
E-mail para contato: alinebelisio@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO FATERN

Autor(es): Izis Fernandes da Silva; Rejanildo da Penha Brito da Silva; Thamara Xavier Dias; Weslliane da Silva Nunes; Aline Silva 
Belísio

Palavra(s) Chave(s): universitários, sono, provas, cronotipo, sonolência

Título: CARACTERIZAÇÃO DO CICLO SONO E VIGÍLIA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DURANTE AS PROVAS

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

Atualmente nota-se que os baixos hábitos de sono estão presentes entre os estudantes universitários. As demandas acadêmicas e horários 
escolares relacionam-se com a privação de sono, sonolência diurna, baixa qualidade de sono e piora no desempenho acadêmico. Vale ressaltar 
que as modificações biológicas e sociais nessa população podem contribuir para mudar uma predisposição natural quanto aos horários de sono, 
chamada cronotipo. De acordo com o cronotipo, os indivíduos podem ser classificados em: matutinos (dormem e acordam cedo), vespertinos 
(dormem e acordam tarde) e intermediários (apresentam flexibilidade nos horários de sono). Geralmente os mesmos não estipulam
regradamente horários para dormir e acordar, esse fato durante as provas toma uma proporção maior. Com isso, este trabalho tem o objetivo de 
comparar o ciclo sono e vigília e os componentes da atenção em estudantes universitários antes, durante e após a semana de provas, na cidade 
de Natal/RN, que estudam no turno matutino e noturno. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar 
(Parecer: 1.547.806). A coleta de dados foi realizada uma semana antes das provas, na semana de provas e na semana após as provas, contudo os 
dados do presente resumo se referem ao estudo piloto. Participaram do estudo piloto 16 alunos do curso de psicologia da Faculdade Estácio do 
Rio Grande do Norte. Os instrumentos aplicados foram à escala de sonolência de Epworth (ESSE), o questionário a saúde e o sono, o questionário 
de Matutinidade/Vespertinidade e o índice de qualidade do sono de Pittsburgh (IQSP). Foi observado que os universitários apresentaram baixos 
hábitos de sono, pois durante a semana dormem tarde e acordam cedo e dormem menos tempo, enquanto que no fim de semana dormem e 
acordam mais tarde, e em consequência tem uma maior duração de sono em relação aos dias de semana. Em relação à sonolência diurna, 
constatou-se que 62% dos universitários apresentam pouca sonolência e 37% apresentam sonolência excessiva. O cronotipo dos universitários 
caracterizou-se como sendo 35% cronotipo matutino, 25% intermediário, 20% bimodal e 20% vespertino. Em contrapartida observou-se que 18% 
apresentam uma boa qualidade de sono e 81% uma baixa qualidade de sono. Com base no estudo preliminar, percebe-se que essa população 
precisa de uma maior atenção voltada para os hábitos de sono e intervenções que visem otimizar a qualidade de sono.
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