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Saúde

RESUMO

Este artigo tem como propósito realizar um estudo a respeito do tempo de exposição de estudantes universitários à luz azul violeta emitida pelos 
aparelhos eletrônicos, visto que, na atualidade, as pessoas, de modo geral, permanecem grandes períodos de seu tempo expostas a esse tipo de 
luz, seja em celulares, TVs, tablets, computadores. A exposição incorreta à iluminação artificial emitida por esses aparelhos confunde as 
informações cerebrais, gerando alterações, prejuízos, tornando-se ofensivos à saúde e ao funcionamento do corpo humano. As adaptações que o 
corpo humano sofre com as inúmeras influências à exposição a esses equipamentos, de forma descontrolada, altera e prejudica a função da 
glândula pineal, mudando o ciclo sono-vigília. Pretende-se, ainda, mostrar as consequências dessa exposição, tais como perda de sono, cansaço, 
estresse e falta de atenção. Trata-se de um estudo de campo, investigativo, com abordagem quali-quantitativa que teve como método aplicação 
de questionários estruturados e semiestruturados, sendo que a coleta de dados foi realizada em outubro e novembro de 2016, com 120 
estudantes, a maioria mulheres, com idade de 18 a 23 anos, do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, MG. Detectou-
se que o celular é utilizado por 100% dos discentes pesquisados e o uso desse equipamento é de 8 a 12 horas diárias. O uso do celular se dá 95,8% 
no ambiente de descanso e o resultado da investigação é o seguinte: 80,9% dos estudantes se queixaram de cansaço no dia seguinte; 80,9% 
sentem-se irritados; 80% mostram baixa concentração e 72,4% apontaram dores de cabeça. Esses distúrbios comportamentais e do sono são 
associados à exposição excessiva aos equipamentos eletrônicos. Os entrevistados relataram não fazerem uso dos aplicativos que existem no 
mercado para diminuir a intensidade da luz nos aparelhos eletrônicos, tampouco têm conhecimento dos mesmos, bem como da influência dessa 
luz artificial na secreção de hormônios, como a melatonina. São exemplos de aplicativos que alteram a luminosidade: o Blue light Screen Fitter, o 
Blue light Fitter pro, o Olho proteja, o Filtro azul claro.
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