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RESUMO

O ingresso na vida universitária é marcado por várias mudanças na rotina do estudante, inclusive nos hábitos de sono, podendo se observar que 
os universitários dormem tarde e acordam cedo na semana, consequentemente apresentam menor duração do sono na semana em relação ao 
fim de semana (MARTINO E INABA, 2003; ALMONDES E ARAUJO, 2003). Em consequência a esses maus hábitos e restrição do sono na semana, os 
universitários apresentam sonolência diurna excessiva, baixa qualidade do sono e do rendimento na faculdade. Vale ressaltar que, o sono é 
importante para um bom desempenho acadêmico,restauração de processos fisiológicos e bioquímicos, manutenção da memória e o balanço 
energético (RAMM E SMITH, 1990; BENINGTON E HELLER, 1995). Por isso, é importante um trabalho voltado para a educação e higienização do 
sono dos universitários. Essa pesquisa tem como objetivo geral avaliar o efeito de um programa de educação do sono sobre o ciclo sono e vigília 
de universitários, do curso de psicologia, da faculdade Estácio Ponta negra da cidade de Natal/RN, nos turnos matutino e noturno. A pesquisa foi 
aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da UFRN (parecer 2.173.302) e contou com a participação de 33 alunos, que estudam pela manhã e a 
noite, de ambos os sexos. Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e responderam ao questionário via Google 
forms sobre seus hábitos de sono. Os questionários utilizados foram: questionário de hábitos de sono, diário de sono, índice de qualidade de sono 
de Pittsburgh, escala de sonolência de Epworth e cronotipo. Foi observado que os alunos apresentaram uma baixa qualidade de sono (X², p<0,05). 
Além disso, acordaram cedo e dormiram tarde nos dias de semana, enquanto que dormiram e acordaram mais tarde no fim de semana (teste t, 
p><0,05). A avaliação após educação do sono está sendo avaliada, mas espera-se que os alunos tenham melhorado seus hábitos de sono. Assim, 
devido a sua rotina diária os universitários precisam fazer mudanças comportamentais para melhorar a qualidade de sono, e consequentemente, 
sua 
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