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1  TEMA:  A  INSUFICIÊNCIA  DE  SONO  DE  DISCENTES  NA  UNILAB  E  O
DESEMPENHO ACADÊMICO: OS PASSOS DE UM PROJETO DE PESQUISA NO
CURSO ENFERMAGEM

A temática supracitada integra a parte principal deste projeto de pesquisa proposto no

Curso  de  Bacharelado  em  Enfermagem  da  Universidade  da  Integração  Internacional  da

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Este projeto estará sendo efetivado oportunamente no

âmbito  da  realidade  dos  discentes  dos  cursos  intensivos  em  Regime  Trimestral  de:

Enfermagem, Engenharia de Energias, Agronomia e Administração Pública.

2 PROBLEMÁTICA

A falta  de  sono,  sua  necessidade  ou  sua  insuficiência  acarreta  ou  pode  acarretar

problemas  graves  às  pessoas,  inclusive  no  desempenho  cognitivo.  Em  se  tratando  de

estudantes  da  Universidade  da  Integração  Internacional  da  Lusofonia  Afro-Brasileira

(UNILAB), a problemática é mais acentuada porque esta Instituição de Ensino Superior (IES)

Federal tem um modelo de ensino diferente do modelo brasileiro em geral, pois realiza suas

atividades  acadêmicas  em  Regime  Trimestral,  o  que  implica  dedicação  integral  ao

cumprimento de todas as tarefas acadêmicas. 

Deste modo, é racional mencionar que além da acentuada sobrecarga comum a grande

maioria das graduações plenas no Brasil, a UNILAB tem mais tempo de aula e menos tempo

para realização das atividades em razão dos 67 dias letivos contabilizados trimestralmente.

Esta situação é considerada como um obstáculo potente diante do tempo necessário de sono

para suprir às necessidades fisiológicas dos universitários de maneira plena. Por isso, é de

grande relevância a implementação de estratégias e ações que promovam melhorias no que

concerne  ao  sono  necessário  para  os  estudantes  da  UNILAB  nos  respectivos  cursos,
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possibilitando  a  estes  cumprir  com  todas  as  suas  atividades,  sem  saírem  prejudicados

academicamente  e  fisiologicamente  em  relação  à  saúde,  estresse  emocional,  fadiga  e

exaustão. 

Muitos colegas afirmam que o regime trimestral  integral acadêmico torna-se ainda

mais dificultoso, haja vista que, esse sistema demanda muito tempo dos alunos nas atividades.

Há a necessidade de o aluno permanecer em sala muitas horas, visto que o mesmo é integral e

pelo  fato  do  curso  se  organizar  trimestralmente  as  atividades  acabam sobrecarregando os

alunos que em casa, ainda, precisam dedicar muitas horas para realização das mesmas, pois, é

preciso  se estar sempre em dias com todos os trabalhos, pesquisas, seminários, estágios, além

da preparação necessária e contínua demandadas durante o período de provas. 

Deparando-nos com essa realidade adversa aos estudantes da UNILAB vêm à tona

algumas  indagações  inadiáveis,  tais  como:  de  que  forma  é  possível  cumprir  todas  as

atividades  acadêmico-científicas  requisitadas  pelos  cursos  da  UNILAB  sem  prejudicar  o

descanso e o sono necessários? Que estratégias podem ser desenvolvidas pelo corpo discente

e docente para amenizar essa problemática? Que ações a comunidade acadêmica, sobretudo os

profissionais da área da saúde podem e devem fomentar visando equacionar gradativamente

esse  problema?  Por  enquanto  essas  indagações  funcionam  como  fio  condutor  para  o

desenvolvimento deste projeto de pesquisa. Porém, é possível que no decorrer da execução

deste outras indagações apareçam e reapareçam dentro de um movimento dialético e dialógico

conforme as realidades sejam desnudadas.

3 JUSTIFICATIVA

Vários  são  os  pressupostos  justificadores  deste  trabalho.  Em primeiro  lugar, esses

pressupostos decorrem de uma realidade vivida e sentida por essas proponentes no âmbito do

lócus da pesquisa em debate. Neste sentido, a proposta em tablado parte aprioristicamente do

interesse pessoal e este interesse demonstrado não é leviano ou aleatório. Mas, é derivado de

um problema existente  e  concretamente  vivido  e  observado  por  estas  pesquisadoras.  Em

segundo plano, a temática escolhida suscita discussões densas e atuais tanto no âmbito teórico

como prático. A terceira vertente justificadora desta pesquisa está relacionada com a presença

de inúmeras queixas e reclamações ouvidas e presenciadas no interior da UNILAB em relação

a falta ou insuficiência de sono que tem acarretado em sérios prejuízos cognitivos acadêmicos
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e fisiológicos dos estudantes da UNILAB.   

Além do mais, é válido ressaltar que em linhas genéricas se sabe que o sono abaixo da

quantidade  necessária  diariamente  é  um caso  seríssimo para  todo  ser  humano.  E  quando

vamos analisar esse problema em estudantes universitários em regime estudantil trimestral,

como é o caso da UNILAB, a situação torna-se bem mais complicada porque estamos diante

de seres humanos em desenvolvimento cognitivo mais intenso.  Deste modo, necessitam o

descanso  e  o  sono  suficientemente  para  alcançar  o  devido  sucesso  no  período  de  suas

formações acadêmicas para que ao chegarem à prática em suas respectivas profissões possam

ser responsáveis no desenvolvimento competente e hábil de suas tarefas.

A natureza deste projeto envolve interesses gerais a partir de um estudo localizado.

Todavia, se entende a relevante contribuição deste estudo na desvelação do fenômeno do sono

vivenciado circunstancialmente pelos alunos de trimestre integral na UNILAB, posto que num

momento  posterior,  momento  em que  se  acredita  que  esta  pesquisa  estará  mais  madura,

proporá  um tipo  de solução para resolver  ou minimizar  o  problema em discussão.  Deste

modo, é inegável a relevância desta pesquisa no âmbito social e científico que parte do local

para o geral. 

4 OBJETIVOS

4.1 Geral

Avaliar a qualidade e a quantidade de sono dos alunos da Universidade da Integração

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

4.2 Específicos

Identificar as principais causas de insuficiência do sono presentes em acadêmicos dos

cursos de Administração Pública, Agronomia, Engenharia e Enfermagem da UNILAB;

Expor os principais problemas advindos da insuficiência de sono em acadêmicos da

UNILAB nos cursos pesquisados; 

Mensurar as consequências cognitivas e fisiológicas decorrentes da insuficiência de

sono em estudantes da UNILAB;
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Propor estratégias e ações visando solucionar a insuficiência de sono dos acadêmicos

da UNILAB nos cursos especificados.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

O sono é um processo fisiológico cíclico que se altera com longos períodos de vigília.

O sono é essencial  na promoção da saúde e  recuperação de doenças,  pois  proporciona  a

restauração fisiológica e psicológica que o corpo do ser humano necessita diante de tantas

ocupações, desgastes e agressões cotidianas. Durante o sono as funções do organismo humano

permanecem relaxadas,  economizando energia.  O sono é dividido em duas fases:  sono de

movimentos não rápido dos olhos (NREM) e sono de movimentos rápidos dos olhos (REM).

Durante  a  primeira  fase,  existem cinco estágios  de um ciclo  de por  volta  de 90 minutos

(POTTER; PERRY, 2013). 

O primeiro estágio, que dura poucos minutos, é um nível mais leve de sono que pode

despertar com ruídos leves ou estímulos sensoriais. Nesse estágio há uma redução gradual das

funções fisiológicas sinalizadas pela queda dos sinais vitais e do metabolismo do corpo. O

segundo estágio tem duração de 10 a 20 minutos, é um sono relativamente profundo com

relaxamento e funções corporais que apresentam redução progressiva.  Conquanto, o despertar

é relativamente fácil. O terceiro estágio é de 15 a 30 minutos, é um sono mais profundo. Os

sinais vitais são os mais baixos que os de vigília, é dificílimo despertar e o sonambulismo e a

enurese podem ocorrer (POTER; PERRY, 2013). 

Em casos de perda de sono, é gasto grande parte da noite nesse estágio. O sono REM é

o estágio dos movimentos rápidos dos olhos, onde a frequência cardíaca e respiratória são

flutuantes, já a pressão arterial pode também estar flutuante ou aumentada, perda do tônus dos

músculos esqueléticos e aumento da secreção gástrica, a duração é de cerca de 90 minutos

após  o  início  do  sono,  que  aumenta  em  20  minutos  a  cada  ciclo  do  sono,  é  de  suma

importância  do  tecido  cerebral  e  das  funções  cognitivas.  Este  estágio  é  muito  difícil  o

despertar, é onde ocorrem os sonhos vividos,  fortes,  já  os sonhos menos vividos são nos

outros estágios (POTTER, PERRY, 2013). 

Segundo a Sociedade Brasileira do Sono (SBS), o sono varia de acordo com a faixa

etária, quanto a distribuição de estágios, ritmo circadiano, que a média do sono em adultos é

de  sete  a  oito  horas  por  dia.  No  entanto,  existem  os  dormidores  curtos,  que  tem  uma
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necessidade de menos horas de sono, e os dormidores longos, que precisam de mais horas de

sono (SBS, 2003). Atualmente, neste último anos do século, a pressão cultural e social vem

reduzindo o tempo de sono em todas as faixas etárias (HENRIQUES, 2008)

Normalmente,  os  benefícios  do  sono  não  são  muito  notados  no  cotidiano,  só  são

realmente percebidos em casos de redução porque altera: a homeostase do sono, exemplo caso

não durma o tempo diário necessário você passara o dia sonolento, isso pode ser revertido

repondo as horas de sono nas noites próximas; além de alterar a latência do sono, também

muda o padrão de sono nas oportunidades seguintes de dormir (HENRIQUES, 2008).

Os  fatores  que  influenciam o  sono  são  fármacos  e  drogas  ilícitas,  estilo  de  vida,

padrões  habituais  de  sono,  estresse  emocional,  ambiente,  exercício,  fadiga,  alimentos  e

ingestão calórica. Muitas vezes a insônia, a fadiga e a sonolência é apenas efeitos colaterais

medicamentoso, como fármacos para o sono administrados no horário incorreto pode causar

alterações indesejadas no ritmo circadiano, também podem causar dependência, que com a

retirada resulta na insônia, enfim as vezes eles trazem mais problemas que soluções. O estilo

de vida é de grande relevância porque pode modificar o relógio biológico do ser humano, o

que implica em alteração total do sono, exemplo mudança do turno de trabalho do dia para a

noite e vice-versa. O padrão habitual do sono é um fator bem peculiar de cada indivíduo,

porque se o seu padrão é de 10 horas diárias que está maior que a média atual, e você quiser

se adequar a média, com certeza, pelo menos inicialmente haverá alterações no padrão, como

sonolências diárias, que são difíceis de serem vencidas em tarefas sedentárias do cotidiano. A

preocupação  com  os  problemas  pessoais,  em  muitas  pessoas,  acaba  por  tirar  ou  reduzir

bruscamente o sono. O ambiente é de enorme significância no quesito alteração do sono,

porque não dormir no seu ambiente cotidiano ou com a sua companhia de todas as noites é

mudar  completamente  o  cenário  e  influenciar  negativamente  no  sono.  O  exercício  que

promove  a  fadiga  dificulta  bastante  o  relaxamento  para  o  adormecimento.  A  nutrição

influencia  tanto  se  for  menos  que  as  necessidades  corporais  quanto  se  for  mais  que  as

necessidades (POTTER, PERRY, 2013). 

A insônia, distúrbio do sono, é a dificuldade tanto de iniciar como manter o sono, pode

ser ou não os dois simultaneamente, sendo que a quantidade de sono obtida é insuficiente para

a qualidade física e mental diariamente,  comprometendo a plena realização das atividades

cotidianas (SBS, 2003).

Distúrbios físicos e/ou psicológicos podem ser a causa da insônia, que é um problema
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mais comum e mulheres. Além disso, tensões situacionais, fuso horário, doença, perda de ente

querido, todos esses fatores podem ser os causadores da insônia. O que muitos não sabem é

que a má higiene do sono é de grande relevância como causador de insônia. O medo de não

conseguir dormir também contribui para a vigília. A sonolência excessiva no período diurno,

redução do rendimento nas atividades diárias, cansaço físico e mental, depressão e ansiedade,

tudo isso são consequências da insônia (POTTER, PERRY, 2013).

Os  indivíduos  que  sofrem de  insônia  mostram se  menos  produtivos  e  ambiciosos

(VERY, 2008). 

Além disso, a privação do sono reduz as habilidades cognitivas,  que são memória,

raciocínio lógico, cálculos e tomadas de decisões (ALLEN; TAVARES; AZEVEDO, 2009). A

diferença na transição do ensino médio para o ensino superior “obriga”, de certa forma os

estudantes universitários calouros a alterarem seu padrão de sono para atender a alta demanda

acadêmica em meio aos horários irregulares das aulas (SOUZA, 2007).

6 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa quanto ao tipo trata-se de uma pesquisa ativa com o viés da pesquisa-

ação auxiliada pela tríade lévistraussaina da etnografia-etnologia-antropologia. Estes recursos

metodológicos  são  próprios  das  pesquisas  que  envolvem  populações,  comunidades  e/ou

grupos sociais específicos que estão sendo afetados por algum tipo de problema. Deste modo,

é comum o cruzamento e entrecruzamento da pesquisa-ação com a etnografia. Neste tipo de

pesquisa  as  técnicas  para  coleta  de  dados  são  as  entrevistas  abertas,  além,  óbvio,  da

observação direta e o diário de campo com anotações cotidianas com os todos os participantes

dos sujeitos envolvidos na pesquisa (CHIZZOTTI, 2011). 

Quanto  a  abordagem esta  pesquisa  é  de  cunho qualitativo  ratificada  com parcelas

quantitativas  contidas  nas  amostras  coletadas  nos  Cursos  de  graduação  escolhidos.  Esses

cursos, Administração Pública, Agronomia, Engenharia e Enfermagem, não foram escolhidos

aleatoriamente. A escolha em estudar a qualidade do sono dos alunos desses cursos se deu em

virtude de na vivência com esses colegas termos observado as constantes reclamações que os

mesmos não estavam conseguindo ter um sono regular por conta da integralidade do curso

realizado na UNILAB.

É cabível esclarecer que a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa no âmbito social com
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fundamentos  empíricos  que,  via  de  regra,  tem a  finalidade  precípua  de  resolução de  um

problema  coletivo  através  de  ações  conjuntas  entre  os  pesquisadores  e  os  participantes

representativos da situação que estão envolvidos de maneira cooperativa e/ou participativa.

Neste  sentido,  os  sujeitos  envolvidos  propõem e  agem coletivamente  usando  “técnicas  e

recursos  que  favoreçam  o  desenvolvimento  consequente  da  ação  que  objetiva  superar  o

problema enfrentado” (CHIZZOTTI, 2011, p. 77; THIOLLENT, 1985).

A pesquisa-ação tem base empírica, ou seja, necessariamente requer que o observador

ou pesquisador tenha um contato, um envolvimento com os sujeitos pesquisados, ou seja, é

conhecer para agir. A escolha por esse procedimento técnico-metodológico se dá em virtude

de se acreditar que o fenômeno em evidência poderá proporcionar um tipo de intervenção

com  vistas  a  resolução  do  problema  em  foco  á  medida  que  pesquisador  e  participantes

cooperativamente buscarem a resolução ou minimização do problema em foco.

Num  primeiro  momento  esta  pesquisa  será  fundamentada  com  exploração

bibliográfica, pois, esse estudo é iniciado a partir de leituras de livros e artigos de autores que

trabalham  com  a  temática  do  sono.  A  realidade  supramencionada  é  relevantemente

significativa e provocadora diante dos objetivos propostos no trabalho em alusão, haja vista

que,  essa  realidade  requer  uma  interpretação  do  fenômeno  e  dos  sujeitos  sociais  que

vivenciam  esse  estado  psicológico  em  que  o  fenômeno  sono  torna-se  um  principal

protagonista nesse contexto social e a ação científica depende de pesquisa desta estirpe. Por

isso, 

A pesquisa é, deste modo, um contínuo de planejamento, identificação do
problema, execução e avaliação da ação e, nas palavras [...], uma sequência
espiral reiterada de análise, pesquisa de fatos, conceituação, elaboração de
planos de ação, realização desses planos, seguida de avaliação, pesquisa de
fatos novos e repetição do ciclo espiral de atividades [...] (CHIZZOTI, 2011,
p. 81).

Os  dados  coletados  não  apresentarão  a  proposição  mensuração  como  principal

elemento. Questões e hipóteses surgirão como parte integrante desse projeto de pesquisa que

será enriquecido ao passo de sua realização que poderá sumariar as observações mediante as

respostas que serão apuradas através de conversas informais que serão registradas em diário

de campo. A conversa com os colegas acontecerá num primeiro momento de forma bastante

informal.  Em pesquisa-ação esta  é uma técnica chamada de sondagem. Em seguida serão
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feitas as anotações sobre os dados informados a respeito do assunto investigado. A escolha

pelo diário de campo foi pensada tendo-se em vista deixar os/as colegas bastante a vontade

para expressar as suas inquietações.  A respeito da questão em foco.

6. 1 POPULAÇÃO-ALVO

Os  estudantes  da  Universidade  da  Integração  Internacional  da  Lusofonia  Afro-

Brasileira (UNILAB) de cursos em tempos integrais: Enfermagem, Engenharia de Energias,

Agronomia e Administração Pública. Em princípio calculamos uma amostra de 10% de alunos

de cada turma.

6.2 RESULTADOS ESPERADOS 

Através  desta  pesquisa  esperamos  que  ao  seu  final  os  próprios  alunos,  junto  aos

professores adotem atividades fora dos horários normais de aula, como dinâmicas de quebra

gelo que não se prolonguem por muito tempo, técnicas de relaxamento e descanso da mente.

A universidade dispor de uma zona de conforto, bem arejada, com um grande espaço, que os

alunos possam aproveitá-la em seus intervalos de aula. O próprio curso de enfermagem fazer

promoção do bem estar do aluno, colocando informativos, folhetos, com orientações sobre

uma vida saudável, fazer exercícios, alimentar-se bem, ter algum momento de lazer fora da

universidade, e principalmente como conseguir relacionar a vida acadêmica, preservando o

seu sono normal.

7 CRONOGRAMA DA PESQUISA

O  cronograma  de  pesquisa  é  a  disposição  gráfica  do  tempo  que  será  gasto  na

realização de um trabalho ou projeto,  de acordo com as atividades a serem cumpridas. O

Cronograma  tem é  uma  previsão,  uma  orientação  para  o  planejamento,  gerenciamento  e

controle  desta  pesquisa,  possibilitando  de  forma  célere  a  visualização  e  compreensão  do

desenvolvimento da pesquisa:
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Atividades Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Delimitação

temática   

   

    X
Pesquisa

bibliográfica

   

   X   X
Coleta  de

dados       X

  

   X     X
Análise  dos

dados

 

X

 

    X     X
Discussão  dos

resultados     X     X
Revisão  e

redação final     X
Apresentação

da pesquisa      X
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