica (0:ausência; 1:presença); 12- Sintomas de ansiedade (0:ausência; 1:presença);  13- Sintomas de 

depressão (0:ausência; 1:presença);  14- Fumo (0:não fuma; 1:fuma); 15- Álcool (0:não consome bebidas alcóolicas; 1: consome bebidas alcóolicas); 16- Inatividade física (0:ativo; 1:inativo); 17- Munícipio (0:mariana; 1:ouro preto); 18- Comportamento sedentário (horas totais por dia sentado); 19- Índice de 

massa corporal (kg/m2); 20- Exposição a luz solar (0: > 30min/dia; 1: < 30 min/dia); 21- 25(OH)D (ng/mL) ; 22- Soropositividade SARS-CoV-2 (0:negativo; 1:positivo); 23- Sintomas da covid-19 (0:nenhum sintoma; 1:pelo menos um sintoma); 24- Consumo alimentar (escore de consumo 0-30). 
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12. ANEXOS 

12.1. Anexo 1: Sumário executivo da vigilância epidemiológica da covid-19 
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10.2. Anexo 2: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) 

 



174 

 

 

 



175 

 

 

10.3. Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 



176 

 

 

 



177 

 

 

10.4. Anexo 4: Instrumento de coleta de dados 
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12.5. Anexo 5: Trabalhos apresentados em congressos 

Desta tese, originou-se 25 trabalhos que foram ou serão apresentados em congressos 

regionais e nacionais. Destes, quatro foram apresentados no 11º Congresso Brasileiro de 

Epidemiologia (formato online), cinco foram apresentados no Congresso Nacional de 

Alimentação e Nutrição (formato online), quatro trabalhos foram apresentados no XX 

Congresso Brasileiro do Sono em São Paulo, e um trabalho apresentado no II Congresso 

de Saúde e Nutrição (online), totalizando 14 trabalhos já apresentados. Os trabalhos acima 

mencionados, estão anexados nesta tese. 

Além dos trabalhos já apresentados, na presente data (outubro de 2022), há sete trabalhos 

aceitos, que serão apresentados no ABRASCÃO em Salvador, dois trabalhos que serão 

apresentados no XIV Encontro de Saberes (online) e um trabalho que será apresentado 

IV Congresso Sul Mineiro de Nutrição (online). Os trabalhos a serem apresentados são: 

1) Associação de sintomas da covid-19 com a qualidade do sono durante a pandemia: 

análise de mediação por sintomas de ansiedade. Estudo COVID-inconfidentes 

2) Associação do sexo com a qualidade do sono mediado por sintomas de ansiedade e 

depressão durante a pandemia da covid-19  

3) Associação entre os níveis séricos elevados de hemoglobina glicada e infecção pelo 

SARS-CoV-2: Estudo de base populacional, COVID-Inconfidentes 

4) Aumento do comportamento sedentário durante a pandemia da covid-19 está 

associado aos componentes da qualidade do sono: COVID-Inconfidentes 

5) Autoavaliação de saúde e sintomas de transtorno de saúde mental durante a pandemia 

da covid-19: Efeito mediado pelo total de comorbidades referidas 

6) Insegurança alimentar e sintomas de transtorno de saúde mental durante a pandemia 

da covid-19: Efeito mediado pela qualidade do sono 

7) Associação da qualidade do sono com a infecção pelo SARS-CoV-2 e o ganho de 

peso.  

8) Qualidade do sono e suas interfaces com o comportamento sedentário e atividade 

física moderada a vigorosa. 

9) Trabalho remoto é associado a má qualidade do sono apenas em mulheres: COVID-

Inconfidentes, um estudo de base populacional. 
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12.6. Anexo 6: Coorientações de alunos de graduação 

Durante o período de doutorado, que foi de setembro de 2020 a setembro de 2022, foi 

realizado a coorientação de nove alunos de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, 

nas áreas de nutrição clínica e epidemiologia, como descritos a seguir: 

1. Título: Avaliação da adiposidade corporal em trabalhadores por turnos alternados em 

associação com o comprimento de associação com o tempo de serviço. Trabalho de 

conclusão de curso. Aluno(a): Felipe Reis Satavaux Baudson. Ano: 2021.  Finalizado. 

 

2. Título: Fatores mais prevalentes da escala de Braden em pacientes desnutridos 

admitidos na UTI admitidos na UTI. Trabalho de conclusão de curso. Aluno(a): Aida 

Ceribeli Silva Coelho. Ano: 2022.  Finalizado. 

 

3. Título: Associação da qualidade do sono com a infecção por SARS-CoV-2 e excesso 

de peso durante a pandemia de covid-19. Iniciação científica PIVIC/UFOP. Aluno(a): 

Shisa Maris Martins Pereira. Ano: 2022.  Finalizado.  

 

4. Título: Precisão diagnóstica da escala de Braden na detecção de risco de lesão por 

pressão em pacientes de unidades de terapia intensiva de acordo com grupos de risco 

específicos. Iniciação científica PIVIC/UFOP. Aluno(a): Sara de Almeida Selingardi. 
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