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A Qualidade do Sono de Estudantes Universitários  
 

Resumo 

Ter um sono de boa qualidade é fundamental para a saúde e essencial para se obter uma 

boa qualidade de vida. A presente pesquisa verificou a qualidade do sono dos estudantes 

universitários da Faculdade Anhanguera de Jundiaí. Utilizou os questionários das versões 

brasileiras do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI - BR), e a Escala de 

Sonolência de Epworth (ESS - BR), respondidos via internet. O número de participantes 

desta pesquisa foi de 146 estudantes universitários, de ambos os sexos, entre 18 e 54 anos 

de idade. 

 

Introdução 

O sono é um estado fisiológico caracterizado pela imobilidade relativa, suspensão total ou 

parcial da consciência e pela carência de reação eficiente aos estímulos externos, uma 

pessoa passa cerca de um terço do tempo total de vida dormindo, problemas de sono 

ocorrem em até 35% da população em geral, a qualquer período da vida (OLMOS et al. 

2012). Insônia, hipersonia, parassonia e alteração do ciclo sono-vígilia, são os quatro 

sintomas principais que caracterizam a maioria dos transtornos do sono 

(SADOCK&SADOCK, 2007). A inadequação do sono tem por consequência expor o 

indivíduo a um mal-estar, comprometendo a eficácia da reestruturação do organismo como 

um todo. 

 

Objetivos 

 Verificar a qualidade de sono dos estudantes universitários e observar a possível 

ocorrência de transtornos de sono. 

 

Metodologia  

Esta pesquisa foi submetida e aprovada ao Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com a 

resolução 196/96. Foram utilizadas como ferramentas as versões brasileiras dos 

questionários referentes ao Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI-BR) e a 

Escala de Sonolência de Epworth (ESS-BR), validados por Bertolazi (2008). Ambos os 

questionários foram adaptados virtualmente e disponibilizados pela internet utilizando a 

plataforma “Google Apps” e uma ferramenta de email personalizada, vinculada ao domínio 
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“aedu.com”, utilizada pela maioria dos alunos da Faculdade. Depois da coleta, foi feita pela 

tabulação dos resultados e a correlação com o material teórico. O número de participantes 

desta pesquisa foi de 146 estudantes universitários, de ambos os sexos, entre 18 e 54 anos 

de idade. 

 

Desenvolvimento 

Os dados obtidos pelo Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI-BR) que consiste 

em 10 questões relacionadas aos hábitos normais de sono referente ao mês anterior em 

que o sujeito está.  De acordo com Araújo e Almondes (2012), as respostas devem indicar o 

mais corretamente possível o que aconteceu na maioria dos dias e noites do mês passado 

e inclui perguntas a respeito do tempo levado para adormecer, do horário de deitar e 

acordar, da duração do sono, da qualidade do sono e dos cochilos. Escores acima de 5 

pontos indicam qualidade do sono ruim e, acima de 10 pontos, diagnóstico de um possível 

distúrbio de sono e a Escala de Sonolência de Epworth (ESS-BR) um questionário 

constituído por oito situações, ativas e passivas, relacionadas a diferentes graus de 

sonolência. O Estudante respondeu qual seria a chance de cochilar em cada uma das 

ocasiões apresentadas, pontuando de 0 (nenhuma chance) até 3 (alta chance).  A 

quantidade necessária de sono em humanos é regulada por fatores que dependem do 

organismo, o ambiente e o comportamento, desta forma, como cada indivíduo é diferente, 

existem pessoas que dormem cinco horas, outras que precisam de mais de nove horas 

para estar bem, mas a maioria dos adultos recomenda-se dormir uma média de sete a oito 

horas (LOO et al., 2011). 

 

Resultados Preliminares 

Participaram deste estudo 146 estudantes universitários, de vários cursos, de ambos os 

sexos sendo 106 (73%) do sexo feminino e 40 (27%) do sexo masculino, com idades entre 

18 e 54 anos de idade. Ao que permeia a autoavaliação do sono, os resultados obtidos até 

o momento foram: 50% (n=73) dos sujeitos acreditam que possuem uma “Boa” qualidade 

de sono, 33% (n=48) responderam que tem uma qualidade de sono “Ruim”, 9% (n=13) 

afirmaram possuir uma qualidade de sono “Muito Boa” e 8% (n=12) afirmaram que 

possuem uma qualidade do sono “Muito Ruim”. No tocante à duração do sono, a média de 

hora dormidas por noite nos estudantes investigados foi de 6,33 horas, média um pouco 

inferior a média (6,97 horas) detectada em um estudo realizado por Pereira et al. (2011) 

com universitários de Fisioterapia, a média também se apresentou inferior a média 7,1 

horas, avaliada por Pereira et al, (2011) com estudantes trabalhadores. 
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