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RESUMO

O sono é considerado um dos processos fisiológicos fundamentais para a manutenção da saúde e restauração corporal, mental e 
comportamental. Diferentes fatores, tanto endógenos como os exógenos podem afetar seu padrão, e considerando o observado para estudantes 
de nível superior estes últimos podem apresentar uma forte influência na sua qualidade de vida e desempenho. Por este motivo, o presente 
trabalho visou avaliar os indicadores de qualidade de sono de estudantes na Faculdade Estácio Europan, visando futuramente correlaciona-los 
com o desempenha acadêmico. O projeto previamente foi submetido ao Comitê de Ética da Instituição e aprovado, com todos os participantes 
que voluntariamente aceitaram participar tendo assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Compuseram a população os alunos do 
3º semestre de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, com 20 alunos de Engenharia de Civil e oito de Engenharia Produção tendo aceito o 
convite para participar. O instrumento utilizado foi uma versão validada, traduzida e adaptada aos padrões brasileiros do Índice de Qualidade do 
Sono de Pittsburgh. Na versão em Português do Brasil, a pontuação de seus 7 itens tem uma confiabilidade total de 0,83, indicando um alto grau 
de consistência interna. A soma das pontuações para estes componentes produz uma pontuação global, que varia de 0 a 21, a partir da qual a 
maior pontuação indica a pior qualidade do sono. Estudantes que apresentaram escores superiores a cinco pontos foram classificados como maus 
dormidores. Em média, os voluntários apresentaram 6,6 horas de sono diário, com este valor sendo de 6,3 horas para Engenharia civil e de 6,9 
horas para Engenharia de Produção. Quanto a este indicador, o pior cenário observado entre os voluntários de Engenharia Civil se devem aos 16% 
que dormem menos de 4 horas diárias (mínimo de 2,5 horas), grupo que também incluiu um aluno cujo valor diário foi de 12 horas de sono (5%). 
Quanto ao tempo para conseguir dormir, no geral os entrevistados levaram pouco mais de 20 minutos, com este valor sendo de 15 minutos para 
os alunos de Engenharia de Produção e de 23 minutos para os de Engenharia Civil. No geral, a maioria dos voluntários, 63%, não foi classificada 
como mau dormidor, com este indicador apresentando os melhores valores entre os voluntários de Engenharia de Produção (87,5%). Porém, para 
os entrevistados de Engenharia Civil 47,4% dos avaliados apresentaram alteração (scores acima de 5), e em 21% do total os scores observados 
foram maiores do que 10 (máximo de 17).  Estes resultados permitem concluir que um percentual considerável de alunos apresenta padrão de 
sono alterado. Este, reflete as consequências do hábito de dormir mais tarde, neste caso para se enquadrar ao horário de aula estabelecido, com 
os estudantes ficando mais propensos a alterações no seu ciclo de vigília/sono e tornando-se expostos a problemas consequentes deste padrão. 
Isto é preocupante, pois tais problemas estão relacionados a sintomas de ansiedade e depressão bem como ao uso de tabaco, álcool e outras 
substâncias nocivas à saúde. Atualmente, estudos têm demonstrado que a curta duração do sono (inferior a sete horas) traz uma forte associação 
com a mortalidade em geral, principalmente por doenças cardiovasculares e Diabetes Mellitus tipo 2 e, também, que tanto sujeitos que dormem 
muito (mais de nove horas) como os que dormem pouco (menos de sete horas) têm suas chances de vida diminuídas. Ainda, no contexto 
educacional, um padrão de sono alterado pode ocasionar alterações no desempenho de algumas habilidades cognitivas (cálculos, memória, 
raciocínio lógico e tomada de decisões), as quais são essenciais para a formação acadêmica. Em função disso, a geração e conhecimento deste 
tipo de informação é essencial para que instituições acadêmicas possam contribuir com a melhora deste quadro ou pelo menos de suas 
consequências, como por exemplo ofertando programas de reforço em horários alternativos.
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