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RESUMO 

Contexto e objetivo: Com os estudantes universitários dormindo cada vez mais tarde e acordando cedo devido as mudanças 

de seus hábitos de vida, fazem com que essa má qualidade do sono cause problemas em sua saúde, além de causar alterações 

cognitivas e um aprendizado mais prejudicado. Desenho e local: Estudo quantitativo, descritivo e transversal com aplicação 

de questionário realizados com alunos dos três primeiros anos dos cursos de medicina e fisioterapia da Universidade Mogi 

das Cruzes, campus de Mogi das Cruzes, SP. Métodos: Estudo realizado entre março a setembro de 2018 com 80 

participantes. Resultados: Todos os participantes encaixaram nos critérios de inclusão, com média de idade de 21 anos para 

medicina e 22 anos para fisioterapia. A média de horas dormidas por noite, em ambos os cursos, passou- se de 7 horas e o 

maior problema relatado por 48,75% é que já acordaram no meio da noite ou de manhã mais cedo do que o costume e 57,5% 

têm sentimentos negativos algumas vezes e devido a essas adversidades, 46,25% dos participantes alegam que a qualidade 

de seu sono é mais ou menos boa.  Discussão: A média de sono encontrada nesta pesquisa se mostra algo favorável já que 

para que tenha uma saúde melhor recomenda-se pelo menos 7 horas de sono por dia. Com relação aos problemas do sono, 

vale ressaltar que, com o advento da tecnologia, nos faz ficar mais acordados e não sentimos sono, podendo acarretar em 

alguns problemas cognitivos e psicológicos. Conclusão: mesmo com os problemas descritos pelos estudantes com relação 

ao seu sono e as consequências de uma má noite dormida, a maioria dos participantes classificou seu sono como de boa 

qualidade, sendo algo positivo para os universitários. 

Palavras- chave: Sono; privação do sono; estudantes universitários; efeitos psicológicos; qualidade do sono 

 

ABSTRACT 

Context and objective: With university students sleeping more and more late and waking up early due to changes in their 

lifestyle, this poor quality of sleep causes problems in their health, in addition to causing cognitive changes and more impaired 

learning. Design and location: Quantitative, descriptive and cross-sectional study with the application of a questionnaire 

carried out with students from the first three years of the medicine and physiotherapy courses at Mogi das Cruzes University, 

Mogi das Cruzes campus, SP. Methods: Study conducted between March and September 2018 with 80 participants. Results: 

All participants met the inclusion criteria, with an average age of 21 years for medicine and 22 years for physiotherapy. The 

average number of hours slept per night in both courses was 7 hours and the biggest problem reported by 48.75% is that they 

have already woken up in the middle of the night or in the morning earlier than usual and 57.5% % have negative feelings at 

times and due to these adversities, 46.25% of the participants claim that the quality of their sleep is more or less good. 

Discussion: The average sleep found in this research proves to be something favorable since in order to have better health, at 

least 7 hours of sleep per day is recommended. With regard to sleep problems, it is worth mentioning that, with the advent of 

technology, it makes us stay more awake and we do not feel sleepy, which can cause some cognitive and psychological 

problems. Conclusion: even with the problems described by the students in relation to their sleep and the consequences of a 

bad night's sleep, most of the participants classified their sleep as of good quality, being something positive for university 

students. 

Keywords: Sleep; sleep deprivation; University students; psychological effects; sleep quality 
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INTRODUÇÃO 

 

A qualidade do sono pode influenciar diversos aspectos da rotina diária de jovens e adultos, 

crianças e adolescentes. Em idade escolar, podem ter a cognição e a capacidade de concentração 

alteradas pela falta de horas de sono, o que leva a uma diminuição da absorção do conteúdo recebido na 

escola1, em adultos a sonolência pode atrapalhar o desempenho profissional por diminuição da 

concentração, causar fadiga e confusão mental.2 

Após o estudo realizado por K A Honn et al. (2018), os pesquisadores verificaram que a privação 

do sono é capaz de provocar alterações significativas no desenvolvimento cognitivo geral para tarefas 

que necessitem de atenção vigilante ou não e que essas alterações podem ser oriundas do déficit na 

codificação de informações.3 A privação de sono ainda pode provocar comprometimento da 

consolidação memória e do aprendizado.4 (SALEHPOUR, 2018). 

Os problemas de sono são bastante comuns entre os estudantes universitários, pois estão mais 

expostos a modificações e hábitos no seu estilo de vida e a fatores comportamentais tais como, 

alcoolismo, tabagismo, sedentarismo ou o uso excessivo de internet.5,6  

Os estudantes universitários, apesar de serem saudáveis, constituem uma população bastante 

vulnerável à ocorrência de distúrbios de sono, uma vez que nem sempre têm os melhores 

comportamentos e hábitos no que diz respeito ao sono.5 Como mostram os estudos, as durações do sono 

dos estudantes mostram-se frequentemente inferiores às de outras populações adultas.6 

Com relação aos estudantes de medicina, muitos alunos possuem uma má qualidade de sono. Um 

estudo mostrou que estudantes de medicina possuem uma média de horas dormidas menor (6,13h) do 

que a população em geral (de sete a nove horas) (POYARES e TUFIK, 2003)11 e somado a isso 51,5% 

(n= 138 de 276 alunos) dos estudantes apresentaram sonolência diurna (CARDOSO et al, 2009)12, 

também com uma prevalência maior do que a população em geral (SANTIBAÑEZ, 1994).13 Porém esta 

tática mostrou ineficaz, demonstrado pelo trabalho de Rodrigues, 2002 onde que os alunos mais 

sonolentos não tiveram notas superiores aos seus colegas sem a sonolência diurna, mostrando que neste 

estudo, assim como outros, a privação do sono em alunos de medicina reduz a capacidade de raciocínio 

em testes de memória, matemática e linguagem (FIEDLER, 2008).8 
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Já os alunos de fisioterapia também sofrem com a sonolência diurna. Em um estudo analisando 

156 acadêmicos do curso de fisioterapia mostrou que 60,25% dos estudantes (n=94) apresentam uma 

qualidade de sono ruim e 52,56% sofriam de sonolência diurna (LINS e ÁTILA, 2017).14 Outro estudo 

revelou que dos 199 alunos entrevistados, 51,75% apresentavam uma qualidade de sono ruim, estando 

associados a isso a menor duração do sono, acordar mais cedo nos dias da semana, dois turnos de trabalho 

e a sonolência diurna (MARTINI et al, 2012).15 

 

MÉTODOS 

 

Trata- se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal, realizado em março de 2018, 

aprovado pelo comitê de ética CAEE 64805017.6.0000.5497.  A pesquisa foi realizada com 45 

acadêmicos dos três primeiros anos do curso de medicina e 35 do curso de fisioterapia da Universidade 

de Mogi das Cruzes. Foram investigados os hábitos e a qualidade do sono, assim como a sonolência 

diurna dos estudantes, com a pesquisa feita dentro da própria instituição de ensino superior do Alto Tietê 

(Campus de Mogi das Cruzes- SP). 

Os critérios adotados para a inclusão dos participantes foram estudantes de ambos os sexos, etnia, 

com idade acima de 18 anos, matriculados no curso de medicina ou fisioterapia e que estejam dentro do 

campus de Mogi das Cruzes (primeiro ao terceiro ano). 

Os dados foram obtidos através de uma abordagem dos estudantes, explicando a proposta do 

trabalho, seguindo com o termo de consentimento livre e esclarecido onde todos os participantes 

assinaram. A coleta de dados foi através de um questionário anônimo composto por dados sobre as 

características e costumes do sono e como são afetados pela privação da mesma, sendo utilizados os 

questionários Escala de sonolência de EPWORTH, Índice de qualidade do sono de PITTSBURGH- 

BRASIL (PSQI-BR) e WHOQOL Abreviado. 

Os dados foram analisados através de planilhas, onde o material coletado foi explorado e 

interpretado juntamente com os dados já existentes na literatura. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra total do estudo foi composta de 80 alunos, sendo 45 universitários de medicina da e 

35 universitários de fisioterapia da Universidade de Mogi das Cruzes. A maioria dos entrevistados 

estavam na faixa de adultos jovens, apresentando uma média de idade de 21,45±2,19 anos para alunos 

de medicina e 22,32±7,18 anos para alunos de fisioterapia. Ao comparar os sexos masculino e feminino, 

a amostra foi composta de 16 homens (15 de medicina e 1 de fisioterapia) e 64 mulheres (30 de medicina 

e 34 de fisioterapia). 

Com relação ao sono, os estudantes de medicina costumam se deitar, de acordo com a pesquisa 
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feita, por volta das 24h 19min e se levantam por volta das 8h 36min, tendo em média 7h 43min de sono 

por dia. Já os estudantes de fisioterapia costumam ir se deitar às 23h 40min e se levantam às 7h 50min, 

com média de 8h 50min de sono por dia. Porém os alunos de ambos os cursos possuem uma latência 

para que os alunos “peguem no sono”: enquanto os alunos de medicina demoraram em média 21 minutos, 

os alunos de fisioterapia demoraram 23 minutos para conseguirem dormir. 

Dentro da amostra geral, com relação aos principais problemas do sono pesquisados em que os 

participantes alegam sentir pelo menos de uma ou mais vezes por semana, cerca de 36 alunos (45%) 

alegam que não conseguem pegar no sono em menos de 30 minutos; 39 (48,75%) já acordaram no meio 

da noite ou de manhã mais cedo do que o costume; 34 alunos (42,5%) sentem muito frio á noite e 27 

estudantes (33,75%) tiveram que se levantar para irem ao banheiro (gráfico 1). Contudo com relação à 

qualidade do sono dos participantes, a maioria classificou seu sono como sendo mais ou menos boa 

(46,25%) e apenas 10 alunos (12,5%) disseram que seu sono é mais ou menos ou muito ruim (gráfico 

2). 

Gráfico 1: Problemas de sono (pelo menos uma ou mais vezes por semana) 

 

Gráfico 2: Qualidade do sono dos participantes 
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Mesmo a maioria dizendo que a qualidade de seu sono é boa, muitos apresentam uma sonolência 

diurna e uma maior chance de cochilar. Dentre elas a mais prevalentes (assinalados 75% e 100%) foi 

ficar deitado para descansar a tarde, onde 86,25% dos alunos (N= 69) dizem sentir mais sono; 62,5% 

(N= 50) como passageiro de carro, trem ou metrô andando por 1 hora sem parar; 56,25% (N= 45) sentado 

e conversando com alguém; 40% (N= 32) tem mais chances de cochilar assistindo televisão (tabela 1).  

 

Tabela 1: Níveis de sonolência diurna para cada situação. 

Outro ponto analisado pelo foi com que frequência os estudantes têm sentimentos negativos. 

Nesta questão levantou- se de que 3% (N= 4) dos estudantes nunca tiveram esse tipo de sentimento; 

57,5% (N=46) possui esse tipo de sentimento algumas vezes; 16,25% (N= 13) frequentemente tem algum 

tipo de sentimento negativo; 27,5% (N=11) é muito frequente e 6,25% (N= 5) sempre possuem 

sentimentos negativos (gráfico 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau humor,          

desespero, ansiedade, depressão? 

Chance de cochilar 1(25%) 2(50%) 3(75%) 4(100%) 

Sentado e lendo 20 36 19 4 

Vendo televisão 20 27 24 8 

Sentado em lugar público sem atividades como sala de 

espera, cinema, teatro, igreja? 24 28 17 7 

Como passageiro de carro, trem ou metrô andando por 

1 hora sem parar? 12 16 39 11 

Deitado para descansar a tarde? 1 9 27 42 

Sentado e conversando com alguém? 30 43 3 1 

sentado após uma refeição sem álcool? 24 35 16 4 

No carro parado por alguns minutos durante o trânsito 26 41 6 3 

Nunca Algumas vezes Frequentemente Muito frequentemente Sempre
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DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foram avaliados os alunos do ciclo básico de medicina e fisioterapia por serem mais 

acessíveis, posto que os alunos dos anos que se seguem possuem atividades curriculares foram do 

ambiente da universidade, dificultando assim sua coleta. A escolha de aplicar os questionários para dois 

cursos da área da saúde faz com que nossa amostra represente melhor os efeitos do sono em nossas vidas 

na área da saúde. 

No que diz respeito aos hábitos de sono, os alunos de fisioterapia deitavam mais cedo e 

acordavam mais tarde que os alunos de medicina, conseguindo assim uma média um pouco maior de 

horas dormidas por dia.  

Há mais mulheres do que homens nos cursos da saúde. Dados recentes do Inep mostram que nas 

universidades brasileiras as mulheres já representam a maior fração entre os estudantes matriculados e 

os que já concluíram, já em 2001 elas representavam 56,3% do total de matrículas e 62,4% do total de 

concluintes do ensino17. Em outro estudo feito apontou mudanças nas frequências de mulheres em alguns 

cursos onde antes eram tradicionalmente ocupados por homens, como: engenharia civil, engenharia 

química, química e medicina (NT). Essa tendência mostra que num futuro as profissões de maior 

reconhecimento contarão com expressiva presença feminina (NT). 

Para amos os cursos estudados neste trabalho mostraram que a média de sono por dia dos 

estudantes ficou acima das 7h40min. Isso mostra que é um ponto positivo, já que para um adulto entre 

18 a 60 anos tenha sua saúde otimizada, pesquisas mostram que precisam de 7 horas ou mais de sono 

por dia.19 Para um estudante universitário isso é essencial, já que àqueles que não possuem uma 

qualidade e quantidade de sono adequadas poderão afetar seu processo de aprendizagem e o desempenho 

acadêmico, devido à má restauração das funções biológicas (restauração de energia, restauração do 

metabolismo energético cerebral, entre outros), o que pode acarretar no aparecimento de problemas de 

cognição e saúde.20,21,22,23 

Ainda com relação à média de sono obtido, sendo de 7h43min para o curso de medicina e 

7h50min para o curso de fisioterapia, mostra que esses valores estão compatíveis com a média geral da 

população adulta brasileira (7 a 9 horas) e mundial (6,5 a 8,5 horas), onde que estudos feitos na China e 

Portugal também tiveram uma duração de sono superior à 7 horas.24,25 Entretanto foram encontrados 

estudos em universitários brasileiros, norte-americanos, europeus, asiáticos e do Oriente- Médio em que 

a média de horas de sono foram inferiores ao encontrados na pesquisa (inferior à sete horas).26-34 

Com relação aos problemas do sono mais frequentes dos universitários é com relação à demora 

de pegar no sono ou de acordar antes do previsto. Contudo, vale ressaltar que com o surgimento e a 

constante atualização da tecnologia, em particular a internet, fazem com que os estudantes reservem 

parte de seu tempo à noite ou de descanso para se utilizar de seus serviços, como e-mail, redes sociais, 

etc.35 
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A maioria dos estudantes que participaram desta pesquisa responderam que acha a qualidade de 

seu sono mais ou menos boa ou muito boa (positivo). Porém este achado não é o que se encontra na 

maioria dos trabalhos, onde que os estudantes universitários alegam que considera a sua qualidade de 

sono ruim.36,37,38 Além disso, a má qualidade de sono dos universitários já se tornou um problema de 

saúde pública mundial.32  

Com relação aos efeitos psicológicos com os participantes, o trabalho mostrou que estudantes 

têm sentimentos negativos apenas algumas vezes. Como mostrado no trabalho de Coelho et al 2010,50 

onde 100% dos entrevistados foram classificados como maus dormidores foi obtido que, quanto pior foi 

a qualidade do sono, maiores foram os níveis de depressão, assim como a apresentação de traços de 

ansiedade e depressão. A privação e a qualidade do sono estão atreladas a mudanças psicológicas e 

alterações de humor,51,52 porém o contrário também se mostra válido, já que como o resultado deste 

trabalho a maioria dos participantes tem uma boa qualidade de sono, a taxa de sentimentos negativos 

também foram pequenos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo mostrou que, devido as alterações dos hábitos de vida e com o advento da tecnologia, 

os estudantes estão tendo dificuldades para dormir e isso implica em sua vida. Porém mesmo com os 

problemas descritos com relação ao sono dos estudantes de medicina e fisioterapia, as horas de sono por 

noite e a qualidade do sono dos participantes se mostrou algo positivo, sendo que esta conclusão se 

mostrou contrário a diversos estudos realizados. 
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