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Introdução. O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) é uma ferramenta utilizada para avaliação da quali-
dade do sono e de possíveis distúrbios no período de um mês. Esse questionário fornece um escore único, resultado da 
soma da pontuação de sete componentes. Há evidências de que um modelo composto por um escore único não seria 
adequado para avaliar as diferentes características do sono avaliadas pelo instrumento. A versão brasileira do PSQI foi 
validada em uma população adulta, porém há uma escassez de estudos que avaliem a confiabilidade desse instrumento 
em populações adolescentes. Objetivo. Avaliar a confiabilidade e validade da versão brasileira do Índice de Quali-
dade do Sono de Pittsburgh. Métodos. 309 adolescentes com idade entre 10 e 19 anos, subdivididos uma amostra 
composta por 209 indivíduos, dos quais 25 foram reavaliados, e outra amostra composta por 100 adolescentes. Foi ana-
lisada a confiabilidade do instrumento por meio dos valores de alfa de Cronbach, Coeficiente de Correlação Intraclasse 
(ICC), Erro Padrão da Medida (EPM), Mínima Mudança Detectável (MMD) e plotado gráfico de Bland-Altman. A análise 
exploratória dos componentes do questionário foi realizada com base na amostra de 209 adolescentes. A análise fato-
rial confirmatória de dois modelos foi realizada com a amostra de 100 indivíduos. Resultados. O PSQI obteve EPM 
= 1,12 e MMD = 3,10. O questionário obteve α de Cronbach de 0,71 e um ICC de 0,65 (IC95% 0,21 – 0,85). A análise 
fatorial exploratória apontou melhor construção para o modelo de dois fatores, com exclusão do componente sobre uso 
de medicamentos. A análise fatorial confirmatória foi realizada com três modelos, um formado por dois fatores, outro 
também formado por dois fatores, porém com exclusão do componente de uso de medicamento, e por fim, modelo 
composto por três fatores. O segundo modelo testado apresentou valores de ajustes de SRMR= 0,06, RMSEA = 0,06 e 
CFI = 0,97.Conclusão. O questionário obteve elevada consistência interna e confiabilidade moderada. Além disso, o 
modelo de dois fatores com exclusão do componente de uso de medicamento parece ser mais adequado para avaliar 
a qualidade do sono em adolescentes.
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