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FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA 

PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

  

Números de cadastro (a serem preenchidos pela Pró-Reitoria de Graduação e Comissões de Ética) 

Pró-Reitoria de Graduação n.   CEP n. CEEA n. 

 

 

 

Informações do aluno e do orientador 

 

Nome do aluno: Kézia Mallena Santos Duarte RA: 6591120 

Endereço eletrônico: keziamduarte@gmail.com 

Semestre que está frequentando em 2016:  5° semestre Psicologia 

Núcleo:  Saúde Curso: Psicologia 

Orientador:  Professor  

Endereço eletrônico:  keziamduarte@gmail.com / flavio.theodoro.silva@gmail.com 

 

 

Título do Projeto de Pesquisa 
 

A LUMINOSIDADE EXCESSIVA DAS TELAS DE APARELHOS ELETRÔNICOS E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS SOBRE OS TRANSTORNOS DO SONO.  

 

 

 

Classificação da pesquisa, de acordo com as Áreas do Conhecimento estabelecidas pelo CNPq. 

Procure estas áreas em: http://www.memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm   
 

 

Grande área:  
 

Ciência Humanas   

Área:                           Número:                 Nome: 

Psicologia Fisiológica 7.07.03.00-0   Psicobiologia 

 

 

Palavras-chave do Projeto (até seis) 

SONO TRANSTORNOS DO SONO 

MECANISMOS MOLECULARES DO SONO LUMINOSIDADE E SONO 

FUNÇÕES DO SONO  
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Prevê que o projeto necessitará ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou ao Comitê 

de Ética em Experimentação Animal (CEEA)? 

(    ) sim (  x  ) não 

Em caso afirmativo, verificar no CEP ou no CEEA as exigências adicionais para aprovação do projeto. 

 

 

Usufrui bolsa de outra agência de incentivo?  

(    ) sim (  x  ) não 

 

 

O projeto envolve experimento com organismos geneticamente modificados? 

(    ) sim (  x ) não 

 

 

O projeto envolve uso de radioisótopos ou outros materiais radioativos? 

(    ) sim (  x  ) não 

 

 

O projeto envolve pesquisa com patrimônio genético ou sem conhecimento tradicional associado? 

(    ) sim (  x  ) não 

 

 

 

O projeto envolve pesquisas ou atividades que gerem resíduos químicos ou biológicos? 

(    ) sim (  x  ) não 

 

 

 

 

Local, data e assinatura do aluno, do orientador e do coordenador. 
 

Local: São Paulo 

Data: 04/04/2016 

Assinatura do aluno: 

Assinatura do orientador: 

Assinatura do coordenador: 
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Texto do projeto 

O Projeto de Pesquisa devera ter como máximo 5 folhas que deverão ficar anexas ao Formulário de 

Inscrição e Apresentação de Projeto de Pesquisa e devera conter as seguintes partes: 

1. Resumo 

2. Introdução 

3. Objetivos 

4. Metodologia (de pesquisa experimental, empírica, documental ou bibliográfica) 

5. Justificativa 

6. Referencias Bibliográfica (Conforme normas da ABNT), no segundo box 

FACULDADE METROPOLITANAS UNIDAS (FMU) - CURSO DE PSICOLOGIA 

ALUNA: Kézia Mallena Santos Duarte 

ORIENTADOR: Prof. Flávio Theodoro Silva 

PROJETO: A LUMINOSIDADE EXCESSIVA DAS TELAS DE APARELHOS ELETRÔNICOS 

E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE OS TRANSTORNOS DO SONO.  

RESUMO: 

A era digital revolucionou o nosso mundo, nossa vida passa a ser projetada pelas telas de 

smartphones, tabletes, computadores e telas de televisão. Sem percebermos estamos sempre 

em frente à algum tipo de tela projetora de luz, não apenas na hora do trabalho, mas também 

em nossos momentos de relaxamento e até quando nos preparamos para dormir. Quais as 

consequências desta exposição excessiva para nosso ritmo circadiano e pode haver 

consequência para o agravamento de quadros de insônia ou ainda outros transtornos do sono. 

O sono é parte fundamental da fisiologia do corpo saudável, tendo papel na fixação de 

memórias e fisiologia do sistema nervoso, tendo consequências sobre processos cognitivos, 

desenvolvimento social e desempenho profissional. O objetivo deste projeto de pesquisa é 

investigar o que os artigos científicos de fontes consagradas podem trazer de respostas sobre 

as consequências da exposição à esta luz excessiva sobre nosso ritmo circadiano e 

transtornos do sono, e expor os resultados encontrados em formato de artigo científico de 

revisão com o objetivo de uma futura publicação em revista científica sobre o assunto.  Será 
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realizada revisão bibliográfica nas seguintes bases de dados: PUBmed; Web of Science; 

LILACS; Medline; PsycInfo; SciELO; Utilizando os seguintes descritores: (1) “sono”; (2) 

“Mecanismos Moleculares do Sono”  (3) “Funções do sono” (4) “transtornos do sono”; (5) 

“Luminosidade e sono ”. 

Palavras-chave: Sono; Mecanismos Moleculares do Sono; Funções do sono; Transtornos do 

sono; Luminosidade e sono. 

INTRODUÇÃO 

             Atualmente as pessoas encontram-se cada vez mais conectadas, seja devido à sua 

rotina de trabalho e ou estudo. Em virtude dessa rotina caótica e imediatista em que vivemos 

nos dias de hoje, o telefone celular, tanto quanto o tablets e outros acessórios tecnológicos, 

tem seu uso cada vez mais prolongado e excessivo, o que pode contribuir para o 

desenvolvimento de transtornos relacionados ao sono.  

O sono é constituído por ciclos regulados coordenados pelo hipotálamo no núcleo 

supraquiasmático (BRZEZINSKI, 1997) onde fica localizado o regulador de nosso ritmo 

circadiano, oscilações naturais do ritmo são criadas acompanhando os ciclos ambientais da 

luz. A glândula pineal e o Hormônio Melatonina também desempenham fatores essenciais para 

a regulação do sono (LENT, 2010).  

A insônia é um dos principais transtornos do sono, descrita tanto no CID-10 

(Classificação Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde), utilizado como 

referência pela Organização mundial da saúde (OMS), com o código F51 ou ainda no DSM-V, 

(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), como fazendo parte do grande 

grupo de transtornos de sono-vigília. 

 A caracterização da insônia pode ser descrita como a dificuldade em adormecer, manter 

o sono ou o sono não reparador acompanhado por significativamente prejudicada 

funcionamento diurno na ausência de um físico específico, causa mental ou relacionada com a 

substância (RIEMANN et al., 2010). 

De acordo com a pesquisa feita por Molen (2014) da Universidade Federal do Estado de 

São Paulo, a insônia tem sido definida em termos psicológicos (componentes cognitivos, tais 

como preocupações e ruminação e aspectos comportamentais, tais como o condicionamento 

clássico) e em termos fisiológicos (taxa metabólica aumentada, com tônus muscular, frequência 

cardíaca e temperatura aumentados).  

Do ponto de vista neurobiológico, há duas perspectivas: uma propondo que a insônia 

ocorre em associação com uma falha na inibição da vigília e outra que considera o hiperalerta 
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como tendo um papel importante na fisiologia do sono. 

Mas vemos outros fatores importantes relacionados aos transtornos do sono em 

descobertas recentes mostrando como a exposição a luz excessiva por parte de aparelhos 

eletrônicos pode estar relacionado ao aumento de transtornos de sono. 

Segundo o estudo experimental de Burgess et al. (2001) a intensidade de exposição à 

luz à noite, cerca de 3000 luxes, em um ambiente de laboratório controlado suprime a 

melatonina secreção e prolonga subsequente latência do sono de início em seres humanos.  

Segundo pesquisa feita por Obayashi (2014), devido ao uso demasiado dessas 

tecnologias que possuem uma quantidade considerável de luminosidade frente aos olhos, a 

utilização em excesso pode vir a tornar-se um empecilho e contribuir para o mau 

funcionamento e perturbação do núcleo supraquiásmatico e da glândula pineal, o que pode vir 

a provocar uma desregulação com o relógio circadiano atrasando o ritmo biológico interno e 

consequentemente causando comprometimento no ciclo do sono.  

O Início do sono é controlado pelo núcleo supraquiasmático do hipotálamo e melatonina 

endógena, ambos os quais são influenciados pela luz ambiente. De acordo com Obayashi 

(2013) a exposição à luz à noite é a hipótese de causar atraso de fase circadiana e supressão 

de melatonina antes de dormir, o que resulta em desalinhamento circadiano e do sono de início 

insônia; no entanto, se a exposição a luz da noite perturba o início do sono em configurações 

de casa ainda não está claro. 

JUSTIFICATIVA: 

Com o uso de tecnologias cada vez mais disseminadas em nosso dia-a-dia, ao nos 

deparamos com as telas destes aparatos tecnológicos, estamos em contato com uma fonte de 

luz potencialmente perigosa tendo consequências para o surgimento ou ainda agravamento de 

transtornos do sono, se usada de maneira excessiva. A divulgação dos resultados encontrados 

pela ciência em artigos científicos mostrando a relação entre exposição luminosa excessiva 

nos tempos atuais e transtornos do sono pode servir de alerta e trazer melhor qualidade de 

vida a todos os usuários. A neurociência também faz parte da formação do psicólogo, esta 

nova abordagem vem através dos achados neurofisiológicos e sua relação com o 

comportamento, contribuir para a prática clínica ou sobre a reflexão do cotidiano sobre a luz da 

ciência, sendo mais um fator a expandir a visão de mundo do psicólogo e da sociedade como 

um todo. 
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OBJETIVO: 

Realizar uma pesquisa sistemática sobre as referências bibliográficas mostrando como 

fatores neurofisiológicos relacionados a regulação do sono podem ser alterados pelos novos 

hábitos da era digital, o mundo é projetado através das telas dos aparatos eletrônicos, mas 

esta exposição continua a fontes de luz pode ter consequências para nosso ciclo de sono e 

vigília. 

MÉTODO: 

Desenho do estudo: Desenvolver uma revisão sistemática da literatura científica agregando 

evidências expressas pelos artigos científicos em um artigo de revisão com o objetivo de uma 

futura publicação em revista especializada. Uma revisão sistemática pode contribuir para a 

ampliação e divulgação de informações científicas. Estes estudos ajudar a sintetizar e 

apresentar de maneira mais acessível ao grande público os resultados presentes na literatura 

ajudando a orientar a prática clínica dando novos direcionamentos em seu cotidiano (SAMPAIO 

& MANCINI, 2006). 

Fontes de pesquisa: realizar revisão bibliográfica nas seguintes bases de dados: : PUBmed; 

Web of Science; LILACS; Medline; PsycInfo; SciELO; Utilizando os seguintes descritores: (1) 

“sono”; (2) “Mecanismos Moleculares do Sono”  (3) “Funções do sono” (4) “transtornos do 

sono”; (5) “Luminosidade e sono ”. 

 

Estratégia de pesquisa eletrônica: Respeitar as particularidades de cada uma das principais 

bases base de dados nos seguintes descritores em português e em inglês (PELLIZZON; 

POBLACION &GOLDENBERG, 2003): Utilizando os seguintes descritores: (1) “sono”; (2) 

“Mecanismos Moleculares do Sono” (3) “Funções do sono” (4) “transtornos do sono”; (5) 

“Luminosidade e sono ”. 

 

Seleção dos estudos: (1) pesquisar artigos publicados entre os anos de 2000 e 2016, nas 

referidas bases de dados que tenham como temática a relação entre excesso de luminosidade 

e regulação do sono. Serão selecionados apenas artigos devido à sua maior circulação no 

meio acadêmico e profissional. 

 

Critérios de exclusão: (1) capítulos de livros, monografias, teses e dissertações; (2) estudos 
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com inconsistência de método, ou seja: que não apresentem objetivos claros e justificados, que 

tenham um desenho não apropriado para o cumprimento dos objetivos propostos, ou que os 

procedimentos metodológicos não sejam apresentados e discutidos. 

FONTES DE PESQUISA: 

Bumb, J. M., Schilling, C., Enning, F., Haddad, L., Paul, F., Lederbogen, F., Deuschle, M., 

Schredl, M. and Nolte, I. Pineal gland volume in primary insomnia and healthy controls: a 

magnetic resonance imaging study. Journal of Sleep Research, v. 23, p. 276–282, 2014 

D’AUREA, Carolina et al . Objective short sleep duration is associated with the activity of the 

hypothalamic-pituitary-adrenal axis in insomnia. Arq. Neuro-Psiquiatr., São Paulo , v. 73,n. 

6,p. 516-519,2015  

LENT, Roberto et al.,Cem bilhões de neurônios? Conceitos Fundamentais de 

Neurociência. São Paulo, 2ª edição, p. 573-579, 2010.  

Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-V / 5ed. – Porto Alegre: Artmed, 

p.361-365, 2014. 

MOLEN et al., Insomnia: psychological and neurobiological aspects and non-pharmacological 

treatments. Arq Neuropsiquiatr, v. 72, n. 01, p. 63-71, 2014 

OBAYASHI et al Association between light exposure at night and insomnia in the general 

elderly population: the HEIJO-KYO cohort. Chronobiol Int., v. 31, n.9, p.976-982 , 2014. 

OBAYASHI et al., Effect of exposure to evening light on sleep initiation in the elderly: a 

longitudinal analysis for repeated measurements in home settings. Chronobiol Int. , v. 31, n. 4, 

p. 461-467. 2013. 

PELLIZZON, R. F.; POBLACION, D. A.; GOLDENBERG, S. Pesquisa na área da saúde: 

seleção das principais fontes para acesso à literatura científica. Acta Cir. Bras.,  São Paulo ,  

v. 18, n. 6, p. 493-496,  Dezembro 2003.   

Disponívelem<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102865020030006000

02&lng=en&nrm=iso>. Acessado em  03  de Abril  2016.   

SAMPAIO, R. F.; MANCINI, M.C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese 

criteriosa da evidência científica. Rev. bras. fisioter., São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, jan./fev. 

2007.  


