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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Dentre os principais fatores relacionados ao desenvolvimento da 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) está a privação de sono, esse demonstra ser 

um fator preponderante no aumento dos níveis pressóricos em adultos, e os 

profissionais da área da saúde que estudam constituem a maior classe de 

trabalhadores com restrição substancial de sono. OBJETIVO: analisar a relação 

entre HAS e privação de sono e em estudantes. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão integrativa realizada nas bases de dados MEDLINE / PubMed, LILACS, 

Scielo abrangendo os períodos de 2012 a 2017. Foram selecionados e analisados, 

até momento 05 estudos. DESENVOLVIMENTO: optou-se por realizar um 

agrupamento desses temas em 2 categorias: Associação entre o desenvolvimento 

de hipertensão arterial e privação de sono e  Impacto da privação de sono no 

rendimento escolar. RESULTADOS PRELIMINARES: Notou-se estudantes da área 

da saúde, precisam modificar os padrões de vida e se adaptar aos padrões 

saudáveis do sono, minimizando assim os riscos do desenvolvimento da HAS. 

 

1 INTRODUÇÃO  

No BRASIL as DCNT, como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tornaram-se um 

problema de saúde de maior proporção, podendo ser culpada por 72% das mortes. 

As causas do desenvolvimento da HAS são multifatoriais e quando a associação a 

diversos fatores, desencadeiam uma série de doenças que se agravam com estilo 

de vida do indivíduo (TOBALDINI, et al., 2017) 

Dentre estes fatores, literatura aponta há correlação entre falta de sono e aumento 

dos níveis pressóricos em indivíduos de meia idade. Indivíduos com privação de 

sono apresentam maior probabilidade de desenvolver HAS do que indivíduos que 

dormem 8h/dia. Um estudo realizado nos EUA, com indivíduos entre 30 e 50 anos 

que dormem menos de 5 horas por dia identificou que há uma maior probabilidade 

de desenvolver HAS quando comparados com um outro grupo que dormem 8 h/dia, 

esses dados demonstram a relevância dos fatores de risco modificáveis para a 

hipertensão arterial sistêmica (FANG, et al. 2012).  A restrição substancial de sono 

ainda tem efeitos importantes como redução do desempenho motor e cognitivo, 

alterações de atividades metabólicas, hormonais e imunológicas (FERREIRA et al, 

2015). Entre os profissionais que vivem em condição de restrição de sono, estão os 

trabalhadores da área da saúde, que modo geral, correspondem a maior parte da 
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sociedade, que possuem detrimento do sono e do lazer. O trabalho noturno 

repercute no bem bem-estar desses trabalhadores, levando possivelmente a 

redução do desempenho cognitivo e alterações metabólicas e hormonais.  

2 OB JETIVO  

Analisar a relação estabelecida entre privação de sono e hipertensão arterial 

sistêmica em estudantes. 

3 METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão sistemática realizado através da análise crítica dos artigos, 

para isso foi formulada a questão norteadora: “Qual a relação entre privação de sono 

e o desenvolvimento da HAS em estudantes?". Para busca e seleção de dos artigos, 

foram usadas LILACS, PUBMED/MEDLINE e SCIELO. O instrumento para avaliação 

dos artigos científicos foi o PRISMA, ele garante a qualidade deste tipo de estudo. 

Os critérios de inclusão foram: disponíveis na integra, português e inglês, publicados 

entre 2012 a 2017, e exclusão: editorial, teses e artigos de revisão. Os MeSH e 

DeCS usados foram: Enfermagem; Privação do sono; hipertensão arterial. 

4 RESULTADOS PRELIMINARES 

Na seleção dos artigos, foram encontrados na primeira filtragem, 33 artigos na 

LILACS, 22 artigos SCIELO, 43 artigos PUBMED/MEDLINE. Desse 83 exclusos por 

não atenderam aos critérios estabelecidos, 05 artigos analisados, até momento. 

Quadro 1- Referencial dos artigos selecionados para a análise. 

Referências Objetivos Principais achados 

FANG. J. et al.  
(2012) 

Examinar a associação entre horas 
de sono e prevalência de hipertensão 
entre adultos 

Há prevalência de HAS entre 
adultos, em categoria que 
dormem < 7 h e >10h  

CASTILHO,C.P; 
et al.(2015) 

Investigar a privação do sono dos 
estudantes da área de saúde em 
atendimento nas Unidades Básicas 
de Saúde  

A privação de sono entre os 
estudantes da área da saúde 
afeta diretamente o rendimento 
acadêmico. 

PURIM,K.S.M; 
et al. (2016) 

Avaliar a qualidade de sono e 
sonolência diurna de residentes 
comparando com estudante de 
medicinas. 

A privação de sono, diminui o 
rendimento, afetam a realização 
dos procedimentos, coloca risco 
a vida dos pacientes. 

TOBALDINI. E; 
et al (2017) 

Investigar os efeitos da privação 
aguda de sono parcial no controle 
autonômico cardiovascular durante o 
sono. 

Indivíduos saudáveis com 
restrição de sono moderada 
após 8 dias está associado a 
problemas cardiovasculares. 



3 

 

FERREIRA,S.C; 
et al. (2015) 

Avaliar a qualidade do sono em 
graduandos de enfermagem do 
período noturno em IES e 
desenvolvimento de fatores de risco. 

Os fatores de riscos para (DVC) 
mais comuns foram sobrepeso, 
sedentarismo, uso de álcool e 
privação de sono; 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Diante das análises realizadas dos artigos selecionados, evidenciou-se 2 categorias 

que despontam de modo explicativo a relação entre privação de sono e HAS:   

Categoria I – Associação entre o desenvolvimento das HAS e privação de sono 

A associação entre privação de sono e HAS possui efeito cumulativo, a restrição do 

sono em indivíduos saudáveis tem implicações para a interrupção da função 

cardiovascular, inflamatória e cognitiva (TOBALDINI, 2017).  

A duração do sono <7h ou >10h estava associada a maior probabilidade de 

hipertensão independente da faixa etária. Os riscos cardiovasculares e a má 

qualidade do sono estão intrinsecamente relacionados na diminuição da qualidade 

de vida, adoecimento do aluno, interferência no rendimento acadêmico e na 

formação profissional (FERREIRA et al, 2015). 

Categoria II – Impacto da privação de sono no rendimento escolar 

Os estudantes de graduação com privação de sono apresentam altas probabilidades 

de apresentar sonolência diurna excessiva e má qualidade do sono. (CASTILHO et 

al., 2015). Apesar da média de horas dormidas não ser inadequada, os alunos 

relataram que esse é um sono de má qualidade, não restaurador.  

A má qualidade de sono provoca cansaço, falta de concentração, ansiedade e 

estresse, ocasionando um baixo rendimento acadêmico. Esse fator ainda piora 

quando relacionado com e atividade acadêmica no período noturno e regulação do 

ciclo vigília/sono. (FERREIRA et al., 2015). 
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