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RESUMO 
 
ARAÚJO, M.F.M de. Qualidade do sono de universitários e sua interface com a 
síndrome metabólica e indicadores de saúde. 2012. 216 f. Tese (Doutorado). 
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.  
 
 
A qualidade do sono é um poderoso preditor de saúde, pois está relacionado com o 
risco para problemas de saúde crônicos, como diabetes mellitus, hipertensão, 
obesidade e a SM. Esta é uma agregação de problemas cardiometabólicos que 
eleva substancialmente a morbi-mortalidade humana independente da causa. O 
grau da relação entre SM e a quantidade/qualidade do sono já está estabelecido em 
idosos, pessoas de meia idade, operários e até crianças, mas, em adultos jovens, 
aparentemente saudáveis, ainda é desconhecido. Dessa forma, o objetivo geral 
desta pesquisa foi analisar a relação entre SM e indicadores de saúde com a 
qualidade do sono de universitários de Fortaleza-Ceará. Pesquisa observacional, 
quantitativa, com desenho transversal. Foram avaliados 701 universitários de 24 
cursos das seis áreas de conhecimento da UFC entre março e junho de 2011 em 
duas etapas. Na primeira, os alunos preencheram um instrumento sobre indicadores 
sociodemográficos, de saúde e uma versão validada e adaptada, aos padrões 
brasileiros, do Pittsburgh Sleep Quality Index. Numa data posterior, com os alunos 
em jejum por doze horas, coletaram-se os seguintes dados bioquímicos: glicemia 
venosa de jejum, triglicerídeos, LDL-C, HDL-C e o cortisol. Nessa mesma ocasião, 
foram mensurados pressão arterial, circunferência abdominal, peso corporal e altura. 
Analisaram-se os componentes da SM consoante o critério da NCEP-ATP III. Os 
dados sofreram tripla digitação e foram analisados no software STATA versão 8.0. 
Parcela substancial dos universitários eram maus dormidores (95,2%) enquanto uma 
minoria tinha SM (1,6%). Os alunos com menor duração do sono foram os da área 
de agrárias (6,24h DP± 1,23h) e tecnologia (6,29h DP± 1,24) (p=0,04). Grande 
maioria dos alunos maus dormidores (39%) tinha uma renda supeior a seis salários 
mínimos (p=0,03). Os universitários que moravam sozinhos (IC-95%- 1,03-1,08) 
(p<0,001) ou com os pais, (p<0,020), com idade ≥ 30 anos (IC95%-1,02-1,07) 
(p<0,001), com médio risco para etilismo (IC95%-1,03-1,07) (p<0,001) e os fumantes 
diários (IC95%-1,02-1,06) (p<0,001) apresentavam uma chance superior a 1,05, 
1,05,1,05, 104 e 1,05, respectivamente, de possuir má qualidade do sono. 
Praticamente todos os alunos com cortisol elevado (96,1%) tinham sono com 
eficiência de 65-74% (p=0,02). Há um aumento de 5% na probabilidade de 
universitários maus dormidores apresentarem SM (RP=1,05; IC 95%:1,03-1,07) 
(p=0,013). Estes alunos também possuem uma chance superior a 1,05 de 
apresentar glicemia elevada (RP=1,05; IC95%-1,03-1,07) (p<0,001). Não houve 
correlação estatisticamente significante entre os componentes da SM isolados e o 
PSQI. Portanto, os universitários maus dormidores possuem uma probabilidade 
maior de apresentar SM comparativamente aos bons dormidores. É importante que 
os profissionais de saúde considerem a avaliação da qualidade do sono desses 
jovens na prevenção e combate à SM, assim como na elaboração de estratégias 
individualizadas para a promoção da saúde deles. 
 
Palavras-chave: Sono; Transtornos do sono; Síndrome X metabólica, Estudantes; 
Saúde do adulto. 
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ABSTRACT 
 
ARAÚJO, M.F.M de. Sleep quality of colleges and its interface with the 
metabolic syndrome and health indicators. 2012. 216 p. Thesis (Ph.D.). Federal 
University of Ceará. Faculty of Pharmacy, Dentistry and Nursing. Graduate Program 
in Nursing. 
 
The quality of sleep is a powerful predictor of health, because it is related with the 
risk for chronic health problems, such as diabetes, hypertension, obesity and 
metabolic syndrome. This is an aggregation of cardio-metabolic problems that 
substantially increases human morbidity and mortality from any cause. The level of 
relationship between MS and the quantity/quality of sleep is already established in 
the elderly, middle-aged people, workers and even children, but in young adults, 
apparently healthy, is still unknown. Thus, the objective of this research was to 
analyze the relationship between MS and health indicators with the quality of sleep 
university in Fortaleza-Ceará. Observational quantitative research using cross-
sectional design. We evaluated 701 college students from 24 courses in the six areas 
of knowledge of the UFC between March and June 2011 in two stages. In the first, 
students filled an instrument on socio-demographic and health indicators and a 
validated version adapted to Brazilian standards from the Pittsburgh Sleep Quality 
Index. In a posterior date with students fasted for twelve hours, we collected the 
following biochemical data: fasting venous plasma glucose, plasma triglycerides, 
LDL-C, HDL-C and cortisol. On the same occasion, we measured blood pressure, 
waist circumference, height and weight. We analyzed the components of MS based 
on the NCEP-ATP III. Data were triple typed and analyzed in STATA software 
version 8.0. A substantial amount of the college students were poor sleepers (95.2%) 
while a minority had MS (1.6%). Students with shorter sleep duration were in the area 
of land sciences (6.24h SD ± 1.23 h) and technology (6.29 h SD ± 1.24) (p=0.04). 
Most of the poor sleepers students (39%) had an income above six minimum wages 
(p=0.03). The students who lived alone (95% CI - 1.03-1.08) (p<0.001) or with 
parents (p<0.020), age ≥ 30 years (95% CI - 1.02-1.07) (p<0.001), with average risk 
for alcoholism (95% CI - 1.03-1.07) (p<0.001) and daily smokers (95% CI - 1.02-1.06) 
(p<0.001) presented a chance of having poor sleep quality more than 1.05, 1.05, 
1.05, 1.04 and 1.05, respectively. Virtually all students with elevated cortisol levels 
(96.1%) had sleep efficiency with 65-74% (p=0.02). There is a 5% increase in the 
probability of poor sleepers college students develop MS (PR = 1.05, 95% :1,03-1, 
07) (p = 0.013). These students also have a chance greater than 1.05 to present high 
glucose (PR=1.05; 95% CI – 1.03-1.07) (p<0.001). There was no statistically 
significant correlation between the individual components of MS and the PSQI. 
Therefore, the college students poor sleepers have a higher relative risk of 
presenting SM compared to good sleepers. It is important that health professionals 
consider the assessment of sleep quality of these young people to prevent and 
combat MS, as well as in developing individualized strategies to promote their health. 

 
Key-words: Sleep; Sleep disorders; Metabolic Syndrome X, Students; Adult health. 
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1  APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 
 
 Durante anos se atribuiu ao sono o simples caráter passivo de restaurador 

das funções orgânicas. Entretanto, já se sabe que ele está atrelado a diversas 

funções cognitivas, psicológicas, imunológicas e metabólicas (SCHMID; SCHULTES, 

2011). Autores questionam, por exemplo, sua relação com a síndrome metabólica 

(SM), distúrbio cardiometabólico (obesidade abdominal, glicemia, triglicerídeos e 

pressão arterial elevados, baixos níveis de HDL-C ou ainda o uso de antidiabéticos, 

anti-hipertensivos e/ou antilipêmicos) com graves consequências para a saúde da 

população. Hoje cerca de 30% a 40% dos europeus e norte americanos, 

respectivamente, vêm sendo acometidos pela SM (GUPTA; GUPTA, 2010; HALL, et 

al., 2008). Ademais, indicadores de saúde como estado nutricional e sedentarismo, e 

sociodemográficos como idade e escolaridade guardam relações causalidade com 

problemas de sono e consequentemente de saúde (TUFIK, 2008; HENRIQUES, 

2008; KANG e CHENG, 2009) Com base nisso, e nas transformações sociais 

vigentes, no Brasil a Política Nacional de Promoção da Saúde e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico têm se preocupado em 

incentivar o debate e o estudo de relações causais entre o sono, condições de vida e 

doenças crônicas não transmissíveis como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão 

arterial e SM, principalmente na população jovem.  

 Dessa maneira, o objeto de estudo desta pesquisa é a análise da relação 

entre síndrome metabólica e indicadores de saúde com a qualidade do sono de 

universitários. Como o tema é importante, para a compreensão dos mecanismos de 

sinergismo por meio do qual o sono afeta e é afetado pelo estado de saúde e estilo 

de vida, e para que fique clara e coesa a dimensão do problema de pesquisa, optou-

se por subdivir a fundamentação teórica do estudo em quatro seções, a saber: A 

ascensão da síndrome metabólica no cenário epidemiológico; A importância do sono 

para a promoção da saúde humana; Estudos sobre a qualidade do sono de 

universitários e a Relação entre a qualidade do sono e a prevalência da síndrome 

metabólica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A ascensão da síndrome metabólica no cenário epidemiológico 

 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por 

um conjunto de fatores de risco cardiovascular (a hipertensão arterial, a dislipidemia, 

a obesidade visceral e as manifestações de disfunção endotelial), usualmente 

relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina (I DIRETRIZ 

BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA, 

2005; NCEP-ATP III, 2005).  

Contudo, o que se convencionou chamar de SM não é propriamente uma 

síndrome, mas um conjunto de doenças e alterações orgânicas que se agregam. 

Entre os problemas de saúde arrolados na SM estão o Diabetes Mellitus do tipo 2 

(DM 2), a intolerância à glicose ou a Glicemia de Jejum Alterada (GJA), a 

hipertensão arterial, a dislipidemia aterogênica e a obesidade (particularmente a 

adiposidade abdominal), a disfunção endotelial e o estado pró-trombótico. Entre as 

alterações funcionias predomimam a resistência à insulina e a inflamação crônica 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009; REAVEN, 2010).  

A SM é responsável por aproximadamente 7% dos óbitos globais, 

independente da causa, e por 17% daqueles relacionados com Doenças 

Cardiovaculares (DCV). Ela aumenta em 34% e 16% o risco para DCV em homens e 

mulheres, respectivamente (REAVEN, 2010). A elevação da mortalidade geral em 

torno de 1,5 e o aumento da mortalidade por DCV em 2,5 vezes são alguns dos 

motivos que comprovam a relevância do problema e a inegável associação da SM 

com as DCV (LAKKA, et al., 2002; GIRMAN, et al., 2004). Ao se tomar como base 

cada componente da SM, os mais mórbidos são a pressão arterial elevada (33%) e o 

High Density Lipoprotein-Colesterol (HDL-C) baixo (25%) (REAVEN, 2010).  

Conforme estudo realizado por Isomaa et al. (2001) a SM é precursora  do 

DM 2. Outras pesquisas mostram, ainda, que há cinco vezes mais chances de um 

indivíduo com a SM desenvolver DM 2 em relação àquele que não a tem (FORD et 

al., 2002).  

Consoante informações encontradas na literatura nacional e internacional 

a respeito do surgimento da SM, encontraram-se várias denominações para o 

problema como quarteto mortal, síndrome da resistência à insulina, síndrome 
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plurimetabólica, síndrome X e síndrome Reaven’s (INZUCCHI, 2007; GUPTA; 

GUPTA, 2010). Com efeito, ela foi inicialmente descrita por Gerald Reaven e 

denominada de “síndrome X” ou “síndrome da resistência à insulina”. Com o passar 

dos anos, outros componentes foram acrescidos à definição inicial e, dessa forma, 

passou a ser conhecida, posteriormente, como síndrome plurimetabólica ou quarteto 

mortal. Em 1998, um grupo de consultores da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

propôs a denominação atual de SM (REAVEN, 1998; ALBERT & ZIMMET, 1998). 

A SM foi definida originalmente em 1999 pela OMS que apresentou como 

critério base elevados níveis de glicemia. Esta característica deveria estar associada 

com mais duas outras alterações dentre elas a relação cintura-quadril ou o Índice de 

Massa Corporal (IMC) elevados, o aumento da pressão arterial, dos Triglicerídeos 

(TG), a diminuição do HDL-C e a presença de microalbuminúria (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION- WHO, 1999). 

Após a definição da OMS houve uma modificação no critério de SM 

introduzido pelo National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III 

(NCEP-ATP III) em 2001, no qual a elevação da glicemia foi excluída como fator 

imprescindível, passando a figurar somente como um dos componentes diagnósticos 

da SM. Nesse contexto, foi incluída, ainda, a Circunferência Abdominal (CA) como 

marcador de obesidade central (ocorreu uma tendência em valorizar esse critério, 

pois surgiram evidências de relação com o risco cardiovascular), sendo excluídos o 

IMC e a relação cintura-quadril (NCEP-ATPIII, 2001). 

Em 2004, a International Diabetes Federation (IDF) lançou uma nova 

definição da SM na qual a obesidade central, demarcada pelo valor elevado da 

circunferência abdominal, tornava-se imprescindível para o diagnóstico. Ainda, 

definiu o ponto de corte para a medida da circunferência abdominal conforme a etnia 

e, também, o valor da glicemia (≥ 100mg/dl). Porém, para a caracterização da SM, 

além da obesidade central, mais dois componentes dos descritos a seguir deveriam 

coexistir: aumento da Glicemia Venosa Jejum (GVJ), aumento da pressão arterial, 

aumento dos TG ou HDL-C baixo. Assim, tendo reduzidos os pontos de corte da CA 

e da glicemia no tocante aos do NCEP ATPIII, observou-se alta prevalência da SM 

na maioria das populações estudadas (IDF, 2004). 

No ano de 2005, a American Heart Association / National Heart, Lung, 

and Blood Institute manteve o critério da NCEP ATPIII, por ser de maior simplicidade 

na aplicação e não enfatizar uma única etiologia para a SM. Contudo, alterou o 
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ponto de corte da glicemia de jejum de 110 mg/dL para 100mg/dL, em decorrência 

dos ajustes promovidos, na época, pela American Diabetes Association (ADA) (ADA, 

2005; GRUNDY, et al., 2005). 

Inegavelmente, a existência de múltiplas definições para a SM tem 

causado divergências nas pesquisas quando o objetivo é sua identificação. Em maio 

de 2008, o Brasil sediou um encontro conhecido como Oficina de Prioridades de 

Pesquisas em Saúde, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Um dos pontos mais 

destacados foi a necessidade da criação de um diagnóstico único para a SM no 

país. Os pesquisadores justificaram a importância do diagnóstico único, enfatizando 

que, a partir daí, o Brasil teria condições de elaborar políticas públicas de saúde 

voltadas para a resolução do problema (BRASIL, 2008). 

Ainda sobre as distintas classificações para a SM, segundo relataram 

estudos de prevalência, provavelmente, elas não estam medindo a mesma coisa. A 

prevalência da SM em diferentes populações é muito influenciada pelos critérios 

utilizados para sua definição (RANTALA, et al., 1999). Somado a isto, a frequência 

da SM depende das características demográficas da população e do grupo avaliado. 

Por exemplo, na população de sujeitos com DM 2, há alta prevalência da síndrome 

(ILANNE-PARIKKA et al., 2004; BRUNO et al., 2004). Por isso, tem sido sugerido 

que cada população possua critérios definidos de acordo com suas características 

étnicas locais (WANG, et al., 2004; ROSENBAUM, et al., 2005; SONE, et al., 2005). 

Conforme alguns autores sugerem, uma classificação universal deve ser adotada 

para facilitar comparações entre os estudos (FORD; GILES, 2003; JORGENSEN, et 

al., 2004).  

Independente das distintas classificações para a SM, o tema vem sendo 

amplamente estudado, revelando o estado da arte quanto à questão. No inerente à 

população geral destaca-se que sua prevalência é crescente nas últimas décadas e 

estimada entre 20-25%. Essa prevalência é ainda maior entre homens e mulheres 

mais velhos, chegando a 42% entre indivíduos com idade superior a 60 anos 

(DUSTAN et al., 2002). Na população na faixa etária de 20-30 anos esse percentual 

pode alcançar 10% do globo (GUPTA; GUPTA, 2010).  

Como a literatura aponta, ao longo dos anos, a prevalência da SM tem 

sido descrita em diferentes grupos étnicos e populações específicas de diversos 

países. Existem, porém, poucos estudos com grandes amostras populacionais em 
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distintos grupos étnicos capazes de representar melhor o povo de cada país (WU 

DA, 1996; MOHAN, et al.,2001). 

Entre os norte-americanos, por exemplo, a prevalência da SM foi 

estimada entre 22% e 24%, havendo uma variação de acordo com a etnia (FORD et 

al., 2002; FORD; GILES, 2003). No continente europeu, uma pesquisa revelou 

valores de prevalência de SM equivalentes a 9,5% e 8,9% entre homens e mulheres, 

respectivamente, enquanto outros inquéritos epidemiológicos constataram 

prevalências de 20,4%, no Oriente Médio, e em torno de 25% no continente africano 

(HU et al., 2004; ZABETIAN et al., 2009; KELLINY et al., 2008).  

No tocante ao Brasil, ainda não existem estudos sobre a prevalência da 

SM com dados representativos de toda a população brasileira (I DIRETRIZ 

BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA, 

2005). Apesar disto, uma revisão de literatura analisou 31 estudos sobre SM, 22 com 

adultos e 9 com crianças e adolescentes, com sujeitos brasileiros a partir de critérios 

de inclusão e exclusão, e constatou valores divergentes. A prevalência da SM em 

adultos variou entre 8,6% e 89%, e em crianças e adolescentes esta se apresentou 

entre 0% e 42,4%. Em relação ao sexo, em todos os estudos voltados para adultos, 

a prevalência entre as mulheres foi superior à encontrada nos homens, fato que se 

repetiu na população infanto-juvenil. Sobre os critérios diagnósticos, as duas 

principais propostas utilizadas nos estudos referentes à população adulta foram o 

NCEP-ATP III e o IDF (LOPES, 2009). 

A SM também tem sido alvo de estudos em populações específicas em 

diversos países como, por exemplo, adultos, crianças, adolescentes, trabalhadores, 

profissionais da área da saúde, portadores de doença vascular periférica, arterial 

coronariana, cerebrovascular, aneurisma da aorta abdominal, hipertensão arterial, 

DM 2, etc. (SHAO-YUAN, et al., 2004; GORTER, et al., 2004; LEÓN LATRE, 2005; 

LOMBO et al., 2006; DÍAZ, et al., 2007; LOMBO, et al., 2007; KELISHADI, et al., 

2008). 

Estudos realizados em algumas cidades do Brasil foram encontrados em 

anos recentes, e neles a SM consistiu tema de pesquisa importante e atual. 

Ressalta-se que esses estudos envolveram populações diversificadas como 

crianças, adolescentes, adultos, idosos, jogadores de futebol, motoristas, 

profissionais de saúde, obesos, mulheres na transição e pós-menopausa, com 

síndrome de ovários micropolicísticos, pacientes em acompanhamento cardiológico, 
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portadores de diabetes, etc. (GONZAGA, 2006; PICON, et al., 2006; FERREIRA, et 

al., 2007; SALAROLI, et al., 2007; SANTOS; RUIZ, 2007; PONTES; SOUSA, 2007; 

COSTA, et al., 2007; NAKAZONE, et al., 2007; CAVAGIONI, 2008; SCHMITT, 2009).  

No concernente a adultos jovens, como, por exemplo os estudantes 

universitários, na literatura internacional é possível detectar investigações realizadas 

na Universidade do Kansas - Estados Unidos, na Universidade de Carabobo - 

Venezuela e na Universidade de Stellenbosch - África do Sul, que encontraram 

prevalências significativas de SM. Segundo os autores, talvez isso se deva às 

mudanças na vida do indivíduo ao entrar para a universidade, o que pode levar à 

adoção de hábitos alimentares inadequados, favorecendo o surgimento de fatores 

de risco para DCNT (TERRY, 2007; OVIEDO, 2008; SMITH; ESSOP, 2009). 

Enquanto a literatura internacional mostra estudos, embora escassos, 

sobre a SM, envolvendo estudantes universitários, no Brasil, não foi possível 

identificar investigações enfocando a SM com essa parcela da população. 

Consoante se entende, os mais diversos estratos da população precisam ser 

pesquisados, contudo, as mais jovens devem ser priorizadas, pois quanto mais cedo 

forem identificados os componentes da SM mais tempo há para incentivar hábitos 

saudáveis de vida e educar em saúde. Ademais, estudos apontam uma elevada 

prevalência de sedentarismo, tabagismo e perfil lipídico de risco entre os estudantes 

universitários (GIROTTO et al., 1996; RABELO et al., 1999).  

Outra questão a ganhar espaço atualmente são os fatores associados 

com o desenvolimento da SM. Hoje já está bem estabelecido o papel da obesidade 

e da resitência à insulina, mas determinados autores trazem o sono como um 

importante disrruptor endócrino e fator de risco para SM. Entretanto, o tema 

necessita ser aprofundado para a elaboração de conclusões mais plausíveis 

(JENNINHS, et al., 2007; HALL, et al., 2008; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2009; LEE, et al., 2009). 
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2.2 A importância do sono para a promoção da saúde humana 

 

Desde os primórdios da humanidade, mais precisamente no período 

aristotélico, o ser humano já se preocupava em investigar e compreender o sono. 

Naquela ocasião as atenções estavam voltadas, principalmente para a interpretação 

dos sonhos (TUFIK, 2008). Hoje é fato bem estabelecido na literatura que o sono é 

um poderoso agente restaurador e homeostático, com nítida associação com o 

estado vigil dos sujeitos. É sabido ainda que os problemas do sono afetam 

diretamente a qualidade de vida humana, pois a má qualidade do sono parece estar 

envolvida com o aumento da morbidade por disfunção autonômica, distúrbios 

psiquiátricos, acidentes automobilísticos e de trabalho, envelhecimento precoce e 

com a diminuição da eficiência laboral e da qualidade de vida (DANDA, 2005; 

HENRIQUES, 2008; OLIVEIRA, 2010; QUINHONES; GOMES, 2011). 

 Definir o sono não é tarefa simples, seja do ponto de vista fisiológico ou 

com base no comportamento de quem dorme, pois, durante o sono, há 

características eletrofisiológicas similares à da vigília e estados de grande quietude 

como no coma (FERNANDES, 2006). Em virtude dessas múltiplas faces, uma 

definição simplificada de sono seria um estado ordinário de consciência, 

complementar ao da vigília, no qual há repouso normal e periódico, caracterizado, 

tanto no ser humano como nos outros animais superiores, pela suspensão 

temporária da atividade perceptivo-sensorial e motora voluntária. Trata-se de um 

processo ativo envolvendo múltiplos e complexos mecanismos fisiológicos e 

comportamentais em vários sistemas e regiões do sistema nervoso central 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SONO, 2011).  

 Embora tenham sido propostas inúmeras funções para o sono, nenhuma 

alcançou suporte metodológico suficiente para convencer a comunidade científica. 

As duas hipóteses habitualmente mais consideradas na elucidação da função do 

sono são a de restauração energética e das funções fisiológicas. Ambas se baseiam 

na redução da taxa metabólica corporal em 5% a 20%, durante o sono, e 

recuperação de débito energético estabelecido na vigília (BENINGTON, 2000; 

SCHNEIDER, 2009; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SONO, 2011). Por sua vez, 

Savage e West (2007) teorizam que o sono possui importante papel na plasticidade 

cerebral, especialmente na reparação de danos e reorganização neural. 
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 Para a caracterização do sono, essencialmente, tem-se como base três 

variáveis fisiológicas, a saber: o eletroencefalograma (EEG), o eletromiograma 

submentoniano (EMG) e o eletro-oculograma (EOC) (FERNANDES, 2006). Este 

último determina a divisão atual de sono em sono REM (Rapid Eye Moviment) ou 

paradoxal e sono NREM (Non-Rapid Eye Moviment) ou sono de ondas lentas 

(CUNHA, 2006; BENZOLATO, 2008; TUFIK, 2008).  

 O sono NREM é dividido em quatro fases ou estágios, segundo o 

aumento da sua profundidade. Os estágios 1 e 2 são denominados de sono leve, os 

estágios 3 e 4 denominam-se sono profundo. Como principais características do 

sono NREM incluem-se o relaxamento muscular com manutenção de tônus, a 

progressiva redução dos movimentos corporais, o aumento progressivo de ondas 

lentas no EEG (20% a 50% de ondas no estágio 3 e > 50% no estágio 4), a 

respiração e eletrocardiograma regulares e a ausência de movimentos oculares. Por 

sua vez, o sono REM é caracterizado pela dessincronização dos potenciais de ação, 

EEG com predomínio de ritmos rápidos (ondas cerebrais de alta frequência) e de 

baixa voltagem (amplitude), hipotonia muscular, movimentos físicos e mioclonais, 

emissão de sons e episódios de movimentos oculares rápidos. Além disso, este 

estágio é denominado também de sono dos sonhos, por ser o período no qual estes 

ocorrem (FERNANDES, 2006; PALMA et al., 2007; TUFIK, 2008). 

 

 

 

Figura 1. EEG do sono nas fases NREM e REM em um adulto jovem 
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 Em um indivíduo normal, o sono NREM e o sono REM alternam-se 

ciclicamente ao longo da noite. Ambos se repetem a cada 70 e a cada 110 minutos, 

com quatro a seis ciclos por noite. A distribuição dos estágios de sono durante a 

noite pode ser alterada por vários fatores, como: idade, ritmo circadiano, temperatura 

ambiente, ingestão de drogas, ou ainda, por determinadas patologias. Mas 

normalmente o sono NREM concentra-se na primeira parte da noite, enquanto o 

REM predomina na segunda parte (TUFIK, 2008; TASALI, 2008; ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE SONO). 

  

 

 

Figura 2. Hipnograma do sono noturno de um adulto jovem 

 

 

   

 Globalmente, no jovem adulto saudável o sono NREM e o REM ocupam 

entre 75-80% e 20-25% da noite, respectivamente. Quanto aos quatro estágios do 

sono NREM, há um predomínio do estágio 2 (45-55%), acompanhado pelos estágios 

4 (10-15%) e 3 (3-8%) durante o sono. Normalmente, o tempo acordado não 

ultrapassa os 5%, sucedendo o mesmo com o estágio 1 (CARSKADON; DEMENT, 

1994; BENINGTON, 2000). 

 Hoje está bem estabelecido na literatura que o ciclo vigília-sono apresenta 

um ritmo circadiano (ritmo biológico estimado entre 20-28 horas), e que a alternância 

entre seus diferentes estágios é o resultado de interações recíprocas ao longo das 

estruturas neurais envolvidas no controle do sono REM, do NREM e da vigília. A 

mudança de um estágio, provavelmente, depende do equilibro entre a excitação 

(neurotransmissores glutamato e aspartato) e depressão (neurotransmissor GABA) 
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dessas conexões, sob o controle do núcleo supraquiasmático no hipotálamo 

(SCHNEIDER, 2009; TUFIK, 2008; MISTLBERGER, 2005).  

 Embora os estudos e reflexões sobre o sono e a vigília remontem à 

antiguidade, com Aristóteles, Platão, Hipócrates, Galeno, Lucrécio, além das 

contribuições de Freud e Pavlov, entre outros, a investigação científica do sono 

propriamente dita surgiu apenas no começo do século XX. Este atraso está 

relacionado, entre outros motivos, à concepção errônea segundo a qual o sono era 

um evento passivo e à ausência de instrumentos e métodos objetivos para sua 

análise (GOMES, 2005). Com o advento de escalas psicométricas acuradas e da 

polissonografia, a avaliação da saúde do sono e suas repercussões para a saúde 

humana pôde ser mais bem explorada. 

 Atualmente estudos epidemiológicos têm demonstrado que a curta 

duração do sono, inferior a sete horas, possui forte associação com a mortalidade 

geral, principalmente por DCV e DM 2, em relação aos sujeitos que relatam um sono 

com duração superior a oito horas por noite (AYAS et al., 2003; VAN CAUTER et al., 

2007). Consoante uma meta-análise de 26 publicações constatou, tanto os sujeitos 

que dormem muito (> 9 horas), como os que dormem pouco (< 7 horas) têm suas 

chances de vida diminuídas, em especial, por DCV e câncer, sobretudo as mulheres 

(GALLICCHIO; KALESAN, 2009). 

 Entretanto, os mecanismos específicos envolvidos na associação entre 

duração do sono e mortalidade não são claros. Como um número de estudos 

experimentais têm demonstrado, a curta duração do sono possui efeitos 

endocrinológicos, imunológicos e metabólicos potencialmente adversos 

(AKERSTEDT; NILSSON, 2003; KNUTSON et al., 2007; SPIEGEL et al., 2005).  

 Spiegel et al. (2005) mostraram em laboratório que a privação de sono em 

homens saudáveis esteve associada com intolerância à glicose, níveis mais altos de 

cortisol à noite, alterações da atividade simpática e do sistema nervoso e redução na 

secreção de leptina. Plantinga et al. (2011) detectaram numa amostra de 9.110 

norte-americanos que 43% e 30,9% deles tinham, simultaneamente, má qualidade 

do sono (sono diário < 6 horas) e doença renal crônica nas fases 1 e 2, 

respectivamente. Jaussente et al. (2011) investigaram 3.824 idosos durante quatro 

anos que não apresentavam sintomas de depressão e, conforme identificaram, 

sintomas de insônia e Sonolência Diurna Excessiva (SDE), independente do uso de 
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medicamentos, aumentaram o risco para o desenvolvimento de depressão na 

velhice.  

 Ainda como outros autores sugerem, a privação do sono está relacionada 

com a elevação de espécies reativas de oxigênio, envolvidas na patogênese de 

doenças, estresse psicológico e no envelhecimento precoce (TUKIF, 2008; 

QUINHONES; GOMES, 2011). Segundo determinados ensaios clínicos, a 

associação entre a duração do sono e da mortalidade pode ser resultante de uma 

inflamação crônica através de níveis elevados de marcadores inflamatórios, como a 

proteína C reativa e interleucina-6 (MEIER-EWERT et al., 2004; SHEARER et al., 

2001).  

 Fica claro que a arquitetura e fisiologia do sono é um processo, ativo, 

complexo e necessário para o estabelecimento da saúde física e cognitiva do 

homem. Como sugerem os manuscritos ora citados, os problemas do sono guardam 

estreita relação com DCNT como diabetes mellitus, hipertensão, DCV, câncer entre 

outras. Portanto, uma má qualidade do sono é um forte componente de 

vulnerabilidade à saúde humana. 

 Esta realidade é alarmante, pois das 57 milhões de mortes no mundo em 

2008, 36 milhões, ou 63%, foram em razão das DCNT, com destaque para as 

doenças do aparelho circulatório, diabetes mellitus, câncer e doença respiratória 

crônica (ALWAN, et al., 2010). No Brasil, como nos outros países, as DCNT também 

se constituem como o problema de saúde de maior magnitude. São responsáveis 

por 72% das causas de mortes, com destaque para doenças do aparelho circulatório 

(31,3%), câncer (16,3%), diabetes (5,2%) e doença respiratória crônica (5,8%), e 

atingem indivíduos de todas as camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa, 

aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como os idosos e os de baixa 

escolaridade e renda (BRASIL, 2011). 

 Apesar da importância, o tema ainda não faz parte da Política Nacional de 

Promoção da Saúde brasileira, a qual existe desde 2006 e tem como foco a garantia 

da qualidade de vida da população mediante redução de risco, empoderamento 

coletivo e garantia de direitos humanos. Atrelado a isto, é fundamental que os 

profissionais de saúde possuam habilidades, competências e atitudes de um 

verdadeiro promotor da saúde.  

 Na perspectiva de Johns e Dawn (2005), pesquisadores em promoção da 

saúde, o promotor da saúde deve ter uma postura ativa com quatro características 
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fundamentais, a saber: abertura, curiosidade, inteligência e refletividade. Ao tomar 

posse desses atributos afirmam que além dos fatores de risco clássicos como má 

alimentação, obesidade, tabagismo, etilismo e sedentarismo, a má qualidade do 

sono também pode repercutir no desenvolvimento de DCNT. Assim, é importante 

incluí-la na pauta de pesquisas científicas.  

 Outro ideal de promoção da saúde impõe o direcionamento para a saúde 

do indivíduo, e não para a doença, e se ater também à vigilância, avaliação e 

promoção do bem-estar da população (NAIDOO; WILLS, 2010). Portanto, é 

essencial monitorar a saúde do sono da população com vistas a inibir relações de 

causalidade entre o sono e problemas de saúde crônicos como a SM, por exemplo. 

 Mais um ponto decisivo é lançar o olhar para grupos vulneráveis a 

determinados problemas de saúde. No caso do sono, inegavelmente, a pressão 

social, a competição e a cultura da velocidade predominantes neste século têm tido 

forte impacto na redução do sono entre todos os grupos etários, especialmente os 

estudantes universitários, considerados um dos principais estratos sociais 

acometidos (GOMES, 2005; CURCIO, 2006; HENRIQUES, 2008; OLIVEIRA, 2010). 

De modo geral, os universitários apresentam um padrão de sono irregular 

caracterizado por atrasos de início e final do sono entre o período da semana e o 

final de semana. Por exemplo, o sono semanal possui menor duração 

comparativamente ao dos fins de semana. Referido fato está relacionado com a 

redução do sono (privação) durante os dias de aula ou de trabalho. Já o atraso na 

hora de deitar nos finais de semana parece estar associado à tendência do sistema 

de temporização circadiana de provocar atrasos na fase do início do sono. Tais 

irregularidades podem repercutir negativamente na saúde desses jovens (VALDEZ, 

et al., 1996; GOMES, 2005; SCHNEIDER, 2009).  Usualmente, conforme se tem 

percebido, isso compromete também a atenção, a memória, a capacidade de 

resolução de problemas e o desempenho acadêmico desses adultos jovens 

(GOMES, 2005; CURCIO, 2006; HENRIQUES, 2008; OLIVEIRA, 2010). 
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2.3 Estudos sobre a qualidade do sono de universitários 

 

Como evidenciado, o assunto qualidade do sono de universitários é 

bastante difundido no cenário da literatura científica mundial. É possível encontrar 

publicações que referenciam o estado da arte desta problemática, neste nicho da 

população, em todos os continentes do globo.  

 

2.3.1 Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, por exemplo, ao menos dois terços dos 

universitários relatam distúrbios ocasionais de sono e um terço destes distúrbios são 

graves. No concernente à qualidade do sono, é boa para apenas 11% (BROWN, et 

al.,2002). Aponta-se ainda a pesquisa de Rosen e colaboradores (2004) ocorrida na 

University Pennsylvania School of Medicine com 132 estagiários, segundo a qual, 

34% e 64% dessa amostra viviam com privação aguda e crônica do sono, 

respectivamente. Os pesquisados também admitiram a possibilidade de cochilar 

enquanto executavam várias tarefas relacionadas com seu trabalho, como escrever 

notas em prontuários (69%), rever listas de medicamentos (61%), interpretar exames 

laboratoriais (51%) e delegar ordens por escrito (46%).  

 Na Universidade norte-americana de Brown University, 1.823 alunos 

receberam via e-mail formulários para avaliar a qualidade do seu sono em quatro 

ocasiões durante 2005-2006. Consoante constatado, a maioria dos alunos têm má 

qualidade do sono e problemas de saúde mental (ORZECH, et al., 2011). Na 

Stanford University, Califórnia, Estados Unidos, uma pesquisa foi conduzida com 

onze universitários atletas a fim de investigar os efeitos da extensão do sono por 

várias semanas em medidas específicas de desempenho atlético, bem como o 

tempo de reação, humor e SDE. Melhorias em medidas específicas de desempenho 

de basquete, após a extensão do sono, indicam que o sono ideal é provavelmente 

benéfico para alcançar o desempenho atlético de alta perfomance (MAH, et al., 

2011). 

 Na University of North Carolina at Charlotte, Estados Unidos, 1.845 

estudantes universitários foram entrevistados para avaliar o risco para o 

desenvolvimento de distúrbios do sono. Como identificado, 27% deles estavam em 

risco para desenvolver, pelo menos, um distúrbio do sono. Os universitários afro-

americanos e asiáticos relataram menor risco para a insônia e menos hábitos de 
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sono de má qualidade em relação aos alunos brancos e latinos. Eles relataram ainda 

sono insuficiente e uma discrepância entre as horas de sono da semana e fim de 

semana. Aqueles com risco para distúrbios do sono também apresentaram risco 

para um  baixo desempenho acadêmico (GAULTNEY, 2010). 

 Outro estudo, desenvolvido na América do Norte, digno de nota, é o de 

Eliasson e Letierri (2009) que entrevistaram 170 universitários e concluíram que a 

média do horário de dormir e de acordar eram de 00 h 16 min e 07 h 23 min, 

respectivamente. A média do tempo total de sono era de 7 h 32 min. No geral, 42% 

dos universitários admitiram estarem satisfeitos com a qualidade do seu sono. Em 

relação aos outros, esse grupo dormiu 47 minutos a mais em cada noite. Os alunos 

com pior desempenho acadêmico eram mais propensos a dormir durante o horário 

de aula (p < 0,04). Ao fim, segundo os autores constataram, a regulação do ciclo 

sono-vigília possui uma correlação estreita com o desempenho acadêmico, mais do 

que o tempo total de sono e outros fatores relevantes. 

 Na Central Michigan University, Estados Unidos, um estudo avaliou 313 

acadêmicos via e-mail e evidenciou que aos finais de semana os jovens passam 

mais tempo na cama e acordam mais tarde. Aproximadamente 33% e 43% levam 

mais de trinta minutos para adormecer e apresentam despertares noturnos, 

respectivamente. Ademais os autores não encontraram diferenças estatisticamente 

significantes acerca do tempo para adormecer, número de despertares noturnos e 

tempo total de sono entre os acadêmicos calouros, juniores, veterenos e alunos de 

pós-graduação (FORQUER, et al., 2008)  

 Na University of Minessota, Estados Unidos, uma pesquisa relacionou a 

qualidade do sono de universitários com sua perfomance acadêmica. Ao total foram 

entrevistados 103 acadêmicos de biologia, psicologia e fisiologia. O sono dos alunos 

foi avaliado através do Groninger Sleep Quality Questionare, enquanto o 

desempenho acadêmico foi interpretado com base nas notas. A correlação entre as 

médias das notas acadêmicas e as horas de sono dos alunos foi positiva e 

estatisticamente significante (r = 0,20, p = 0,048). E ainda: os estudantes que 

dormiram por mais tempo numa noite tendiam a obter notas ligeiramente melhores. 

O número médio de dias por semana dos que dormem menos de cinco horas obteve 

correlação estatisticamente significante com a média de notas acadêmicas dos 

alunos ( r = -0,29, p = 0,003) (LOWRY, et al., 2010).  
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 Na West Virginia University, Estados Unidos, uma investigação foi 

realizada para identificar a qualidade do sono e as características dos estudantes 

universitários que usam medicamentos psicoestimulantes. Foram avaliados 492 

universitários e, segundo constatado, no geral eles tinham má qualidade do sono. A 

duração e a latência do sono foi similar entre usuários e não usuários de 

psicoestimulantes. Mas os estudantes que usavam psicoestimulantes sem 

prescrição médica relataram pior qualidade subjetiva do sono, distúrbios do sono e 

escores globais de qualidade do sono piores em relação aos não usuários. A 

principal justificativa para o uso de psicoestimulantes sem autorização médica foi o 

fato de melhorar o desempenho acadêmico, fato predominante entre os calouros 

(53,4%) (CLEGG-KRAYNOK et al., 2011).  

 Numa instituição privada norte-americana, 1.125 universitários 

responderam questionários via e-mail para construção do panorama do padrão e de 

preditores do sono desses jovens. Parte substancial da amostra (75%) relatou sentir 

sensação de cansaço, sono uma vez por semana ou mais, e 15% referiram que 

adormeciam na sala de aula uma vez por semana ou mais. Conforme constatado, 

60% dos sujeitos possuíam má qualidade do sono; em média, o tempo total de sono 

era de sete horas por noite. Apenas 29,4% dos sujeitos dormiam por período ≥ 8hs, 

houve restrição de sono durante a semana e extensão de repouso aos finais de 

semana. Os universitários com má qualidade do sono tinham mais alterações no 

humor, depressão, SDE, absenteísmo, uso de álcool e psicoestimulantes. Parte da 

amostra (35%) associou a má qualidade do sono ao estresse, desencadeado pela 

preocupação com futuro, sobretudo os sujeitos do sexo feminino (LUND et al., 2010). 

 

2.3.2 Europa 

Na Europa, destaca-se o estudo de Sierra et al. (2002) desenvolvido com 

716 universitários espanhóis que cursavam psicologia. Conforme verificado, 60,3% 

eram maus dormidores e cerca de 30% tinham desordens no sono. Também na 

Espanha realizou-se outra investigação com 1.276 estudantes universitários 

novatos. Quase metade (44%) da amostra relatou cochilar durante o dia, 

principalmente após o almoço. Isto parece ser utilizado pelos estudantes para fazer 

face à insuficiência de sono e SDE. Ademais, como os autores concluíram, os 

universitários tinham melhor capacidade de concentração durante o período 

vespertino (VELA-BUENO, et al., 2008). Outra pesquisa também executada na 
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Espanha com 1.276 universitários novatos concluiu que 71,3% possuíam o cronotipo 

vespertino e a SDE obteve associação estatisticamente significante com o uso do 

tabaco e do álcool nos sujeitos desse cronotipo (FERNÁDEZ-MENDONZA et al., 

2010).  

 Na cidade de Múrcia, Espanha, uma investigação foi conduzida com 88 

universitários de 18-23 anos para avaliar a exposição diária à luz natural no ritmo 

circadiano e sono destes sujeitos. Foram avaliados a temperatura do punho, a 

exposição à luz e o sono dos estudantes durante uma semana. Ao fim, consoante 

constatado, uma fragmentação da exposição à luz obteve associação com sono 

fragmentado, o que talvez esteja relacionado com um rompimento do sistema 

circadiano (MARTINEZ-NICOLAS et al., 2011). 

Em Portugal, Henriques (2008) conduziu uma pesquisa com 924 

universitários do Instituto Técnico Superior de Lisboa. De acordo com esta, um 

percentual significativo de estudantes (83,1%) apresentou má qualidade do sono e 

SDE (44%). Em média, os jovens dormiam 6,7 horas durante a semana e 8 horas no 

final de semana, respectivamente. A má qualidade do sono apresentou associação 

estatisticamente significante com SDE, menos horas de sono semanal, carga horária 

de aulas maior, maus hábitos alimentares, cochilos, sedentarismo e uso de cafeína. 

Os estudantes com melhor desempenho acadêmico tinham carga horária de sono 

superior (8,8 horas) em relação aos demais alunos (7 horas). Outro detalhe 

identificado foi que os alunos com melhor desempenho acadêmico tinham mais 

tempo de lazer, inclusive no computador, e maior carga horária de sono aos finais de 

semana. 

Também em Portugal, Oliveira (2010) entrevistou 175 alunos de sete 

cursos da área de saúde da Universidade de Aveiro. Referida pesquisa constatou 

que a maioria possui baixos níveis de SDE (45,5%), não apresenta insônia (78,9%) 

ou qualquer outro problema de saúde do sono (96%), contudo, a grande maioria 

(96%) toma medicamento para dormir. A SDE revelou associação estatisticamente 

significante com o domínio físico, psicológico e geral da qualidade de vida, isto é, os 

estudantes sonolentos denotam pior qualidade de vida no plano geral, 

especialmente na parte física e psicológica. 

 Na Irlanda, segundo uma pesquisa desenvolvida com 418 estudantes da 

University College Cork identificou, 19,8% tinham paralisia do sono. Este distúrbio 

era responsável por fenômenos como alucinações, sensação de queda, pressão 
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sobre o corpo e a sensação de medo e morte eminente durante o sono dos 

universitários (O’HANLON et al., 2011). 

 Na Alemanha, um estudo com 163 estudantes da University of Leipzig 

identificou que os alunos com cronotipo matutino tinham maior satisfação com a 

vida, estatisticamente significante, em relação aos demais. Entretanto, aos finais de 

semana os alunos sentiam sono com período superior ao do percurso semanal 

(RANDLER, 2008).   

 Em Berlim, outra pesquisa avaliou a influência do sexo, da estação 

climática e/ou do cronotipo no comportamento do sono de universitários. Ao total 

foram avaliados 1.573 mulheres e 1.124 homens, ambos estudantes de medicina, 

durante a primavera e o outono, por oito anos. Não foram encontradas significativas 

diferenças na eficiência, na latência e na duração do sono em tempo real entre os 

sexos. Por sua vez, identificaram-se diferenças na eficiência do sono entre a manhã 

(87,9%, DP = 1,3) e a noite (84,3%, DP = 0,87%). Como observado, a duração do 

sono no outono foi significativamente maior (média de 6,9 horas) do que na 

primavera (6,6 horas). A maioria dos entrevistados era do cronotipo intermediário, e, 

os homens (28,9%) eram mais frequentemente vespertinos, enquanto as mulheres 

(20,3%) eram essencialmente matutinas. Ao fim, ficou concluído que o sexo 

influencia na distribuição do cronotipo - mas não na duração- latência e eficiência do 

sono no período do estudo (LEHNKERING; SIEGMUND, 2007).  

 Na Suíça, um estudo longitudinal acompanhou 24 estudantes do ensino 

médio até a sua chegada na universidade, num período total de cinco anos, no 

intuito de investigar a influência de zeitgebers sociais e a idade no padrão de sono 

desses sujeitos. O tempo de sono no ensino médio e na universidade foi similar 

(6,31 + / -0,47 versus 6,45 + / -0,80 horas), durante os dias de aula, e maiores em 

dias de lazer no período do ensino médio, mas não na universidade. Nesta, os 

jovens tiveram o seu sono adiado em 03 h 55 min (URNER et al., 2009). 

 Na Romênia, 213 alunos do curso de odontologia foram avaliados e 

consoante ficou constatado, 11,7% tinham o sono pertubado diariamente. 

Praticamente, a metade (41,2%) dormia < 7 horas por noite, 20,2% tinham 

despertares prematuros e 50,5% sentiam dificuldades para despertar. Conforme os 

autores concluíram, o índice de distúrbios de sono, o despertar prejudicado, a fadiga 

e a vitalidade foram associados com a saúde oral e o comportamento dos sujeitos 

(DUMITRESCU, et al., 2010). 
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Pecotic et al. (2008) desenvolveram um estudo com acadêmicos de 

medicina croatas, médicos e enfermeiros. Segundo concluíram, as horas de sono 

necessárias para se sentir repousado dependem da idade e do sexo. No caso, as 

mulheres, precisam de 7,5 horas a mais que os homens para se sentirem 

descansadas. Enquanto isso, Gionotti (1997) detectou que estudantes italianos 

dormiam menos durante a semana, com queixa de SDE e com episódios de cochilos 

superiores ao da população geral. Em decorrência disto, havia menor rendimento 

escolar, ansiedade, depressão e uso de álcool, tabaco e cafeína por parte dos 

jovens. 

Na Estônia, outro estudo foi conduzido com 413 universitários do curso de 

medicina da University of Tartu. Conforme averiguou, 40% apresentavam boa 

qualidade do sono. Além disso, a boa qualidade do sono mostrou associação 

estatisticamente significante com o progresso acadêmico, atividades de lazer e 

condições de vida (VERLDI, et al., 2005).  

 Pesquisadores da Kaunas University of Medicine, Lithuania, entrevistaram 

405 universitários com perfis diferentes, medicina, direito e economia, do primeiro ao 

quarto ano, com finalidade de analisar correlações entre perfil da qualidade do sono 

e estilo de vida. Os alunos de medicina dedicavam mais horas aos estudos e menos 

horas para atividades sociais. A maioria dos estudantes investigados (59,4%) 

denotaram má qualidade do sono. Os estudantes de medicina revelaram pior 

qualidade do sono em relação aos de direito e economia. E, ainda: aqueles acordam 

mais cedo em relação aos alunos de direito e economia, respectivamente, 

apresentam tempo de sono (em minutos) inferior (391) aos alunos de direito (428) e 

economia (472). Em consequência disto, os alunos de medicina (9,4%) possuíam 

mais disfunções diurnas em relação aos acadêmicos de direito (6,9%) e economia 

(9,0%) ( PREIŠEGOLAVIČIŪTĖ, et al., 2010). 

 

2.3.3 Ásia 

Em Taiwan o estudo desenvolvido por Kang e Chen (2009), com 160 

universitários, investigou a regularidade dos horários ao deitar e a qualidade do sono 

dos estudantes. Má qualidade do sono, SDE e fadiga foram registradas em 

percentuais importantes da amostra, a saber: 33,8%, 14,4% e 17,5%, 

respectivamente. As autoras encontraram associação estatística significante entre 

irregularidade dos horários de repouso e diminuição no tempo médio de sono por 
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dia. Ainda em Taiwan, Hiesh et al. (2011) compararam os níveis de estresse e 

depressão entre internos de medicina e funcionários de três centros médicos desse 

país. Como os autores concluíram, os estagiários de medicina apresentavam 

escores significativamente maiores de fadiga, má qualidade do sono, perda da libido 

e peso corporal, fácil irritação e anedonia em relação aos funcionários das 

instituições avaliadas.  

 Tsai e Lee (2004) com intuito de analisar a influência do sexo no padrão 

de sono de universitários avaliaram 237 acadêmicos de Taiwan com idade entre 18-

24 anos.  Durante a semana, eles despertavam mais cedo, tinham sono com menor 

eficiência e maior latência em comparação aos finais de semana. As mulheres 

mostraram pior qualidade do sono, tanto na semana como aos finais de semana, e 

eficiência do sono. Elas também cochilavam mais durante a semana e nos fins de 

semana. As relações entre a qualidade do sono e o despertar, o tempo na cama e a 

eficiência do sono foram mais fortes nos homens do que nas mulheres. Ademais, os 

calouros tiveram mais dificuldades para dormir, um menor tempo de sono à noite do 

que outros estudantes durante a semana, e além disso, despertavam mais cedo na 

semana. De todos os alunos, os seniors tiveram a maior latência e cochilos em dias 

de semana e nos fins de semana. 

Na China, um estudo executado com 400 universitários constatou que 

57,5% possuiam má qualidade do sono. As variáveis sexo, anos de estudo e 

práticas de higiene do sono revelaram associação estatisticamente significativa com 

sono ruim (SUEN, et al., 2008).  

Sing e Wong (2011) recrutaram 529 universitários de quatro instituições 

chinesas de Hong Kong para uma pesquisa sobre a interferência do otimismo no 

desenvolvimento da depressão e possível papel da insônia na mediação dessa 

relação. A pesquisa foi realizada na terceira semana do semestre com vistas a 

corrigir vieses em torno do estresse. De acordo com os resultados, 68,6% da 

amostra possuíam má qualidade do sono; apesar disto, 60% afirmavam ter uma boa 

qualidade subjetiva do sono, 86,2% apresentaram eficiência do sono muito boa e 

97,2% nunca haviam usado medicamento para dormir. Foi evidenciado que a 

insônia é um mediador estaticamente significante na interação entre otimismo e 

depressão. À medida que cresce o otimismo decrescem os percentuais de 

depressão e insônia. 
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Ainda na cidade chinesa de Hong Kong outro estudo foi desenvolvido com 

620 acadêmicos de administração e detectou que 66,6% possuíam má qualidade do 

sono. A duração do sono foi significativamente menor durante a semana (6,9 horas) 

do que nos finais de semana (8,6 horas) (TSUI; WING, 2009). Huen e colaboradores 

(2007) avaliaram 419 acadêmicos de medicina de Hong Kong com idade entre  17 e 

32 anos. Consoante detectaram, aproximadamente 70% da amostra sofriam de 

privação de sono. Os universitários  tinham uma carga horária de sono maior aos 

finais de semana (8,7 horas ±1,8 horas) em relação ao repouso semanal (6,6 horas 

±1,8 horas). A maioria da amostra (66,8%) era do cronotipo intermediário. Em média, 

os alunos estudavam 9,3 horas ± 2,7 horas ao dia. Não houve associação 

estatisticamente significante entre sexo, idade e privação de sono, mas o oposto 

ocorreu com o estresse. 

Na Coreia do Sul, uma pesquisa com 140 acadêmicos de enfermagem 

constatou que não há diferenças entre o tempo total de sono dos sujeitos 

vespertinos e matutinos, todavia, as perturbações do sono durante a semana eram 

maiores nos vespertinos. Além disso, hábitos alimentares e sexo também parecem 

influenciar na qualidade e quantidade de sono (KIM, et al., 2010). No referido país, 

Kang e colaboradores (2008) avaliaram dezoito universitários com vistas a encontrar 

associações entre problemas orofaciais e a qualidade do sono. Como detectaram, os 

universitários do sexo masculino denotaram pior qualidade do sono 

comparativamente às mulheres, mas sem evidência estatisticamente significante. 

Conforme os resultados, o estado psicológico apresentou correlação com a 

qualidade do sono, fato que parece aumentar as dores na região orofacial. 

Bann e Lee (2001) conduziram um estudo com 1.414 universitários sul 

coreanos sobre a duração e distúrbios do sono. Em média, o sono diário dos 

estudantes era de 6,7 horas ± 1,3 hora ao dia; 30,2% consideravam seu sono 

insuficiente; 36,2% apresentavam distúrbios do sono; 18,4% dormiam menos de seis 

horas ao dia. Boa parte dos alunos (60%) atribuiu ao uso do computador a carga 

horária de sono insuficiente. Os acadêmicos da área de ciências da saúde tinham 

mais horas de sono em relação aos de artes/esportes (6,8 horas ±1,6), humanidades 

e ciências sociais (6,7 horas ±1,3), ciência e engenharia (6,7 horas ±1,5) e educação 

(6,5 horas ±1,2). A privação/distúrbios do sono mostrou associação estatisticamente 

significante com sexo masculino, etilismo, tabagismo, uso de cafeína, baixa 
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concentração no horário da aula e baixa percepçao da saúde. O mesmo, porém, não 

ocorreu com a prática regular de atividade física. 

Na Índia, uma investigação sobre a qualidade do sono foi executada com 

67 acadêmicos de medicina. Ao fim, conforme constatado, 42% tinham má qualidade 

do sono, 57% relataram achar seu repouso inadequado e 54% demostraram 

distúrbios do sono. Os acadêmicos classificados como maus dormidores 

apresentaram maiores valores de PA, IMC e baixo desempenho acadêmico. A 

qualidade do sono revelou correlação positiva e estatisticamente significante para 

IMC e pressão arterial (PUSHPA; SHWETHA, 2008). 

Em pesquisa com 799 acadêmicos de medicina na Malásia, 35,5%, 41,8% 

e 16,1% tinham SDE, sofrimento psíquico e má qualidade do sono, respectivamente. 

Naqueles do sexto ao nono período, estes índices foram piores em relação aos do 

primeiro ao quinto período (ZAILINAWATI, et al., 2009).  

 Em Kyoto, Japão, uma pesquisa avaliou 2.639 acadêmicos de 

enfermagem e medicina acerca da relação da síndrome do intestino irritável com 

componentes do estilo de vida dos estudantes. Segundo constatado, nos 

universitários do sexo masculino com síndrome do intestino irritável, os distúrbios do 

sono foram maiores. Já as universitárias que portavam essa doença tinham mais 

dificuldades para começar a dormir e tinham menos horas de sono 

comparativamente aos sujeitos sadios (OKAMI, et al. 2011). Ainda nesta mesma 

cidade japonesa, Pallos e colaboradores (2007) avaliaram a qualidade do sono de 

219 universitários, com idade entre 22-39 anos. Uma pequena parcela da amostra 

(25,6%) apresentou má qualidade do sono. Não houve associação estatisticamente 

significante entre sexo e qualidade do sono. Os alunos do mestrado e doutorado 

também não possuíam divergências quanto ao sono. Fato oposto ocorreu com 

estado matrimonial, tabagismo, autopercepção de mal estado de saúde. 

 

2.3.4 África  

Enquanto em outros continentes esse assunto tem sido extensamente 

estudado, na África ainda são escassas as publicações nesta temática. Bogui et al 

(2002), por exemplo, constataram que as variações climáticas da Nigéria podem 

afetar a qualidade do sono de universitários daquele país, caracterizado pelo 

aumento de despertares durante a noite em época de clima quente. Oluwole (2010), 

nesse mesmo país, conduziu uma pesquisa com 289 universitários e consoante 
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identificou, a média de duração do sono e dos cochilos diurnos foi de 6,2 horas e 70 

minutos, respectivamente. A duração do sono apontou associação estatisticamente 

significante com os dias da semana, sexo, mas não com o IMC. Em 25% da amostra 

foi constatado que o sono não era reparador. Tal fato obteve associação 

estatisticamente significante com período de sono < 5 horas, uso de despertador e 

hipnóticos, carga pesada de trabalho e sestas à tarde. Somado a isto, boa parte da 

amostra indicou despertares noturnos (58,5%) e cochilos diurnos (82%) 

De acordo com estudo conduzido com 575 universitários, 437 africanos e 

138 afro-americanos, que viviam em Washington, entre os sujeitos africanos do sexo 

feminino as horas de sono aumentavam no verão; o oposto ocorria com os 

universitários africanos do sexo masculino (VOLKOV, et al., 2007). Na África do Sul, 

Reid e Backer (2005) avaliaram 986 estudantes da Universidade da África do Sul e 

identificaram que a maioria era do sexo feminino (53%) com uma média de 21 anos 

de idade. Ainda como concluíram, 18% possuíam má qualidade do sono, 44% 

tinham risco para SDE, 2% já adormeceram ao volante e apenas 4% já procuraram 

algum médico para cuidar de problemas relacionados ao sono. A qualidade do sono 

e a SDE não denotaram associação estatisticamente significante com o sexo e com 

a etnia dos jovens investigados. 

 

2.3.5 Oriente Médio 

 Na cidade de Teerã, Iran, um estudo avaliou os padrões do sono de 

acadêmicos de medicina do primeiro ao sétimo semestres e de residentes do 

primeiro ao quarto ano. Ao total foram 400 universitários, divididos em três grupos, a 

saber: pré-estagiários, estagiários e médicos. A análise do sono foi realizada com 

base em um questionário que passou por uma validação de conteúdo (α-Cronbach = 

0,85). Apenas 14% relataram um sono perfeito, 3,3% usavam medicamento para 

dormir. Boa parte dos universitários (48%) vai para a cama em horário mais tarde 

que o habitual de uma a três vezes por semana. Aproximadamente 14% dos 

pesquisados relataram ronco (NOJOMI, et al., 2009).  

 Ainda na referida cidade, Akhlaghi & Ghalebandi (2009) realizaram um 

pesquisa com 943 estudantes pré-universitários. Um pouco mais da metade da 

amostra, 56%, possuía má qualidade do sono; 84% consideravam o seu repouso 

bom; a eficiência do sono era de 86% e a latência era de 30 minutos (± 3,0 minutos). 

Boa parte dos jovens, 42%, tinha más condições de saúde. Os alunos com má 
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saúde obtiveram piores resultados para latência do sono, duração do sono, 

eficiência habitual do sono e distúrbios do sono. As jovens tinham menor latência, 

duração e eficiência do sono e pior qualidade do sono em relação aos rapazes.  

 Na Palestina, um estudo conduzido com 400 universitários da An-Najah 

National University avaliou a qualidade do sono dos sujeitos e, segundo concluiu, a 

duração média de sono noturno na amostra do estudo foi de 6,4 horas DP± 1,1 

horas. A maioria (58,3%) dos estudantes vai para a cama antes da meia noite e 18% 

da amostra total acordavam antes das seis horas da manhã. A latência do sono 

maior do que uma hora ocorreu em 19,3% dos alunos. Dois terços (64,8%) deles 

relataram ter pelo menos um despertar noturno, por noite. Os pesadelos foram a 

parasomnia mais relatada pelos estudantes. Cochilos diurnos eram comuns e 

reportados em 74,5% da amostra do estudo. Apenas 9,8% apresentaram má 

qualidade do sono, que foi significativamente associada com a latência do sono, 

frequência de despertares noturnos, a hora de ir para a cama, pesadelos, mas não 

com desempenho acadêmico (SWEILEH, et al.,2011).  

 

2.3.6 América Latina 

No México, um estudo com 577 universitários constatou que 64% dos 

sujeitos possuíam entre 6,5-8,5 horas de sono diárias, 34% têm até dois cochilos ao 

dia, 56% acham seu sono satisfatório, 7% dormem menos aos finais de semana. A 

presença de cochilos não mostrou associação estatisticamente significante com o 

sexo. Os sujeitos que dormem menos de cinco horas ao dia em média dormem uma 

hora mais tarde que os demais universitários. No tocante aos roncos, 3,6% e 36,6% 

afirmaram sofrer com isso frequentemente e às vezes, respectivamente. O uso de 

tabaco, álcool e cafeína não apresentou associação estatisticamente significante 

com SDE, cochilos e nictúria (VALENCIA-FLORES et al., 1999). 

Na Universidade de Yucatan, México, pesquisadores avaliaram 638 

universitários e, conforme verificaram, 31,6% tinham SDE e um elevado percentual 

dos alunos depressivos dormia durante as aulas. Os alunos denotaram ainda 

problemas na latência e manutenção do sono, assim como na sua percepção 

(ESTRELLA, et al., 2005). Também no México, Morales et al. (2005) aplicaram a 

Escala de Sonolência Diurna de Epworth com estudantes de psicologia da 

Universidade Nacional Autônoma do México e averiguaram uma associação 

estatisticamente significante de SDE com estado alterado e negativo do humor. 
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Na América do Sul, Rosales et al. (2007), ao estudarem universitários de 

medicina no Peru, destacaram que 58% e 34% tinham má qualidade do sono e SDE, 

respectivamente. De acordo com os autores, não houve diferença estatisticamente 

significante na associação entre qualidade do sono e semestre em curso. Parcela 

substancial da amostra demorava menos de trinta minutos para dormir (84%) e 

possuía uma eficiência do sono > 85% (70,1%). Uma minoria dos sujeitos (6,3%) 

utilizava hipnóticos durante a semana para conseguir dormir. 

Pesquisa desenvolvida na Argentina com 384 universitários do curso de 

medicina evidenciou que 82,4% dos sujeitos tinham má qualidade do sono. Apesar 

disto, na percepção de 55,4% dos sujeitos, o sono era de boa qualidade. Somado a 

isto, a maioria levava menos de trinta minutos para iniciar seu sono (85%) e não 

usava hipnóticos (90,4%). Entre os que usavam algum fármaco para o sono 41,4% 

tinha má qualidade do sono (BÁEZ, et al., 2005). 

 

2.3.7 Brasil 

 No Brasil, conforme identificou uma pesquisa, com 800 estudantes de 

medicina oriundos de 75 escolas médicas brasileiras, públicas e privadas, 

matriculados entre o primeiro e o sexto período, muitos universitários apresentaram 

escores de SDE (48,1%), e, a porcentagem de estudantes do sexo feminino com 

escores elevados (54,9%) foi maior do que no sexo masculino (42,5%, p = 0,002). A 

presença de SDE esteve associada à queda dos escores físico, psicológico e de 

qualidade de vida na amostra como um todo (FIEDLER-TEMPSKI, 2008). 

Pesquisa desenvolvida na Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do 

Sul-Brasil, com 372 universitários de quatorze cursos de graduação de período 

integral concluiu que 24,6% possuíam má qualidade do sono. Em média o horário de 

acordar e dormir era de 9 horas (DP± 1,4 horas) e 23 horas (DP± 9,3 horas), 

respectivamente. A maioria dos universitários com má qualidade do sono (32,6%) 

era do cronotipo vespertino (p< 0,001) (SCHNEIDER, et al., 2010). Outro estudo 

transversal realizado com 1.180 universitários na Universidade de Caxias do Sul 

avaliou a qualidade do sono dos estudantes através do Mini-Sleep Questionnaire e, 

segundo averiguou, 59,5% tinham problemas de sono. A má qualidade do sono 

mostrou associação estatisticamente significante com o sexo feminino, área de 

humanidades e sintomas de depressão (FALAVGNA, et al., 2010). 
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Em Curitiba, pesquisadores avaliaram 136 residentes do Hospital 

Universitário mediante a aplicação da Escala de Sonolência Diurna de Epworth. 

Como constataram, 76% dos residentes mostraram escores patológicos de SDE, 

sendo maiores no grupo do primeiro ano e nas mulheres (ASAIAG, et al., 2010). 

Na cidade de Brasília, 172 universitários foram avaliados através da 

Escala de Epworth. Segundo encontrou-se, já no início do semestre 39% 

apresentavam SDE; ao fim do semestre esse número aumentou 22%. A SDE 

revelou associação estatisticamente significante com desempenho acadêmico 

insatisfatório (RODRIGUES, et al., 2002). 

Carvalho et al. (2007) identificaram entre universitários de educação física 

e fisioterapia moradores da cidade de Muriaé-MG que 45,8%  da  amostra  obteve 

débito de sono  leve, 37,5% débito de sono moderado, 12,5% um débito de sono 

grave e apenas  4,1% foram  classificados  como tendo  sono normal. Almondes e 

Araújo (2003) ao estudarem os acadêmicos de medicina domiciliados em Natal-RN, 

destacaram que eles tinham uma qualidade boa de sono. Aqueles com maiores 

escores de traço de ansiedade acordavam mais cedo nos dias de semana e nos 

finais de semana, enquanto aqueles com irregularidade do seu ciclo sono-vigília 

apresentaram maior estado de ansiedade. 

Na Universidade Estadual de Campinas, 44 acadêmicos, 17 da área de 

ciências biológicas e 27 da área de exatas, foram acompanhados em dois 

momentos, nas férias e no período letivo. Nas férias (61,4%) verificou-se que o 

percentual de alunos com boa qualidade do sono foi maior em comparação ao 

período letivo (52,3%). Antes do início das aulas, o horário de deitar e despertar, a 

latência e a duração do sono eram superiores em relação ao período letivo. 

Contudo, a eficiência do sono foi similar nessas etapas (93%-94%). Antes do início 

das aulas, os alunos da área de biológicas acordavam mais cedo, tinham duração 

do sono e tempo ao leito menor. Esses alunos mostraram pior qualidade do sono no 

geral. Porém, na segunda etapa, não foram constatadas diferenças estatisticamente 

significantes na avaliação da qualidade do sono (FURLANI; CEOLIM, 2005). 

Na Universidade Federal de Goiás uma pesquisa avaliou a qualidade do 

sono e a SDE de 276 estudantes de medicina, 234 acadêmicos e 42 residentes. Os 

universitários residentes revelaram má qualidade do sono em percentuais maiores 

(21,4%) em comparação aos alunos novatos (6,8%) e veteranos (13,7%). As duas 

principais situações em que cochilam são após o almoço (27%) e durante as aulas 
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(22,2%). Como principais razões a interferir no sono dos jovens constam 

preocupações (32,7%) e ansiedade (15,4%). Boa parte da amostra (44,7%) 

apresentou SDE (CARDOSO, et al., 2009). 

Ainda como Danda et al. (2005), em Recife-PE, concluíram entre 410 

acadêmicos, de diversas áreas de conhecimento, 406 (99,0%) tinham hábitos 

inadequados de sono e o ciclo sono-vigília foi irregular, com aumento 

estatisticamente significante das horas de sono nos finais de semana, em 

comparação com os dias da semana. Por fim, destacaram a necessidade de estudos 

e da implementação de programas preventivos que orientem os alunos sobre a 

importância da regularidade do sono e das medidas de higiene do sono. 

Na Universidade Federal do Ceará, uma pesquisa analisou a correlação 

entre depressão e cronotipo dos estudantes de medicina. Entre os 161 sujeitos 

verificou-se que a maioria era indiferente (27,3%), seguido daqueles vespertinos 

(26,1%) e matutinos (26,1%) moderados, matutinos (11,2%) e vespertinos (9,3%). 

Os sintomas depressivos apresentaram associação independente com 

"vespertinidade" em estudantes de medicina (HIRATA, et al., 2007). 

No tocante aos estudantes de enfermagem, sobressai a investigação 

desenvolvida em Campinas-SP por De Martino e Inaba (2003) os quais encontraram 

que os investigados dormiam mais tarde nos finais de semana e acordavam melhor. 

O mesmo tema, população e local de estudo foram explorados por Pizão e De 

Martino (2005), segundo comprovaram, houve um atraso de fase do sono nos finais 

de semana e os estudantes tendem a acordar mais tarde nos finais de semana com 

vistas a compensarem a necessidade de sono não satisfeita durante a semana. Por 

sua vez, Figueiredo e De Martino (2007) observaram uma avaliação regular da 

qualidade do sono entre estudantes de enfermagem. Consoante os resultados 

mostraram, os alunos pertenciam aos seguintes cronotipos, a saber: indiferente 

(46,8%), moderadamente matutino (28,1%), moderadamente vespertino (21,8%) e 

definitivamente vespertino (3,2%).  

Pelo exposto, o sono e seus vários aspectos no caso de universitários tem 

sido alvo de vários estudos pelo mundo. Contudo, no Brasil, em relação a outros 

continentes, a produção científica ainda é tímida. Além disso, os estudos analisados 

tiveram a preocupação de apenas descrever a avaliação da qualidade do sono, sem 

se preocupar, no entanto, em correlacionar a qualidade do sono dos universitários 

com indicadores de saúde e problemas de saúde.  
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Os universitários estão expostos a horários escolares rígidos em 

desacordo com seu relógio biológico, seja o matutino e/ou o vespertino. Por isso, 

ficam vulneráveis à privação do sono. Esta, se ocorrer de forma crônica, pode 

favorecer a manifestação de problemas de saúde (SCHNEIDER, 2009). Almondes e 

Araújo (2003) acrescentam que reduções na qualidade e quantidade de sono 

interferem no desempenho escolar, trazem comprometimentos cognitivos e 

alterações no comportamento durante o dia e podem ainda favorecer o uso de 

drogas de abuso e estimulantes por parte desses jovens. 

Hoje, por exemplo, há uma discussão ainda incipiente acerca da relação 

entre a qualidade do sono e o risco para o desenvolvimento de SM, mas até aqui ela 

foi observada em apenas dois estudos, ambos conduzidos com adultos de meia 

idade (JENNINGS, et al., 2007; LEE, et al., 2009). Dessa forma, a relação entre a 

qualidade do sono de universitários e a prevalência de SM não está ainda 

esclarecida, evidenciando uma lacuna na literatura. 
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2.4 Relação entre a qualidade do sono e a prevalência de síndrome 

metabólica 

 

Ficou evidente na argumentação já exposta a importância de se conhecer 

a prevalência da SM, sobretudo por representar, atualmente, um problema de saúde 

pública mundial (I DIRETRIZ BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA 

SÍNDROME METABÓLICA, 2005; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009; 

FORD, et al., 2002).  

Ademais, o impacto socioeconômico da SM foi reportado por Curtis et al. 

(2007) os quais constataram que os gastos com medicamentos para pessoas 

acometidas por essa síndrome é de 40.873 dólares anuais, cerca de 20% a mais do 

que o gasto por sujeitos não acometidos por esse distúrbio. Além disso, na dinâmica 

da sociedade capitalista, é uma das causas de absenteísmo no trabalho, como 

confirmado por Burton et al. (2008) após pesquisarem 5.520 trabalhadores de uma 

empresa. Dessa maneira, muitas estratégias são usadas para reduzir as 

consequências da SM na saúde dos indivíduos, entretanto, ainda não há consenso 

sobre o fato de algumas condições e hábitos de vida atuar como fatores de risco ou 

de proteção para a SM (SCHIMIT, 2009).  

Hoje, conforme previsto, um em cada cinco adultos irá desenvolver SM, 

dependendo dos hábitos de vida adotados (GUPTA; GUPTA, 2010). Neste âmbito, 

além da estimativa da prevalência de SM, os pesquisadores têm procurado 

correlacionar as diferenças percentuais deste parâmetro estatístico a partir do sexo, 

da idade, da etnia, do critério diagnóstico entre outros aspectos, a fim de identificar 

possíveis agentes de vulnerabilidade em relação a este distúrbio cardiometabólico 

(SCHIMIT, 2009; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009).   

Como exposto na seção 2.3, mesmo com divergências quanto a alguns 

componentes e no ponto de corte entre os critérios de classificação, os critérios 

tradicionais da SM incluem medidas de distúrbio da homeostase da glicose, 

hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade central (NCEP, 2001; FREITAS et al., 

2009). Além destes critérios, alguns estudos têm sugerido a participação de outros 

fatores como, por exemplo, indicadores de inflamação, substâncias pró-trombóticas 

e a qualidade do sono, como precursores da SM (FORD, 2003; HELIÖVAARA et al.,  

2005; DRAGER, et al., 2010; WOLK e SOMMERS, 2011). Entretanto, estes 

indicadores ainda são objeto de muitas controvérsias e não foram incluídos em 
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nenhum dos critérios diagnósticos da SM (FREITAS et al., 2009; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2009) . 

A respeito disso, estudos sobre os papéis das substâncias inflamatórias e 

pró-trombóticas no controle glicêmico vêm se destacando em periódicos 

especializados de farmacologia (PRADO-LIMA et al., 2006), biologia molecular 

(SPIEGEL et al., 2005) entre outros, enquanto o sono é focalizado em periódicos 

científicos de ciências médicas (HALL et al., 2008; DRAGERS et al., 2010; WOLK e 

SOMMERS, 2011), educação física (HASSAN et al., 1988) nutrição (SPIEGEL et al., 

1999) e enfermagem (CUNHA et al., 2008). 

O sono, por exemplo, está intimamente relacionado com a regulação 

física e do bem-estar emocional. Ao sono REM são atribuídas funções importantes, 

tais como: manutenção da homeostase, dos neurotransmissores envolvidos no ciclo 

vigília-sono, consolidação da memória, termorregulação, entre outras 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SONO, 2011). Por sua vez, eventos hormonais 

significativos são dependentes da duração e qualidade do sono NREM, e os 

múltiplos efeitos periféricos deste fenômeno orgânico sugerem que a perda de sono 

poderia estar associada com consequências deletérias para a saúde. A duração do 

sono desempenha papel decisivo na regulação da leptina, hormônio relacionado 

com a saciedade alimentar, e a grelina, hormônio que aumenta o apetite em seres 

humanos. Ambos os hormônios integram o controle da alimentação, vigília e o gasto 

energético do corpo. Embora os mecanismos não sejam totalmente esclarecidos, 

podem ainda funcionar em paralelo como homólogos para controle do peso corporal 

(KNUSTON, 2007; JAMIE et al., 2010). 

Fora isso, alterações no ritmo circadiano em virtude de atividades laborais 

alternadas e distúrbios do sono em humanos parecem aumentar o risco para o 

surgimento de patologias metabólicas. No cenário epidemiológico tem sido sugerido 

que a privação de sono do homem moderno aumenta a prevalência de obesidade, 

DM 2, DCV, além de certos tipos de câncer e doenças inflamatórias (CAPUCCIO et 

al., 2010; TUFIK, 2008; KNUSTON, 2007).  

Por exemplo, em sujeitos que prolongam seu ciclo circadiano para além 

de 28 horas, há uma dessincronização do seu relógio biológico, pois a secreção de 

melatonina e o ritmo da temperatura corporal continuam num ciclo de 24 horas. A 

permanência desta situação pode desencadear tolerância à glicose diminuída e 

aumento da concentração da leptina, hormônio sacietógeno, e redução de insulina 
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(BASS; TAKAHASHI, 2010). O estímulo para redução da secreção de insulina, em 

situações de débito de sono, pode ser de até 30%. Tal fato pode ser revertido com 

uma semana de extensão do sono em doze horas (SPIGEL et al., 1999; TUFIK, 

2008). 

O sono NREM, mais especificamente, os estágios 3 e 4, denominados de 

sono profundo, referentes às três primeiras horas, são os mais reparadores do 

repouso, pois há uma redução da pressão arterial , frequência cardíaca, atividade 

simpática e aumento do tônus vagal (SOMMERS et al., 1993; KNUSTON, 2007; 

TUFIK, 2008). Ademais, o sono profundo também está associado com diminuição do 

metabolismo da glicose cerebral (ZOCCOLI et al., 2002) e com a modulação do 

sistema endócrino, as mais relacionadas com efeitos metabólicos e hormonais do 

sono. A liberação dos hormônios do eixo Hipotálamo/Hipófise/Adrenal (HPA) é 

inibida, enquanto a liberação do Hormônio do Crescimento (GH) e a prolactina 

aumentam (FRIESS, et al., 1995; TUFIK, 2008). Todavia, vale salientar que hoje se 

acredita que a privação de sono profundo induz a uma elevação do cortisol 

(GRONFIER; BRANDENBEGER, 1998; PALMA et al., 2007).   

Há décadas se sabe que a duração e a qualidade do sono são fortes 

moduladores hormonais. Em particular, grandes alterações de perfis hormonais, 

incluindo os de cortisol, GH, melatonina e do Hormônio Estimulante da Tireoide 

(TSH), têm sido observadas após variações do sono (LEPROULT, et al., 2001). Na 

questão do cortisol, conforme as evidências apontam, a elevação deste hormônio, 

causada pela privação do sono, inibe a produção de insulina e, em longo prazo, 

pode induzir ao estado pré-diabético ou, até mesmo, à manifestação do DM 2 

(SARAIVA et al., 2005; CUNHA et al., 2008).  

Ainda de acordo com o demonstrado por pesquisas clínicas, a liberação 

do cortisol noturno aumenta em indivíduos com privação de sono e diminui com a 

correção deste sono durante o dia (CAUTER et al., 2005; CAUTER et al; 2007; 

SUCHECKI, 2008). Contudo, a compreensão da influência do cortisol sobre as fases 

do sono e da hipercortisolemia na insônia precisa ser mais estudada com vistas a 

aperfeiçoar o tratamento de distúrbios do sono e de problemas como a depressão 

(SARAIVA et al., 2005). 

 O centro de controle do sono, localizado no hipotálamo, atua em conjunto 

com vários eixos neuroendócrinos e sistema nervoso autonômico. Dessa maneira, a 

interação entre o sono e a produção hormonal do eixo HPA atua como um equilíbrio 
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dinâmico, isto é, são proporcionais e influenciáveis um pelo outro (SARAIVA et al., 

2005; SUCHECKI, 2008). Logo, a não manutenção de um sono harmonioso pode 

atuar como um evento estressor que ativa o eixo HPA (PALMA et al., 2007).  

 A elevação na concentração de glicocorticoides altera a arquitetura do 

sono humano, pois causa diminuição da latência e do sono de ondas lentas e 

elevação de episódios de sono REM, na primeira metade da noite, e de despertares, 

caracterizando um sono perturbado. Além disso, os sujeitos ficam mais propensos a 

cochilar durante o dia (CARVALHAES-NETO et al., 2003; KNUST, 2007; 

SUCHECKI, 2008).  

 Ainda como sugerido por estudiosos, a patogênese da SM pode estar 

relacionada com a exposição prolongada e excessiva a glicocorticoides. Conforme 

concluiu uma revisão sistemática com artigos dos últimos vinte anos, pessoas com 

SM possuem hiperatividade do eixo HPA, mais especificamente vivem um estado de 

hipercortisolismo funcional. Ele pode ser desencadeado por estresse crônico, baixo 

peso ao nascer e um sono de curta duração (ANAGNOSTIS, et al., 2009). Também 

conforme revelou outro estudo, com pacientes brasileiros submetidos a cirurgia na 

hipófise para correção de hipopituitarismo, 67% apresentaram SM no pré-operatório 

e 61% permaneceram com o problema no seguimento clínico. A vulnerabilidade 

desses sujeitos em relação à SM está envolvida com a desorganização na produção 

de hormônios hipofisários, como, por exemplo, o adrenocorticotrópico (ACTH) 

(BORBA et al., 2008). 

No plano geral, a privação do sono parece estar relacionada com a 

hiperfagia, excesso de peso e perda da massa magra (TUFIK, 2008; HALL et al., 

2008). Diante dessas constatações, cresce o interesse pelo estudo da relação entre 

privação do sono e distúrbios como DM 2 e SM. 

Estudos prospectivos como os desenvolvidos por Ayas et al (2003), 

Kawakami et al. (2004) e Nilson et al. (2004) examinaram e detectaram uma 

associação significativa entre o sono e o desenvolvimento de DM 2. O primeiro, 

elaborado com enfermeiras norte-americanas, verificou um incremento na incidência 

de DM 2 naquelas com sono igual ou inferior a seis horas por dia. O segundo, com 

2.649 homens japoneses, encontrou um aumento de casos de DM 2 entre aqueles 

com dificuldade de iniciar ou manter o sono. O último, com uma população de 

suecos, atestou haver um aumento do risco de DM2 entre os que tinham dificuldade 

de adormecer e nos usuários de drogas sedativas.  
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No Brasil, destaca-se o estudo de Cunha et al. (2008), abrangendo 

cinquenta pessoas com DM 2, no qual, conforme ressaltado, 52% desses sujeitos 

tinham sono ruim. Isso também se repetiu naqueles com hemoglobina A1c > 7% e 

nos que usavam fármacos para dormir. Também merece ser mencionado o estudo 

de Vieira et al. (2008) com 105 sujeitos com DM 2 acompanhados numa unidade 

básica de saúde localizada em Campinas - São Paulo. Dos participantes deste 

estudo, 78 apresentavam má qualidade do sono e SDE. 

Além de estudos que sugerem a relação entre o DM2 e a qualidade do 

sono, a literatura aponta estudos sobre a relação entre o sono e a SM, quando se 

pensa em má qualidade do sono em virtude de problemas respiratórios, apneia do 

sono, roncos, trabalho no período noturno e síndrome das pernas agitadas (HALL et 

al., 2008; JENNINGS, et al, 2007; LENEWEBER, 2003). No entanto, segundo 

autores consultados, investigações sobre a relação entre a qualidade e a duração do 

sono e a SM ainda são incipientes (JENNINGS et al., 2007; HALL et al., 2008). 

Jennings et al. (2007) estudaram a qualidade do sono de 210 adultos de 

meia idade na faixa etária compreendida entre 30-54 anos com a presença ou não 

de SM. Consoante os resultados mostraram, entre os pesquisados com má 

qualidade do sono houve 2,6 mais chances de ter SM. A má qualidade do sono 

esteve relacionada de forma estatisticamente significativa com os valores da 

circunferência abdominal, do IMC, do percentual de gordura corporal, dos níveis 

séricos de insulina, glicose e da resistência à insulina.  

Outro estudo, de maior representatividade amostral, investigou a duração 

do sono de 1.214 adultos de meia idade na faixa etária entre 30-54 anos e verificou 

uma prevalência de 22% de SM e um aumento de 45% de casos tanto em quem 

dorme muito como em quem dorme pouco. Essa relação foi mais forte no grupo de 

homens e mulheres que dormiam menos de seis horas por noite. Na média, as 

chances de ter SM quase dobraram nos homens e mulheres que dormiam menos de 

seis horas, comparados àqueles que dormiam entre sete e oito horas por noite. A 

duração do sono apresentou ainda associação com a obesidade abdominal, a 

hiperglicemia e a hipertrigliceridemia (HALL et al., 2008). 

Como se percebe os estudos ora citados foram realizados com pessoas 

de meia idade e, por essa razão, Hall et al. (2008) propõem que pesquisas futuras, 

envolvendo adolescentes e adultos jovens, focadas na relação entre a qualidade e a 
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duração do sono e a SM, devem ser desenvolvidas para esclarecer melhor os 

possíveis fatores implicados nessa relação na população jovem.  

Outros componentes da SM, a exemplo da obesidade, triglicerídeos e 

pressão arterial elevados, também foram avaliados, isoladamente, quanto a sua 

associação com a duração do sono. Kohatsu et al. (2006) correlacionaram a duração 

do sono com o IMC e aspectos como idade, sexo, escolaridade, sintomas 

depressivos, etilismo etc. entre 990 norte americanos adultos de uma comunidade 

rural. Para todos houve uma correlação negativa, ou seja, quanto maior a duração 

do sono, menor a intensidade ou manifestação dos distúrbios ora citados.  

Por sua vez, Kanneita et al. (2008) identificaram, em cerca de 4.000 

japoneses adultos, que entre os homens que dormiam mais oito horas/dia o risco de 

Low Density Lipoprotein – Colesterol (LDL-C) elevado foi menor. Nas mulheres com 

duração de sono inferior a cinco horas/dia o risco de elevação de TG foi maior em 

detrimento daquelas com sono diário ≥ 8 horas e 6-7 horas/dia. Em outro estudo, 

realizado na Austrália, com adultos, conforme se concluiu, repetitivos despertares do 

sono contribuem independentemente para elevações de pressão arterial durante a 

noite (CARRINGTON; TREND, 2008). Também, na Austrália, Middleton et al (2009) 

perceberam que pacientes adultos hipertensos com apneia obstrutiva do sono 

tratada podem exibir grandes quedas da pressão arterial, em um mês, com novas 

reduções significativas em três e seis meses.  

Em decorrência dessas alterações metabólicas e endócrinas promovidas 

pela privação de sono, não é surpresa que as pesquisas tenham relacionado um 

sono de curta duração com o aumento do peso e, por sua vez, da intolerância à 

glicose, ambos componentes determinantes da SM (HALL et al., 2008; TUFIK, 2008; 

LEE et al., 2009). Outros autores, no entanto, são mais contundentes e afirmam que, 

ante as evidências constatadas em pesquisas, a redução do período de sono parece 

ser um importante fator de risco, modificável, para a SM, o DM 2 e a obesidade 

(KNUSTON, 2007; CAUTER et al., 2008; TUFIK, 2008). 

A qualidade do sono está associada com o ciclo sono-vigília, o qual pode 

ser afetado por fatores ambientais como a alternância do dia-noite (claro-escuro), os 

horários escolares, os horários de trabalho e lazer, as atividades familiares, todos 

caracterizados como fatores exógenos que sincronizam nosso relógio biológico 

(ASCHOFF, 1979; ALMONDES e ARAÚJO, 2003; TUFIK, 2008). Portanto, 

problemas do sono podem ser comuns entre os estudantes universitários, 
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especialmente a irregularidade de horários de dormir. No entanto, a associação 

entre os vários fatores e comportamentos relacionados com o sono ainda é incerta e 

deve ser alvo de pesquisas para uma análise mais acurada (SUEN et al., 2008; 

KANG e CHEN, 2009).  
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3 HIPÓTESE 

 

 

1. Estudantes universitários com má qualidade do sono apresentam maior 

prevalência de SM. 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Em virtude da globalização de diversos problemas de saúde, as ações de 

educação em saúde e promoção da saúde internacional vêm sofrendo crescente 

impacto para que competências, habilidades e atitudes sejam disseminadas no 

enfrentamento de problemas de saúde mundial como HIV/Aids, malária, SM, DCV, 

obesidade e DM 2. Enquanto em boa parte da Europa, da América do Norte e da 

Austrália esse fato já é uma realidade, em países como Espanha, Holanda, Japão, 

Israel, China, Índia e Taiwan há um movimento crescente a respeito do assunto. Por 

sua vez, na África, na América Latina e no Pacífico Asiático essas ações de 

promoção da saúde precisam ser melhoradas (ALLEGRANTE et al., 2009).  

Tratando-se da cidade de Fortaleza-Brasil, a busca à literatura revelou 

que até o presente momento não existem pesquisas com foco na SM. 

Consequentemente, não se conhece sua prevalência nessa capital, nem a 

prevalência da SM em populações específicas. Ao se considerar as informações 

descritas anteriormente sobre os possíveis agravos decorrentes da SM, a 

associação às DCV e ao DM 2 e, pela inexistência de dados sobre o assunto na 

referida metrópole, a pesquisa ora apresentada é relevante pois traz dados iniciais 

sobre a SM, os quais futuramente poderão suscitar o planejamento e a 

implementação de ações que tenham impacto na promoção da saúde dos 

universitários.  

No concernente à temática do sono, o Brasil é reconhecido 

internacionalmente como um dos principais sítios de pesquisa científica, de alta 

qualidade, em medicina e biologia do sono. Desde a década de 60 do século 

passado, há pesquisadores preocupados em desvelar os mistérios e repercussões 

do sono para a saúde humana. Como evidenciado, hoje o país já é o terceiro no 

mundo em número de clínicas especializadas em saúde do sono (TUKIF, 2008). 

Apesar disto, no Brasil, segundo estudiosos da saúde do sono, a carência 

de estudos nessa área é uma lacuna a ser preenchida, pois, ao se estudar 

fenômenos associados à saúde do sono, será possível se encontrar respostas para 

problemas psíquicos, clínicos, de hábitos alimentares e de distúrbios metabólicos na 

população brasileira (MELLO et al., 2009). 
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  É importante ressaltar que tanto a SM como o sono não são temáticas 

distantes da vivência profissional do enfermeiro. No caso da SM, por exemplo, 

consoante com a literatura, a principal terapêutica diante desse problema mundial é 

a modificação dos hábitos de vida, os quais, por sua vez, são determinados por 

vários fatores, entre estes, aspectos nutricionais, psicológicos, sociais e relativos à 

atividade física. Tal panorama, portanto, requer uma intervenção complexa baseada, 

fundamentalmente, em programas interdisciplinares focados na mudança de estilo 

de vida, contribuindo assim para a redução da incidência de complicações 

decorrentes da SM (RÄIKKÖNEN et al., 2002; DEEN, 2004; SHAROVSKY et al., 

2005). Nesse âmbito, o enfermeiro pode ajudar no empoderamento dos sujeitos 

acometidos desta síndrome, ao colaborar na atenuação, modificação ou prevenção 

dos componentes da SM. 

Somado a isto, sobressaem na literatura científica investigações 

realizadas por enfermeiras brasileiras e estrangeiras acerca da SM e suas 

implicações para a prática (FRISMAN e BERTERÖ, 2008; FELISBINO-MENDES et 

al., 2006; BINDLER et al., 2007; PIMENTA, 2008). 

O sono, por sua vez, também é um tema bem próximo da prática da 

enfermagem. É dever do enfermeiro indagar os seus clientes acerca das 

intercorrências em sua vigília  e correlacionar essas dificuldades com seu estado de 

saúde. Contudo, o registro oficial desse problema está na elaboração dos 

diagnósticos de enfermagem Disposição para o sono melhorado e Privação de sono 

que geram intervenções e resultados específicos como propõe a sistematização da 

assistência de enfermagem (JHONSON, 2008).  

Com fundamento na literatura científica consultada acerca do sono e suas 

implicações metabólicas, é necessário aprofundar a investigação deste tema, com 

vistas a oferecer bases científicas para o planejamento das ações de enfermagem 

(CUNHA, 2006). Somente assim, o enfermeiro pode lançar mão de ações de 

promoção da saúde, seja na esfera da prevenção, da educação em saúde, da 

intervenção e/ou da reabilitação.  

Somado a isto, apenas nos últimos vinte anos o mistério do ritmo 

circadiano começou a ser desvendado; portanto, ainda há lacunas quanto à 

interação entre o ritmo circadiano e a fisiologia humana. Relações entre 

cronobiologia e perturbações do sono, e a relação entre o estado nutricional e a 

homeostase circadiana precisam ser ainda elucidados. Dessa forma, pesquisas 
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nessa temática precisam ser desenvolvidas para que novas interligações entre ritmo 

circadiano e doenças metabólicas sejam conhecidas (BASS; TAKAHASHI, 2010). 

Logo, estudar a qualidade do sono dos universitários é importante pois, 

ao se avaliar o sono está-se a avaliar uma parte da vida desses sujeitos, porquanto 

adversidades do sono podem trazer consequências como diminuição da 

produtividade, aumento do risco para psicopatias, cardiopatias, absenteísmo e má 

qualidade de vida. Por fim, os universitários representam o capital nacional e o 

investimento para o futuro de uma nação. Assim, é fundamental serem pessoas 

saudáveis, capazes de contrinuir para o desenvolvimento do país (OLIVEIRA, 2010). 

Diante dessa realidade, esta pesquisa pretende analisar a relação entre a 

qualidade do sono e a prevalência da SM em estudantes universitários de Fortaleza-

CE. 
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5. OBJETIVOS 

 

 
5.1 Geral 

 

 Analisar a relação entre a qualidade do sono e a presença da SM em 

universitários de Fortaleza-CE. 

 

5.2 Específico 
 

 Avaliar a qualidade do sono de universitários de Fortaleza - CE 

 Verificar a associação entre qualidade do sono de universitários de Fortaleza - 

CE e indicadores de saúde (sedentarismo, tabagismo, etilismo, estado 

nutricional, LDL-C e cortisol). 

 Verificar a associação entre qualidade do sono de universitários de Fortaleza - 

CE e indicadores sociodemográficos (sexo, idade, cor, situação laboral, renda 

familiar, classe econômica, com quem mora, escolaridade, período do curso e 

área do conhecimento).  
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6 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

6.1 Desenho e tipo de estudo 

 Desenvolveu-se um estudo observacional, quantitativo com corte 

transversal. Esse modelo de investigação é importante pois possibilita ao 

investigador analisar informações desconhecidas ou pouco conhecidas, ou ainda 

associadas ao fenômeno estudado (POLIT, et al., 2004). A descrição da distribuição 

de um agravo de saúde em uma população é uma das fontes imprenscidíveis para o 

planejamento e a administração de ações voltadas para prevenção, tratamento e 

reabilitação, em nível tanto coletivo quanto individual. Estudos seccionais são 

bastante adequados para investigar relações em doenças crônicas, de início 

indeterminado e de longa duração e, ainda, de frequências relativamente elevadas, 

com exposições de caráter permanente, fixo, ou que pelo menos sofram pequenas 

variações de intensidade e presença ao longo da vida, como é o caso do sono 

(KLEIN; BLOCH, 2009). 

 O estudo apresenta ainda um caráter correlacional. Essa classificação 

encontra apoio em Wood e Haber (2001), segundo os quais o estudo correlacional 

permite investigar a relação entre duas ou mais variáveis. Nessas situações o 

pesquisador não avalia se uma variável causa outra variável ou quão diferente é 

uma da outra. Ele está testando se as variáveis variam conjuntamente, ou seja, 

deseja obter a força de relação que pode ser positiva ou negativa. Esse desenho de 

pesquisa é particularmente significativo porque propõe revelar o potencial para 

soluções práticas em problemas clínicos. Além disso, é uma base para a elaboração 

futura de estudos experimentais.  

 

6.2 Período e local 

O estudo foi realizado no período de março de 2010 a junho de 2011, na 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Referida universidade é uma autarquia 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e nasceu como resultado de um amplo 

movimento de opinião pública. Criada pela Lei nº 2.373, de dezembro de 1954, e 

instalada em sessão do dia 25 de junho de 1955, atualmente, a UFC abrange, 
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praticamente, todas as áreas do conhecimento representadas em seus campi da 

capital e do interior do Estado onde se reúnem quatro centros (Ciências, Ciências 

Agrárias, Humanidades e Tecnologia) e cinco faculdades (Direito; Educação; 

Economia, Administração, Atuária e Contabilidade; Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem; e Medicina). Sediada em Fortaleza, Capital do Estado, é um braço do 

sistema do Ensino Superior do Ceará e sua atuação tem por base todo o território 

cearense, de forma a atender às diferentes escalas de exigências da sociedade. 

 

6.3 População 

A população alvo abrangeu estudantes de graduação, de ambos os 

sexos, devidamente matriculados nos cursos da UFC dos campi da cidade de 

Fortaleza. Atualmente, o total de estudantes em todos os centros desta 

universidade, residentes em Fortaleza, é estimado em 17.228, distribuídos em seis 

grandes áreas de conhecimento, a saber: humanas, exatas, agrárias, saúde, 

ciências e tecnologia.  

 

6.4 Amostra 

Caluculou-se uma amostra aleatória simples sem reposição com o objetivo 

de estimar a prevalência de SM na população de estudo. Até o início da elaboração 

deste estudo a prevalência da SM, entre universitários de Fortaleza-CE, era 

desconhecida. Desse modo, adotou-se um percentual de 50% (P=50% e Q=50%), 

haja vista que esse valor proporciona um tamanho máximo de amostra, quando 

fixados o nível de significância (α=0,05) e o erro amostral relativo de 8% (erro 

absoluto=4%). Como a população foi considerada infinita, aplicou-se a formula a 

seguir: 

 

      t2 
5% x P x Q 

n= ___________ 
   e2 

 

 

O tamanho da amostra resultou em 600 sujeitos. Estimou-se uma taxa de 

10% de perdas de informações em questionários por meio de respostas erradas e/ou 
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incompletas e o tamanho definitivo somou 660, mas, em virtude da participação de 

maior número de alunos, ao final totalizou em 701. 

 

6.4.1 Estratificação da amostra 

 

A amostra ora citada foi estratificada dentro de cada uma das seis 

grandes áreas de conhecimento da UFC. Para isso, calculou-se o percentual 

representativo de cada área de conhecimento na composição do total de alunos da 

instituição. Ao fim, o percentual representado por cada área do conhecimento foi o 

seguinte: humanas (21,5%), exatas (17,5%), agrárias (14,5%), saúde (14%), 

ciências (17%) e tecnologia (15,5%). Com base nessas informações a estratificação 

da população alvo foi realizada (QUADRO 1). 

 

QUADRO 1. Estratificação da população alvo e amostra de estudantes segundo 
área de conhecimento. Fortaleza-Brasil, 2011. 
 

Área de 
conhecimento 

População de 
universitários*  

Amostra 

Humanas  3.720 143 

Exatas  2.974 114 

Agrárias  2.532 97 

Saúde  2.398 92 

Ciências  2.916 112 

Tecnologia  2.688 102 

TOTAL 17. 228 660 

Nota: * Dados referentes aos universitários dos campi em Fortaleza no semestre 2009.1 

 

De cada área de conhecimento foram escolhidos, por conveniência, dois 

cursos de graduação. Contudo, em algumas unidades acadêmicas foi necessária a 

inclusão de mais cursos para contemplação da amostra estabelecida. Entre esses, 

foram pesquisados alunos de diferentes semestres letivos, os quais foram 

convidados a participar da pesquisa em sala de aula, mediante explanação dos 

métodos e objetivos do estudo. Vale salientar ainda que durante a coleta de dados 

alunos de diferentes cursos de graduação assistiam aula numa única turma, 
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independentemente da unidade acadêmica visitada. De forma que no fim o estudo 

investigou-se alunos de 24 cursos diferentes de graduação. 

 

6.4.2 Critérios de inclusão 

 Ter idade ≥ 18 anos; 

 Estar devidamente matriculado nos cursos de graduação diversos na 

modalidade presencial;  

 Residir em Fortaleza-CE; 

 Participar de todas as etapas da coleta de dados; 

 Possuir telefone fixo ou celular e e-mail para contato. 

 

6.4.3 Critérios de exclusão 

 Apresentar alguma condição que interfira na mensuração dos dados 

antropométricos, da pressão arterial e dos exames laboratoriais. 

 Estar grávida; 

 Não respeitar o jejum de doze horas.  

 

 

6.5  Variáveis do estudo 

As variáveis abordadas nesta pesquisa foram agrupadas em indicadores 

sociodemográficos, de saúde e relacionados à SM. 

 

a. Indicadores sociodemográficos 

 

Idade: Foi computada em anos completos 

 

Cor: Considerou-se a cor da pele autoreferida: negra, branca, amarela ou parda. 

 

Situação laboral: Neste quesito do formulário, levaram-se em conta as seguintes 

opções: apenas estuda, estuda e trabalha formalmente e estuda e trabalha 

informalmente. 
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Renda familiar: Neste item observou-se o somatório do valor bruto dos vencimentos 

mensais de cada integrante da família do pesquisado em reais.  

 

Classe econômica: Consideraram-se as seguintes opções: A1, A2, B1, B2, C, D e 

E. 

 

Situação conjugal: Na avaliação das respostas dos universitários foram levadas em 

conta as seguintes opções, a saber: casado/união consensual; solteiro; viúvo; 

separado. 

 

Com quem mora: Computaram-se as seguintes respostas: pais; familiares; 

companheiro (a); sozinho. 

 

b. Indicadores de saúde 

 

Sedentarismo: Os sujeitos foram considerados ativos ou sedentários. 

 

Tabagismo: Quanto ao tabagismo, os alunos foram classificados em quatro 

categorias: fumantes diários, fumantes ocasionais, ex-fumantes e não fumantes.  

 

Etilismo: Nesse item os alunos foram classificados em baixo risco, médio risco, alto 

risco para etilismo e síndrome de dependência do álcool. 

 

Qualidade do sono: Os alunos foram classificados em bons ou maus dormidores. 

 

Estado nutricional: O estado nutricional através do IMC foi discriminado em baixo 

peso, eutrófico, sobrepeso e obesidade tipo I, tipo II e tipo III.  

 

LDL-C: O valor de LDL-C foi considerado normal ou elevado.  

 

Cortisol: O valor do cortisol foi considerado normal ou elevado.  
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c. Indicadores relacionados com a SM 

 Para identificar casos de sujeitos com SM levou-se em conta a definição do 

NCEP-ATP III (2001) revisado em 2005 pela American Heart Association (GRUNDY 

et al., 2005). Para a Sociedade Brasileira de Diabetes (2009) não existe critério ideal 

para classificação da SM, o mais importante é a detecção precoce dos fatores de 

risco cardiovascular que acompanham a SM (SBD, 2009). Entretanto, o critério da 

NCEP-ATP III revisado em 2005 não considera a obesidade abdominal uma 

exigência para o diagnóstico de SM, caso do critério da IDF (2004), ademais o 

NCEP-ATP III é um critério simples e o preconizado pela I Diretriz de Síndrome 

Metabólica do Brasil (2005) (RIGO et al., 2009). Dessa forma, segundo NCEP-ATP 

III (GRUNDY et al., 2005), para ser classificado como acometido por SM o indivíduo 

precisa reunir, pelo menos, três ou mais dos seguintes componentes:  

 

QUADRO 2. Componentes da SM segundo o NCEP-ATP III 

Componentes Níveis 

Circunferência abdominal 

Homens ≥ 102 cm 

Mulheres ≥ 88 cm 

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dl 

HDL Colesterol 

Homens < 40mg/dl 

Mulheres < 50mg/dl 

Pressão arterial ≥ 130 mmHg ou ≥ 85 mmHg 

Glicemia venosa de jejum ≥ 100 mg/dl 

Uso de algum medicamento para diabetes, hipertensão arterial e/ou 
colesterol elevado? 

Nota: A presença de diabetes mellitus não exclui o diagnóstico de SM 
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6.6 Coleta de dados 

A coleta dos dados ocorreu durante o período de fevereiro a junho de 

2011. Ela foi precedida de reuniões com os coordenadores dos cursos e chefes de 

departamento, com a finalidade de explicar os objetivos e a metodologia da 

pesquisa. É importante salientar que algumas unidades acadêmicas convidadas 

para participar da pesquisas não aceitaram o convite. Na ocasião alegou-se que o 

andamento do estudo atrapalharia o bom andamento das aulas destes centros 

acadêmicos.  

O convite para participar do estudo foi formulado aos alunos quando estes 

estavam em sala de aula. Na ocasião foi explicado se tratar de uma pesquisa sobre 

SM e que aqueles interessados em participar deveriam responder a um questionário 

com perguntas sobre dados de identificação, sociodemográficos e de saúde 

(APÊNDICE A), além de informações sobre sua qualidade do sono (APÊNDICE B). 

E somado a isto, foi explanado que, em outra ocasião, eles deveriam comparecer a 

uma sala de aula do seu campus para verificação de dados antropométricos, da 

pressão arterial e coleta de sangue para realização de exames laboratoriais 

(APÊNDICE D). No tocante a esta fase, reforçou-se a necessidade do jejum de doze 

horas e de usar roupas leves para auxiliar na mensuração dos dados 

antropométricos e da pressão arterial.  Neste último item a atenção foi 

especialmente direcionada para a abstinência de atividade física e da ingestão de 

bebida alcoólica nas últimas 24 horas. 

Ainda em sala de aula foram esclarecidos os critérios de inclusão e 

exclusão adotados para a pesquisa, a obrigatoriedade de apresentar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado (APÊNDICE F) e os 

questionários preenchidos no dia da coleta de dados antropométricos, laboratoriais e 

da pressão arterial (PA). Por fim, ressaltou-se que a informação sobre a pesquisa 

encontrava-se divulgada nos murais dos cursos selecionados, e-mails de alunos e 

na página eletrônica da UFC, com vistas à possibilidade de participação dos alunos 

que não compareceram a sala de aula no momento do primeiro recutramento. 

Aqueles que concordaram em participar do estudo após a referida fase 

tiveram nome, telefone e e-mail tomados para contato. Para a segunda etapa da 

coleta de dados, no dia anterior, eles foram contatados por telefone e e-mail, para 

serem lembrados da necessidade do jejum de doze horas, da não realização de 
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atividades físicas intensas 24 horas antes da coleta sanguínea, da não ingestão de 

bebidas alcoólicas e do uso de roupas leves. 

Durante a segunda etapa da coleta dos dados, em acordo com a direção 

do curso e do campus selecionado, preparou-se uma sala para receber os 

participantes da pesquisa e contratou-se um laboratório de análises clínicas privado 

com seus respectivos funcionários e materiais. Para garantir a privacidade dos 

jovens na mensuração dos dados antropométricos, criaram-se ambientes isolados 

com biombos, enquanto a medida da PA e a coleta de 20 ml de sangue foram 

realizadas nas outras extremidades da sala. Do lado de fora deste ambiente 

acondicionaram-se os alimentos referentes ao desjejum desses jovens.  

Os responsáveis pela coleta de dados foram três enfermeiros e três 

acadêmicos de enfermagem, todos submetidos a um treinamento para se 

familiarizarem com os instrumentos e materiais e assim assegurar a fidedignidade 

dos dados. Este treinamento teve duração de oito horas e foi ministrado por 

enfermeiro com mestrado em enfermagem, especialista em cuidados intensivos e 

com experiência anterior em coleta de dados antropométricos, PA e entrevista.  

Após a coleta desses dados e a entrega dos exames laboratoriais por 

parte do laboratório contratado, os três enfermeiros procederam ao preenchimento 

do instrumento referente à detecção de SM (APÊNDICE E). Ao fim, cada participante 

recebeu gratuitamente, via e-mail, o resultado dos exames laboratoriais realizados e 

um parecer sobre a análise dos seus componentes de SM. Nos casos em que o 

jovem apresentou alguma anormalidade nos componentes da SM, foi-lhe solicitado, 

via e-mail, procurar um serviço de saúde ou médico para uma análise mais 

detalhada do seu estado de saúde (APÊNDICE G). 

 

6.5.1 Instrumentos de coleta de dados  

Uilizaram-se cinco instrumentos, com a finalidade de obter indicadores 

sociodemográficos e de saúde (APÊNDICE A), avaliar qualidade do sono dos 

universitários (APÊNDICE B), orientar o preenchimento e interpretação do PSQI 

(APÊNDICE C), coletar dados antropométricos, laboratoriais e da pressão arterial 

sanguínea (APÊNDICE D) e detectar casos de SM (APÊNDICE E). 

 No primeiro instrumento, os dados sociodemográficos coletados foram 

acerca da identificação do aluno e sua classificação socioeconômica. Para isto, 
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empregou-se o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) elaborado pela 

Associação Nacional de Empresas de Pesquisa (ANEP), amplamente difundido na 

literatura. Ele tem como objetivo determinar o poder aquisitivo das pessoas e 

famílias urbanas, sem a pretensão de caracterizar a população em termos de 

“classes sociais” e sim em classes econômicas. Nessa tarefa computou-se o acesso 

a alguns serviços e bens que possuem determinada pontuação: quanto maior é esse 

valor maior é o extrato socioeconômico, a saber: A1 (30-34 pontos), A2 (25-29 

pontos), B1 (21-24 pontos), B2 (17-20 pontos), C (11-16 pontos), D (6-10 pontos) e E 

(0-5 pontos) (ANEP, 2009) (APÊNDICE A).  

 Os indicadores de saúde coletados foram sedentarismo, tabagismo e 

etilismo (APÊNDICE 2). No quesito sedentarismo, os participantes do estudo foram 

classificados como sedentários ou ativos com base na definição de Souza, Giovane 

e Chalita, (2003), segundo os quais, sedentário é o indivíduo que pratica atividades 

físicas por um tempo inferior a trinta minutos e uma frequência menor do que três 

vezes por semana. Na presente pesquisa a atividade física foi considerada como 

sendo qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos e que 

tenha como resultados a geração de um gasto energético acima do gasto de 

repouso (CASPERSEN et al., 1985).  

No quesito tabagismo, os alunos foram classificados em quatro 

categorias: fumantes diários, fumantes ocasionais, ex-fumantes e não fumantes. 

Fumantes diários foram aqueles que fumam, pelo menos, um cigarro por dia por, no 

mínimo, um mês antes do preenchimento do questionário; fumantes ocasionais os 

que não fumam diariamente; ex-fumante, aqueles que, após terem sido fumantes, 

deixaram de fumar há pelo menos um mês; e não fumantes, os que nunca fumaram 

ou estavam fumando há menos de um mês (WHO, 2003) (APÊNDICE A). 

No tocante ao etilismo, utilizou-se como instrumento de mensuração, o 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), isto é, um teste de dez perguntas 

desenvolvido pela OMS como instrumento de rastreamento especificamente para 

identificar pessoas com consumo nocivo do álcool, como também aquelas que 

possuem dependência desta substância. Utilizou-se uma versão validada no Brasil 

por Méndez (1999) e Figlie et al. (2000). O valor do alfa de Cronbach desse 

instrumento é de 0,8, o que denota um instrumento confiável (MÉNDEZ, 1999). 

O AUDIT apresenta as chamadas “zonas de risco”, de acordo com o 

intervalo de pontuação. Enquanto o padrão de beber de baixo risco, zona I, refere-se 
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àqueles que pontuam de zero a sete e que podem se beneficiar com informações 

sobre consumo do álcool, o padrão de médio risco, zona II, refere-se àqueles que 

atingem de oito a quinze pontos. Entre estes, mesmo que eles não estejam com 

problemas atuais, estão correndo o risco de apresentar, em um futuro próximo, 

problemas de saúde e de sofrer ou causar ferimentos, violências, problemas legais 

ou sociais e/ou ter baixo desempenho nos estudos, em decorrência dos episódios de 

intoxicação aguda. Estes se beneficiariam de orientações que incluem a educação 

para o uso de álcool e a proposta de estabelecimento de metas para a abstinência 

ou a adequação do padrão de beber dentro dos limites considerados de baixo risco.  

O padrão de alto risco ou uso nocivo, zona III, inclui os que pontuam entre 

16 e 19; estes, provavelmente, já apresentam problemas e mantêm uso regular, 

excedendo limites, e se beneficiariam de educação para o uso de álcool, 

aconselhamento para a mudança do padrão de beber, da análise dos fatores que 

contribuem para o beber excessivo e o treinamento de habilidades para lidar com 

estes fatores. Já a chamada zona IV inclui aqueles que obtiveram ≥ 20 pontos; são 

prováveis portadores de síndrome de dependência do álcool e deveriam ser 

encaminhados à avaliação especializada para confirmação diagnóstica e 

possibilidade de tratamento (FURTADO; YOSETAKE, 2005) (APÊNDICE A). 

Analisou-se a qualidade do sono com base no instrumento denominado 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP). A versão adotada foi traduzida, 

validada e ajustada conforme os padrões culturais brasileiros por Benzolato (2008). 

Referida versão validada evidenciou um alto grau de consistência interna (Alpha de 

Cronobach = 0,82), demonstrou ser equivalente ao seu respectivo original quando 

aplicado em sujeitos de língua portuguesa. Este índice deriva do Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) que possui concordância absoluta e aproximada de 92% e 

66%, respectivamente, e validade interna de -0,51. Desde sua criação já foi aplicado 

com pacientes com doença renal crônica, transplantados renais, portadores de DM 

2, dor crônica, asma e câncer, entre outras patologias (BENZOLATO, 2008).  

O PSQI-BR avalia a qualidade do sono no último mês. É composto por 

dez questões que contemplam sete componentes: Qualidade subjetiva do sono; 

Latência do sono; Duração do sono; Eficiência habitual do sono; Distúrbios do sono; 

Uso de medicamento para dormir; Sonolência diurna e distúrbios durante o dia. 

Mencionado instrumento abrange instruções de pontuação de modo a facilitar a 
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interpretação dos dados obtidos, pois na formulação dos pontos há uma combinação 

das respostas de cada componente, com pesos diferentes (BENZOLATO, 2008).   

A pontuação máxima do instrumento é 21 pontos. Os escores superiores 

a cinco pontos indicam má qualidade no padrão do sono. A pontuação global é 

determinada pela soma dos sete componentes, e cada componente recebe uma 

pontuação estabelecida entre zero e três pontos. Estes então são somados para a 

geração de um escore global do PSQI, onde quanto maior for a pontuação pior é a 

qualidade do sono, isto é, trata-se de uma escala negativa. Um escore global do 

PSQI > 5 pontos indica que o indivíduo está com dificuldades em pelo menos dois 

componentes, ou dificuldades moderadas em mais de três componentes. Ao fim, é 

possível classificar os sujeitos em dois grupos: os bons dormidores (PSQI < 5) e os 

maus dormidores (PSQI > 5) como estabelecido pelos autores do instrumento 

original (BENZOLATO, 2008).  

Para preencher e interpretar os resultados do PSQI foram adotadas as 

instruções preconizadas por Cunha (2008) numa pesquisa anterior com pacientes 

com diabetes do tipo 2 (APÊNDICE C).   

Tomaram-se as seguintes medidas antropométricas dos universitários, a 

saber: peso, altura e circunferência abdominal (APÊNDICE D). Os dados 

antropométricos peso e altura foram mensurados uma única vez mediante alguns 

cuidados. O peso foi obtido com os jovens descalços e com roupas leves, consoante 

orientação pré-coleta, por meio do uso de uma balança portátil digital com 

capacidade para 150 kg e uma precisão de 0,1 kg. A altura foi verificada com uma 

fita métrica com escala de 0,5cm. Para assegurar a precisão da altura, os 

pesquisados foram orientados a se posicionarem eretos e imóveis, com as mãos 

espalmadas sobre as coxas e com a cabeça ajustada ao plano de Frankfurt 

(ARAÚJO et al., 2010).   

Obtidas as medidas de peso e altura calculou-se o IMC definido como a 

razão entre o peso (kg) e o quadrado da altura(m). Foram considerados com 

sobrepeso os sujeitos com valores situados entre 25,0 e 29,9 kg/m2; e com 

obesidade, àqueles com IMC ≥ 30 kg/m2 (WHO, 2004).  
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QUADRO 3. Classificação do estado nutricional conforme a WHO (2004). 

Classificação do Estado Nutricional 

1.(  ) Baixo peso(< 18,5)   2. (  ) Eutrófico(18,5-24,9)   

3.(  ) Sobrepeso( 25-29,9)   4.(  ) Obesidade I ( 30-34,9)   

5. (  ) Obesidade II (35-39,9)   6. (  ) Obesidade III (≥ 40) 

Fonte: World Health Organization (2004) 

 

A CA foi medida com uma fita métrica inelástica colocada sobre a pele. 

Com o sujeito em posição ereta, a circunferência foi tomada no ponto médio entre a 

última costela e a borda superior da crista ilíaca no final do movimento expiratório. 

Considerou-se como componente da SM os valores ≥ 102 cm e ≥ 88 cm nos homens 

e nas mulheres, respectivamente (SMITH & ESSOP, 2009; GRUNDY, et al., 2005).  

Para a aferição da pressão arterial (PA) sanguínea utilizaram-se 

esfigmomanômetros aneróides da marca “Tycos®” e manguitos da marca “Welch 

Allyn®”, de diferentes tamanhos, com a largura da borracha correspondente a 40% 

da circunferência do braço e o comprimento envolvendo pelo menos 80%. 

Utilizaram-se ainda, estetoscópios biauriculares da marca “Littmann®”, para técnica 

auscultatória. Vale salientar que todos os instrumentos adotados na mensuração dos 

dados antropométricos e da pressão arterial sanguínea foram comprados na ocasião 

da coleta de dados e encontravam-se calibrados. 

Inicialmente, para a escolha adequada do braço, as medidas foram 

obtidas em ambos os membros superiores e, em caso de diferença, optou-se 

sempre pelo que apresentou o maior nível de PA, para as medidas subsequentes. 

Em seguida, tomaram-se três medidas com intervalo mínimo de um minuto entre 

cada uma e a média das duas últimas mensurações foi considerada como a PA do 

indivíduo da pesquisa.  

Todas estas informações, bem como a rotina do preparo do indivíduo, a 

técnica de mensuração e a interpretação dos valores da PA tiveram como base a VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2010) (APÊNDICE D).  
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Preparo do indivíduo para a medida da pressão arterial 

 Explicou-se o procedimento ao estudante; 

 Este permaneceu em repouso de pelo menos 5 minutos em ambiente calmo; 

 O estudante foi orientado a esvaziar a bexiga, se fosse o caso; 

 Certificou-se que o universitário não praticou exercícios físicos 60 a 90 

minutos antes da aferição; 

 Certificou-se, também de que ele não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou 

alimentos e não fumou 30 minutos antes da aferição; 

 O estudante foi orientado para manter pernas descruzadas, pés apoiados no 

chão, dorso recostado na cadeira e posição relaxada; 

 Foram removidas roupas do braço no qual se colocou o manguito;  

 O braço do universitário foi posicionado na altura do coração (nível do ponto 

médio do esterno ou quarto espaço intercostal), apoiado, com a palma da 

mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido; 

 Solicitou-se ao estudante não falar durante a medida 

 

Procedimento para medida da pressão arterial 

 

 Tomou-se a medida da circunferência do braço; 

 Selecionou-se o manguito de tamanho adequado ao braço; 

 O manguito foi colocado sem deixar folgas acima da fossa cubital, cerca de 2 

a 3 cm; 

 A parte do meio da região compressiva do manguito foi centralizada sobre a 

artéria braquial; 

 Estimou-se o nível da pressão arterial sistólica (palpou-se o pulso radial e 

inflou-se o manguito até o seu desaparecimento, desinflou-se rapidamente e 

aguardou-se 1 minuto antes da medida); 

 Palpou-se a artéria braquial na fossa cubital e colocou-se a campânula do 

estetoscópio sem compressão excessiva; 

 Inflou-se rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da 

pressão arterial sistólica; 

 Procedeu-se à deflação lentamente (velocidade de 2 a 4 mmHg por segundo); 
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 Determinou-se a pressão arterial sistólica na ausculta do primeiro som (fase I 

de Korotkoff), que é um som fraco seguido de batidas regulares, e, após, 

aumentou-se ligeiramente a velocidade de deflação; 

 A pressão arterial diastólica foi determinada no desaparecimento do som 

(fase V de Korotkoff); 

 Auscultou-se cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar 

seu desaparecimento e depois procedeu-se à deflação rápida e completa; 

 Quando os batimentos persistiram até o nível zero, determinou-se a pressão 

diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotaram-se 

valores da sistólica/diastólica/zero; 

 Esperou-se 1 a 2 minutos antes de novas medidas; 

 Informou-se os valores de pressão arterial obtidos para o estudante; 

 Anotaram-se os valores e o membro 

 

 

QUADRO 4. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual 
no consultório (> 18 anos) 

 

Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório  

(≥ 18 anos) 

 

Classificação  Pressão sistólica  

(mmHg)  

Pressão diastólica 

(mmHg)  

Ótima  < 120  < 80  

Normal  < 130  < 85  

Limítrofe*  130–139  85–89  

HAS 1  140–159  90–99  

HAS 2  160–179  100–109  

HAS 3  ≥ 180  ≥ 110  

HAS sistólica isolada  ≥ 140  < 90  

 

Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a 

maior deve ser utilizada para classificação da pressão arterial.  

* Pressão normal-alta ou pré-hipertensão são termos que se equivalem na literatura.  

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, (2010) 

 

 



76 

 

 

Determinações bioquímicas 

 

 As amostras sanguíneas foram coletadas por profissionais capacitados 

utilizando sistema de coleta a vacuo BD Vacutainer® através de punção venosa na 

fossa antecubital. Como recomendado, os participantes do estudo se submeteram a 

um jejum alimentar de 12 horas para as determinações bioquímicas de GVJ, cortisol, 

TG, LDL-C e HDL-C). Foram coletados sangue em dois tubos de 5mL cada, um sem 

anticoagulante (para as dosagens de cortisol, TG, HDL-C e LDL-C) e outro com o 

anticoagulante fluoreto de sódio (para a determinação da GVJ).  

Após a coleta, as amostras foram processadas e centrifugadas a 2.200 

rotações por minuto (RPM) durante vinte minutos em centrífuga sorológica digital 

LS3 Plus CELM®; a seguir, alíquotas de 1mL de soro e plasma foram separadas 

para a realização das dosagens bioquímicas.  

Na avaliação dos parâmetros bioquímicos (GVJ, TG e HDL-C), foram 

empregados kits comerciais provenientes da empresa Labtest Diagnóstica S/A® com 

técnicas padronizadas baseadas em métodos enzimáticos e colorimétricos através 

de espectrofotometria segundo as recomendações do fabricante. Enquanto as 

concentrações foram determinadas usando-se o analisador bioquímico automático 

Labmax 240®, as determinações do LDL-C foram calculadas utilizando-se a fórmula 

de Friedewald. A determinação do cortisol sanguíneo foi feita mediante o uso de kits 

comerciais fornecidos pela empresa SIEMENS®, baseados no princípio de 

quimioluminescência, usando-se o aparelho de automação IMMULITE 2000® . 

A faixa de normalidade para GVJ foi considerada entre 70-99 mg/dl 

(SMITH; ESSOP, 2009; GRUNDY et al., 2005).  

Os valores de HDL-C considerados normal para homens e mulheres 

foram, respectivamente, de > 40mg/dl e > 50 mg/dl (SMITH; ESSOP, 2009; 

GRUNDY et al., 2005). O LDL-C foi tido como normal quando < 130mg/dl. (III 

DIRETRIZES BRASILEIRAS SOBRE DISLIPIDEMIAS, 2001). 

E ainda: os níveis séricos de TG foram considerados normais quando 

esse dado foi ≤ 150 mg/dl   (SMITH; ESSOP, 2009; GRUNDY et al., 2005).  

Enfim, o parâmetro de normalidade adotado para o nível de cortisol foi de 

5,5-30 ug/dl, referente ao período matinal (ocasião da coleta de dados) (BURTIS et 

al., 2008). 
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6.7 Tratamento e Análise dos dados 

Após coleta e conferência dos instrumentos, os dados foram digitados três 

vezes por profissionais diferentes numa planilha Excel e em seguida comparados 

para correção de erros de preenchimento. Após isto, foram exportados para o 

software estatístico STATA versão 8.0 para tratamento e geração dos resultados. O 

tratamento dos dados consistiu na validação da consistência interna das 

informações digitadas e no cálculo dos principais indicadores definidos pelo estudo.  

A análise dos dados foi precedida pelo estudo descritivo-exploratório das 

características sociodemográficas, dos componentes da SM e das variáveis relativas 

à qualidade do sono, mediante uso de distribuições de frequências uni e bi-variadas 

para as variáveis qualitativas e geração de medidas descritivas para as variáveis 

quantitativas (média, desvio padrão, mediana, percentis).  

Para verificar as diferenças entre as proporções das características 

sociodemográficas, dos componentes da SM, o Indicador PSQI e o indicador da SM, 

utilizou-se o Teste Qui-quadrado de Pearson ou o Exato de Fischer (quando 

necessário). Para analisar a relação entre as variáveis quantitativas (idade, IMC, PA, 

glicemia, CA, colesterol, triglicerídeos e pontos do PSQI) e a qualidade do sono, 

adotou-se o uso da Correlação linear de Spearman (rs) e o  Teste de Mann-Whitney 

ou ANOVA, na comparação de dois ou mais grupos, respectivamente. 

Para estimar a magnitude das associações, utilizou-se como medida de 

frequência a prevalência do PSQI e da SM e como medida de associação a Razão 

de Prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança a 95%, estimados 

em função do risco relativo (RR) da regressão de Poisson robusta. Em todas as 

análises, adotou-se o nível de significância estatística de 5% (p  0,05). Neste 

estudo, a indicação de uso da regressão de Poisson robusta decorreu da elevada 

prevalência de má qualidade do sono encontrada na população analisada (95,3%) 

(BARROS; HIRAKATA, 2003). 
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6.8 Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Ceará 

conforme o protocolo 208/2010. Os que concordaram em participar assinaram o 

TCLE, o qual constou de informações detalhadas sobre o estudo; ademais a eles 

garantiu-se a liberdade para desistir a qualquer momento, o anonimato e, ainda, que 

o estudo não trará nenhum prejuízo ou complicações para os participantes (BRASIL, 

1996).  
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7 RESULTADOS 

 

Os resultados estão apresentados nesta sequência, a saber: 

caracterização sociodemográfica dos participantes; caracterização dos participantes 

quanto aos indicadores de saúde; avaliação da qualidade do sono dos universitários 

segundo o PSQI; associação entre os indicadores sociodemográficos e a qualidade 

do sono dos universitários; associação entre indicadores de saúde e a qualidade do 

sono dos universitários e associação entre a qualidade do sono dos universitários e 

a prevalência de SM e seus componentes. 

 

7.1 Caracterização sociodemográfica dos participantes 

A população de estudo foi constituída por 701 universitários distribuídos 

em 24 cursos de graduação da UFC. Quanto ao sexo identificou-se um predomínio 

de mulheres (62,6%), a idade média do grupo foi de 21,5 anos (DP ± 4,5 anos), e 

houve uma distribuição assimétrica à direita (Kolmogorov Sminorv com p< 0,001).  

Em relação à cor, 50,6% dos respondentes autodeclararam-se pardos e 

36,1% brancos; negros e amarelos representaram as menores proporções com 7,8% 

e 5,6%, respectivamente (TABELA 1). No quesito área do conhecimento houve uma 

equivalência nos percentuais dos participantes em cada uma das seis áreas. Por sua 

vez, no concernente ao período da faculdade em curso, houve um predomínio 

daqueles no terceiro (20,8%) e primeiro semestres (19,5%) e uma menor 

participação (1,8%) daqueles entre o 10º e 12º período (QUADRO 1).  

O cenário socioeconômico desvelado aponta para universitários solteiros 

(93%) que ainda moram com os pais (71,2%) e apenas estudam (65,2%). Como se 

pôde observar, parcela significativa das famílias dos universitários pertenciam às 

classes econômicas C (39,6%) e B (39,7%) e viviam com uma renda média mensal 

de R$ 3.206 reais (DP± 376 reais) (TABELA 1). Ao se levar em conta o valor do 

salário mínimo, a maior proporção vivia com uma renda familiar mensal de seis ou 

mais salários mínimos (39,2%); em sequência constaram aqueles com uma renda 

mensal entre 1 a 3 salários (33,2%). Importante salientar que 15% da amostra não 

respondeu a esse questionamento no formulário. Essa variável apresentou uma 

distribuição assimétrica à direita (Kolmogorov Sminorv com p < 0,001).  
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Conforme observado, os grupos diferem significativamente em relação ao 

sexo e à situação laboral (valor de p=0,001). Uma parcela expressiva das mulheres 

entrevistadas (70%) apenas estuda, enquanto a maior proporção dos homens 

trabalha e estuda no setor formal (23%) ou informal (19,6%). Entretanto, a maior 

proporção dos homens está na classe B, e, as mulheres na C (TABELA 1).  

Quanto às características demográficas, os grupos não diferem 

proporcionalmente (valor de p ≥ 0,05), mas, os homens são relativamente mais 

jovens e, em maior proporção, solteiros quando comparados às mulheres 

pesquisadas (TABELA 1). 

 

 

Quadro 5. Distribuição das áreas de conehicmento segundo intervalo entre os 

semestres (n=701). Fortaleza - Ceará, 2011 

 

Intervalo 
Semestre 

Área do Conhecimento 

Humanas 

20,4% 

Exatas 

16,5% 

Tecnologia 

16% 

Saúde 

15% 

Ciências 

18,5% 

Agrárias 

13,6% 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1º-4º 76 (53,1) 67 (57,8) 68 (60,7) 54 (51,4) 100 (76,9) 36 (37,9) 

5º-8º 59 (41,3) 48 (41,4) 36 (32,1) 51 (48,6) 29 (22,3) 42 (44,2) 

9º-12º 8 (5,6) 1 (0,8) 8 (7,1) 0 (0,0) 1 (0,8) 17 (17,9) 

Total 143 (100) 116 (100)  112 (100) 105 (100) 130 (100) 95 (100) 
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TABELA 1. Características sociodemográficas dos estudantes universitários por 

sexo e total (n=701). Fortaleza - Ceará, 2011. 

 

Característica  
 

Total  
n (%) 

Sexo  Valor de 

pb 
Homens  

262 (37,4) 
n (%) 

Mulheres  
439 (62,6) 

n (%) 

Grupo etário (anos) (n=696)     

18 a 20 350 (50,3) 137 52,2 213 49,0 0,506 

21 a 25 283 (40,7) 102 38,9 181 41,7 

26 a 30 42 (6,0) 13 4,9 29 6,6 

31 e mais 21 (3,0) 10 3,8 11 2,5 

Situação conjugal (n=682)     

Casado/União consensual 42 (6,0) 11 4,2 31 7,0  

Solteiro 648 (93,0) 246 95,3 402 91,5 

Viúvo 2 (0,3) - - 2 0,4 

Separado 5 (0,7) 1 0,3 4 0,9 
Cor (n=682)     

Branca  246 (36,1) 8 34,6 158 36,9 0,883 

Negra 53 (7,8) 21 8,2 32 7,4 

Parda 345 (50,6) 132 51,9 213 49,7 

Amarela 38 (5,6) 13 5,1 25 5,8 

Classificação econômica (n=698)     

A 74 (10,6) 33 12,6 41 9,3 0,525 

B 277 (39,7) 105 40,2 172 39,3 

C 277 (39,7) 98 37,5 179 40,9 

D e E 70 (10,0) 25 9,5 45 10,3 
Renda familiara (salários mínimos) 
(n=596) 

    

Inferior a 1 SM 24 (4,0) 13 5,8 11 2,9 0,185 

1  a 3  SM 198 (33,2) 70 31,6 128 34,1 

4  a 5  SM 140 (23,5) 46 20,8 94 25,0 

Superior a 5 SM 234 (39,3) 92 41,6 142 37,8 

Situação laboral (n=696)     

Apenas estuda 454 (65,2) 149 57,3 305 70,0 0,001 

Estuda e trabalha informalmente 126 (18,1) 60 23 56 12,8 

Estuda e trabalha formalmente 116 (16,7) 51 19,6 75 17,2 

Com quem mora (n=694)     

Sozinho 20 (2,9) 183 70,3 311 71,6  

0,723 Pais 494 (71,2) 45 17,3 73 16,8 

Familiares (irmãos, tios, primos) 118 (17,0) 11 4,2 16 3,6 

Companheiro (a) 35 (5,0) 11 4,2 24 5,5 

Amigos 27 (3,9) 10 3,8 10 2,3 

Notas: 
a
Salário mínimo da época da pesquisa R$ 545,00;

 b
Teste Qui-quadrado de Pearson. 
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7.2 Caracterização dos participantes quanto aos indicadores de saúde 

A avaliação dos indicadores de saúde indica que há divergências de 

hábitos e comportamentos saudáveis e nocivos à saúde entre os estudantes da 

universidade em questão em relação ao sexo.  

Na população do estudo, a prática de exercícios físicos foi utilizada como 

variável indicadora de sedentarismo e a prevalência de sedentarismo encontrada foi 

de 70,5%. Segundo verificado, os grupos diferem significativamente quanto ao sexo 

(p<0,001), pois entre os homens a frequência da prática foi cerca de duas vezes 

superior à das mulheres (41,0%). Nestas, o sedentarismo foi superior a 77,3% 

(TABELA 2). 

Ao se estratificar os resultados do estado nutricional por sexo identificou-

se que os grupos diferem significativamente (p<0,001) e que as mulheres possuíam 

maiores percentuais de baixo peso (6,2%) e eutrofia (74,7%), e os homens 

possuíam percentuais mais elevados de sobrepeso (32,4%) e obesidade (7,6%) 

(TABELA 2).  

Quanto ao tabagismo, observou-se um predomínio de não fumantes na 

população de estudo e, entre os fumantes diários e ocasionais, os homens 

detiveram os maiores percentuais, 2,3% e 9,2%, respectivamente. Já o consumo de 

álcool entre homens e mulheres diferiu significativamente (p< 0,001); as mulheres 

apresentaram menor percentual de baixo risco para o etilismo (3,9%) quando 

comparadas aos homens (11,1%) (TABELA 2). 

Conforme os dados laboratoriais apontaram, há indicativos de taxas 

elevadas de LDL-C e cortisol, em 5,8% e 7,1%, respectivamente, da amostra 

avaliada. Em média, os valores matinais do hormônio cortisol foram de 20,5 ug/dl 

(DP± 59,4 ug/dl) enquanto os de LDL-C foram de 74,6 mg/dl (DP± 33,5 mg/dl). Na 

estratificação do cortisol segundo sexo os diferenciais foram significantes (p=0,047); 

a maior proporção dos homens possui valores normais (95,4%), enquanto as 

mulheres foram acometidas em dobro por frequências elevadas (8,7%) (TABELA 2).  

No tocante à prevalência de glicemia elevada, foi de 12,3% da população 

de estudo. As diferenças foram significantes por sexo e os homens demonstraram 

maior proporção (15,7%) (p=0,034).  
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TABELA 2. Características dos Indicadores de saúde dos estudantes universitários 

por sexo e total (n=701). Fortaleza - Ceará, 2011 

 

Indicadores de Saúde Total  
n (%) 

Sexo  Valor de p 

Homens  
n (%) 

Mulheres  
n (%) 

Atividade física  (n=698)     

Ativo 206 (29,5) 107 41,0 99 22,6 0,000 c 

Sedentário 492 (70,5) 154 59,0 338 77,4 
Estado nutricional (n=700)       

Normal 473 (67,6) 146 55,7 327 74,7 0,000 b 

Sobrepeso 152 (21,7) 85 32,4 67 15,3 

Baixo peso 38 (5,4) 11 4,2 27 6,2 

Obesidade 37 (5,3) 20 7,6 17 3,9 
Tabagismo (n=696)       

Nunca fumou 631 (90,7) 230 88,1 401 92,2 0,174 c 

Ex-fumante/fumante ocasional 54 (7,8) 25 9,6 29 6,7 

Fumante diário 11 (1,6) 6 2,3 5 1,1 
Etilismo      

Baixo risco 655 (93,4) 233 88,9 422 96,1 0,000 c 

Médio risco 46 (6,6) 29 11,1 17 3,9 

LDL - C (n=689)     

Normal 649 (94,2) 241 92,7 408 95,1 0,239 c 

Elevado 40 (5,8) 19 7,3 21 4,9 

Cortisol (n=686)       

Normal 637 (92,9) 249 95,4 388 91,3 0,047 c 

Elevado 49 (7,1) 12 4,6 37 8,7 

Glicemia (n=691)  
     

Normal 606 (87,7) 220 84,3 386 89,8  0,034 c 

Anormal 85 (12,3) 41 15,7 44 10,2 

Notas: 
a 

Salário mínimo da época da pesquisa R$ 545,00;
b
 Teste Qui-quadrado de Pearson;

c 
Teste 

Qui-quadrado Exato de Fisher. 

 

Todas as medidas ora citadas apresentaram uma distribuição assimétrica 

à direita, como segue: peso, IMC e cortisol (Kolmogorov-Sminorv com p <0,000); 

altura e LDL-C (Kolmogorov-Sminorv com p < 0,021). 
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7.3          Avaliação da qualidade do sono dos universitários segundo o PSQI 

 

Os resultados da análise dos escores do PSQI estão expostos conforme 

seus respectivos componentes, a saber: Qualidade subjetiva do sono, Latência do 

sono, Duração do sono, Eficiência habitual do sono, Distúrbios do sono, Uso de 

medicamento para dormir e Sonolência diurna e distúrbios durante o dia. 

 

7.3.1 Componente 1: Qualidade subjetiva do sono 

 

 

GRÁFICO 1. Qualidade subjetiva do sono durante o último mês de universitários. 

Fortaleza-Ceará, 2011 

  

No Gráfico 1, como observardo, a maioria dos universitários entrevistados 

consideraram a qualidade do seu sono ruim no último mês e uma minoria muito ruim 

(4%),  mas para 42% situou-se entre boa e muita boa. 

 

7.3.2       Componente 2: Latência do sono 

 

Boa parte dos estudantes entrevistados (60,1%) levou 15 minutos ou 

menos para adormecer no último mês. Apenas 1% dos participantes levava mais de 

1 hora para iniciar seu repouso.  Conforme a Tabela 3, boa parte (37,4%) afirmou 

que em nenhuma vez, durante o último mês, não foi possível adormecer em até 30 

minutos. Enquanto isso, apenas 12,7% dos investigados declararam ter aguardado 

mais de 30 minutos para adormecer em ocasiões ≥ três vezes/semana (TABELA 3). 

 

Muito boa 
14% 

Boa 
28% 

Ruim 
54% 

Muito ruim 
4% 
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TABELA 3. Latência do sono de universitários durante o último mês. Fortaleza - 

Ceará, 2011 

 

Questões1 n (%) IC95% 

Tempo para início do sono    

≤ 15 minutos 421 60,1 56,3-63,7 

16-30 minutos 217 31,0 27,6-34,5 

31-60 minutos 56 8,0 6,1-10,3 

> 60 minutos 7 1,0 0,4-2,1 

Impossibilidade de adormecer em 
até 30 minutos 

   

Nenhuma vez no mês 262 37,4 33,8-41,1 

Menos de uma vez/semana 194 27,7 24,4-31,2 

1 ou 2 vezes/semana 156 22,3 19,3-25,6 

≥ 3 vezes/semana  89 12,7 10,4-15,4 

Nota: IC- Intervalo de Confiança; 
1 
Respostas baseadas conforme o sono do último mês 

 

 

No panorama geral, os estudantes entrevistados levam em média 19,7 

minutos (DP ± 29,2 minutos) para iniciar seu sono após se deitar. Essa variável 

mostrou distribuição assimétrica (Kolmogorov-Sminorv com p <0,000). 

 

7.3.3         Componente 3: Duração do sono 
 

No concernente às horas de sono, apenas 18,6% conseguiram alcançar 

um tempo superior a 7 horas no último mês. A maior proporção dos entrevistados 

(62,7%) localizou-se um pouco abaixo desse total, no intervalo compreendido entre 

6-7 horas. Em menor proporção (3,9%) estão os que dormem menos de 5 horas 

diárias (GRÁFICO 2). Contudo, 52% dos alunos que dormem < 5 horas diárias 

cursam entre o 1º-4º semestres. A média geral de horas de sono da amostra 

analisada foi de 6,3 horas diárias (DP± 1,4 hora). Essa variável apresentou uma 

distribuição assimétrica (Kolmogorov-Sminorv com p <0,001). 
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GRÁFICO 2. Caracterização dos participantes conforme a duração do sono diário 

no último mês. Fortaleza-Ceará, 2011 

 

 Ainda segundo os dados, a média de carga horária de sono dos 

estudantes bons dormidores (6 horas e 44 minutos; DP±1 hora e 16 minutos) e maus 

dormidores (6 horas e 45 minutos; DP± 1 hora e 42 minutos) foi similar e não 

evidenciou diferenças estatísticas significantes (p=0,971). 

  

7.3.4        Componente 4: Eficiência habitual do sono 

 

Praticamente toda a amostra investigada (99%) foi classificada na pior 

faixa para o componente Eficiência habitual do sono < 65% (GRÁFICO 3). Ademais, 

nenhum dos 701 estudantes avaliados apresentou a melhor faixa de Eficiência 

habitual do sono (≥ 85%). Outro detalhe importante diz respeito aos horários que os 

investigados foram ao leito: a maioria (38,8%) faz isso após a meia noite (no período 

entre zero e quatro horas). Em seguida aparecem aqueles que o fazem entre 23h-

23h30min (36%). Uma menor proporção (18,4%) dorme diariamente antes das 22h.  

A maior proporção dos estudantes com eficiência do sono < 65 estavam 

entre o 1º-4º semestres (56,4%) e eram da área de humanas (20,4%). No geral, a 

média de horário de dormir dos universitários no último mês foi de 0h 58min (DP± 0h 

45min). Essa variável mostrou uma distribuição assimétrica (Kolmogorov-Sminorv 

com p <0, 000). 

 

> 7 horas 6-7 horas 5-6 horas < 5 horas 

130 

438 

104 
27 

18,6% 

62,7% 

14,9% 

3,9% 

Duração do sono  
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GRÁFICO 3. Eficiência habitual do sono de universitários no último mês. 

Fortaleza-Ceará, 2011. 

 

 

7.3.5        Componente 5: Distúrbios do sono 

 

 

Para a avaliação de Distúrbios do sono foram investigados fatores 

fisiológicos capazes de perturbar um sono tranquilo e restaurador. Foi possível 

evidenciar uma equivalência nos percentuais de estudantes que acordaram ou não à 

noite ou logo pela manhã cedo por algum motivo no último mês. Neste mesmo 

período, a maioria (44,6%) afirmou não precisar se levantar durante à noite para ir 

ao banheiro (TABELA 4). 

Parcela substancial dos investigados também referiu não ter problemas 

respiratórios durante o sono, como não respirar confortavelmente (71%) e ronco 

forte (72%), respectivamente (TABELA 4). Contudo, a maior proporção dos 

estudantes investigados dorme sozinho (64,8%), o que dificulta a avaliação do 

ronco, por exemplo. Mesmo assim, naqueles que afirmaram dormir acompanhados 

(21,4%), mas em camas separadas, o parceiro relatou não haver ronco forte 

(88,4%), longas paradas na respiração (94,6%), contrações/puxões nas pernas 

(78,9%) ou episódios de confusão (88,6%) durante o sono dos investigados durante 

o processo de sono mensal. 

Quanto às queixas térmicas durante o sono, consoante constatado tanto 

frio como calor não foram relatados, por nenhum participante, no último mês, pela 

74-84% 
0% 65-74% 

1% 

< 65% 
99% 
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maioria dos investigados conforme os percentuais de 47,9% e 45,9%, 

respectivamente (TABELA 4). 

Quanto à presença de pesadelos, a maior proporção (41,7%) afirmou não 

tê-los no último mês, porém um percentual expressivo dos investigados (36,7%) 

afirmou ter tido sonhos ruins ao menos uma vez/semana no último mês. Uma menor 

proporção da amostra (19%) relatou queixa álgica, ao menos uma vez por semana, 

durante o sono. Apenas 10,7% dos entrevistados disseram ter tido outra razão, com 

frequência ≥ 3 vezes/semana, no último mês, que atrapalhou o desempenho do seu 

sono (TABELA 4).  

 

TABELA 4. Distúrbios do sono dos universitários no último mês. Fortaleza-Ceará, 

2011 

Questões1 n (%) IC95% 

Acordou no meio da noite ou de manhã 
cedo 

   

Nenhuma vez no mês 181 25,8 22,7-29,3 

Menos de uma vez/semana 195 27,8 24,6-31,3 

1 ou 2 vezes/semana 166 23,7 20,6-27,0 

≥ 3 vezes/semana  159 22,7 14,7-26,0 

Precisou levantar para ir ao banheiro    

Nenhuma vez no mês 312 44,6 40,9-48,3 

Menos de uma vez/semana 181 25,9 22,7-29,3 

1 ou 2 vezes/semana 134 19,1 16,3-22,3 

≥ 3 vezes/semana  73 10,4 8,3-13,0 

Não conseguia respirar confortavelmente     

Nenhuma vez no mês 498 71,0 67,5-74,3 

Menos de uma vez/semana 97 13,8 11,4-16,7 

1 ou 2 vezes/semana 72 10,3 8,2-12,8 

≥ 3 vezes/semana  34 4,9 3,4-6,8 

Nota: IC- Intervalo de Confiança;
1 
Respostas baseadas conforme o sono do último mês. 
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TABELA 4a. Distúrbios do sono dos universitários no último mês. Fortaleza-

Ceará, 2011.  

Questões1 n (%) IC95% 

Tossiu ou roncou forte    

Nenhuma vez no mês 505 72,0 68,5-75,3 

Menos de uma vez/semana 100 14,3 11,8-17,1 

1 ou 2 vezes/semana 54 7,7 5,9-10,0 

≥ 3 vezes/semana  42 6,0 4,4-8,1 

Sentiu muito frio    

Nenhuma vez no mês 336 47,9 44,2-51,7 

Menos de uma vez/semana 172 24,5 21,4-27,9 

1 ou 2 vezes/semana 128 18,3 15,5-21,4 

≥ 3 vezes/semana  65 9,3 7,3-11,7 

Sentiu muito calor    

Nenhuma vez no mês 322 45,9 42,2-49,7 

Menos de uma vez/semana 198 28,2 25,0-31,8 

1 ou 2 vezes/semana 124 17,7 15,0-20,8 

≥ 3 vezes/semana  57 8,1 6,3-10,5 

Teve sonhos ruins    

Nenhuma vez no mês 292 41,7 38,0-45,4 

Menos de uma vez/semana 257 36,7 33,1-40,4 

1 ou 2 vezes/semana 118 16,8 14,2-19,9 

≥ 3 vezes/semana  34 4,9 3,4-6,4 

Teve dor    

Nenhuma vez no mês 444 63,3 59,6-66,9 

Menos de uma vez/semana 133 19,0 16,2-22,1 

1 ou 2 vezes/semana 85 12,1 9,8-14,8 

≥ 3 vezes/semana  39 5,6 4,0-7,6 

Outras razões    

Nenhuma vez no mês 433 61,8 58,0-65,4 

Menos de uma vez/semana 67 9,6 7,5-12,0 

1 ou 2 vezes/semana 126 18,0 15,2-21,1 

≥ 3 vezes/semana  75 10,7 8,6-13,3 

Nota: IC- Intervalo de Confiança 
1 
Respostas baseadas conforme o sono do último mês 
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7.3.6        Componente 6: Uso de medicamento para dormir 

 

Parcela substancial da amostra pesquisada (91%), durante o último mês, 

não utilizou medicamento prescrito por médico ou por conta própria para auxiliar o 

sono (GRÁFICO 4).  

 

 

 

GRÁFICO 4. Uso de medicamento para dormir, durante o último mês, 

entre universitários. Fortaleza-Ceará, 2011 

 

Contudo, mais da metade (53,8%) dos alunos que usam medicamentos 

sem prescrição médica para dormir são da área de humanas e cursava entre 1º-4º 

(46,2%) ou 5º-8º (46,2%) semestres, respectivamente.  

 

7.3.7         Componente 7: Sonolência diurna e distúrbios durante o dia  

 

Ao se distribuir os participantes deste estudo segundo a dificuldade de 

manter-se acordado ao dia em atividades habituais, foi possível identificar uma 

equivalência nos percentuais daqueles que possuem este problema menos de uma 

vez na semana (27,2%) e 1-2 vezes/semana (28,8%). Ao mesmo tempo, o 

91% 

5% 

2% 2% 
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< 1 vez/semana 

1-2 vezes/semana 
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entusiasmo para exercer essas atividades cotidianas também foi mensurado e 

apontou que a maioria dos estudantes possui problemas de disposição física num 

grau leve (44,2%) ou razoável (32%) na execução dessas ações rotineiras (TABELA 

5). Vale salientar que as atividades cotidianas relatadas foram estudo, trabalho, 

dirigir, lazer, etc. 

 

TABELA 5. Sonolência diurna e distúrbios durante o dia no último mês. 

Fortaleza-Ceará, 2011 

Questões1 n (%) IC95% 

Dificuldade de ficar acordado durante 
atividades habituais 

   

Nenhuma vez no mês 214 30,5 27,2-34,1 

Menos de uma vez/semana 191 27,2 24,0-30,7 

1 ou 2 vezes/semana 202 28,8 25,5-32,4 

≥ 3 vezes/semana  94 13,4 11,0-16,2 

Grau de dificuldade para manter 
entusiasmo durante atividades habituais 

   

Nenhuma dificuldade 117 16,7 14,0-19,7 

Muito leve 310 44,2 40,5-48,0 

Razoável 224 32,0 28,5-35,6 

Muito grave 50 7,1 5,4-9,4 

Nota: IC- Intervalo de Confiança;
1 
Respostas baseadas conforme o sono do último mês 

 

 

Como observado, os alunos da área de ciências (27,7%) e do 1º-4º 

(54,3%) semestres foram os que mais frequentemente apresentaram dificuldades de 

ficar acordados, ao menos 1-2 vezes na semana, respectivamente, em ações 

cotidianas.  

 

7.2.8         Pontuação global do PSQI  

Ao fim desta análise dos sete componentes do PSQI, segundo 

evidenciado, a maior proporção dos universitários investigados (95,2%) possui má 

qualidade do sono (PSQI > 5), consoante as informações do último mês. No geral, a 

média de pontos obtidos pelos alunos no PSQI foi de 9,4 pontos (DP ± 2,2 pontos). 
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Como se trata de uma escala negativa, a média geral dos universitários também 

contribui para um sono de má qualidade.  

 

 

7.4     Associação entre a qualidade do sono dos universitários e os 

indicadores sociodemográficos 

 

Nesta seção estão descritas as associações entre os resultados obtidos 

no PSQI mediante as seguintes variáveis: sexo, grupo etário, cor, área do 

conhecimento, semestre, situação laboral, classe socioeconômica, salário mínimo, 

situação conjugal e com quem mora. Com esta finalidade, foram empregados os 

testes Qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher para verificar as diferenças 

entre as proporções, enquanto para obter as medidas de associação foi utilizada a 

regressão de Poisson robusta. 

No referente aos diferenciais de sexo, a proporção de bons e maus 

dormidores foi maior no sexo feminino (69,7% e 62,2%, respectivamente) em relação 

ao masculino (30,3% e 37,7%, respectivamente) (p=0,390) (TABELA 6). 

Tanto entre os bons, como entre os maus dormidores, predominaram os 

solteiros (as) (p=0,819), que moram com os pais, de cor parda (p=0,575) e que 

apenas estudam (p=0,535). Os maus dormidores estavam inseridos entre os grupos 

etários de 18 a 20 (50,3%) e de 21 a 25 anos (40,2%) (p=0,551). Contudo, não 

houve diferença estatisticamente significante entre bons e maus dormidores 

(TABELA 6). 

Os universitários classificados com má qualidade do sono, em maior 

proporção, estavam inseridos em estratos sociais de melhor prestígio social (classe 

socioeconômica B) comparativamente à maioria dos estudantes bons dormidores 

(classe socioeconômica C). Fato é que 39% dos universitários maus dormidores 

tinham uma renda mensal superior a seis salários mínimos (p=0,030) (TABELA 6).  
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TABELA 6 Características sociodemográficas dos estudantes universitários quanto 

à qualidade do sono (n=701), Fortaleza - Ceará, 2011 

 
Características Sóciodemográficas 

Qualidade do Sono  
Valor de p 

Bons  
Dormidores (%) 

Maus  
Dormidores 

n (%) 

Sexo    
Masculino 10  30,3 252 37,7 0,390 

Feminino 23 69,7 416 62,2 
Grupo etário (anos)    

18 a 20 16 48,4 234 50,3 0,551 

21 a 25 16 48,4 267 40,2 

26 a 30 1 3 41 6,1 

31 e mais   21 3,1 

Situação conjugal    

Casado/União consensual 1 3 41 6,1 0,819 

Solteiro 32 96,9 616 92,7 

Viúvo   2 0,3 

Separado   5 0,7 
Cor     

Branca  9 29 237 36,4 0,575 

Negra 4 12,9 49 7,5 

Parda 17 54,8 328 50,3 

Amarela 1 3,2 37 5,9  

Classificação econômica    

A 1 3 73 10,9 0,278 

B 11 33,3 266 40 

C 16 48,4 261 39,2 

D e E 5 15,2 65 9,7 
Renda familiara (sal. mínimos)     

Inferior a 1 SM 2 7,1 22 3,8 0,031 

1  a 3  SM 5 17,8 193 33,9 

4  a 5  SM 9 32,1 131 23 

Superior a 5 SM 12 42,8 222 39 

Situação laboral    
Apenas estuda 20 62,5 434 65,3 0,535 

Estuda e trabalha informalmente 4 12,5 112 16,8 

Estuda e trabalha formalmente 8 2,5 118 17,7 

Com quem mora    

Pais 27 81,8 467 70,6 0,474 

Sozinho   20 3 

Companheiro(a) 1 3 34 5,1 

Outros familiares 3 9 115 17,4 

Amigos 2 6 25 3,7 

Notas: 
a
Salário Mínimo (SM) da época da pesquisa R$ 545,00;

B
 Teste Qui-quadrado de Pearson;

c 

Teste Qui-quadrado Exato de Fisher. 
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Quanto à área do conhecimento, praticamente 20% e 19% dos alunos 

com má qualidade do sono eram das áreas de humanas e ciências, 

respectivamente. Não se identificaram, porém, diferenças proporcionais 

estatisticamente significantes em relação às demais áreas (p=0,591). Nas outras 

áreas do conhecimento, houve uma equivalência na prevalência de maus 

dormidores, a saber: 18,7% (ciências), 16,5% (exatas) e 16,3% (tecnologia) 

(p=0,591) (TABELA 6). Apesar disto, os alunos com a menor duração do sono (em 

horas) não foram os de humanas, mas sim os de agrárias (6h 24min) e tecnologia 

(6h 29 min) e esta diferença foi estatisticamente significante em relação aos demais 

(p=0,041) (TABELA 7). 

Cerca de 57% dos maus dormidores estavam entre o 1º ao 4º períodos. 

Todos os acadêmicos dos últimos semestres avaliados (9º-12º) foram classificados 

como maus dormidores, contudo, não se identificaram diferenças proporcionais 

estatisticamente significantes entre os grupos (p=0,203). 

Quanto aos diferencias entre novatos e veteranos, segundo verificado, 

cerca de 70% dos bons dormidores eram novatos (cursavam entre o 1º ao 3º 

períodos) e 30% veteranos. Na comparação entre faixa de período acadêmico e má 

qualidade do sono observou-se certa desproporção entre novatos (56,6%) e 

veteranos (43,4%). Entretanto, esses resultados não apresentaram diferenças 

proporcionais estatisticamente significantes (p=0,137). 

Todos os estudantes novatos demonstraram elevados percentuais de má 

qualidade do sono, valores superiores a 90%, e entre os veteranos observou-se um 

padrão semelhante.  Na amostra investigada, o percentual de SM foi maior entre os 

veteranos (10,1%) em relação aos novatos (7%) enquanto a prevalência de SM 

global foi de 1,7% (TABELA 8). Entretanto, para fins estatísticos, os alunos que 

cursavam até o terceiro período foram considerados novatos e os demais veteranos. 
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TABELA 7. Comparação das horas de sono dos universitários segundo a área de 

conhecimento. (n=701). Fortaleza-Ceará, 2011 

Área do conhecimento  Nº  %  Média  Variância  DP (±)   Valor de p* 

Agrárias  95  13,6  6,24  1,53  1,234   

Ciências  130  18,5  6,51  ,978  ,989   

Exatas  115  16,5  6,48  ,912  ,955  0,041 

Humanas  143  20,4  6,68  1,550  1,245   

Saúde  106  15  6,40  1,824  1,350   

Tecnologia  112  16  6,29  1,246  1,116   

* Teste ANOVA 

 

Na Tabela 9, avaliou-se a magnitude das associações encontradas entre 

os fatores sociodemográficos e a classificação do PSQI. Na amostra analisada a 

prevalência de má qualidade do sono encontrada foi de 95,3%. Isto torna o evento 

sob estudo um desfecho comum, pois, como se pode verificar as medidas de 

associações obtidas foram semelhantes em relação às características 

sociodemográficas e também o desfecho em ambos os grupos.  

Identificou-se uma associação positiva e estatisticamente significante 

entre a idade do respondente e a má qualidade do sono. Entre aqueles com idade 

superior a 30 anos, a chance de ocorrência de má qualidade do sono foi 1,05 vez 

superior (IC 95% 1,02-1,07) quando comparados com aqueles com idade entre 18 e 

20 anos (TABELA 9).   

Ao se verificar a associação da característica com quem mora e a 

classificação do PSQI, percebeu-se uma associação positiva entre aqueles que 

moram sozinhos e com os pais no tocante à má qualidade do sono. Neste caso, a 

chance dos universitários que moram sozinhos terem sono de má qualidade é 1,05 

superior (IC 95% 1,03-1,08) quando comparados com aqueles que moram com os 

pais (p<0,001) (TABELA 9). 

No inerente à força da associação com questões socioeconômicas 

observa-se que os alunos da classe C e com renda entre 1-3 salários mínimos são 

mais vulneráveis à má qualidade do sono (TABELA 9).  
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TABELA 8. Distribuição dos indicadores PSQI e SM entre os alunos novatos e veteranos dos cursos estratificado por área do 

conhecimento. Fortaleza-Ceará, 2011 

Indicadores 

Novatos Veteranos 

Área do Conhecimento Área do Conhecimento 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

PSQI             

Bons dormidores 7 (8,8) 4 (5,9) 3 (4,4) 4 (7,4) 3 (3,8) 2 (5,5) 3 (4,4) 2 (4)  2 (4,3) 2 (6,6) 1 (1,7) 

Maus dormidores 69 (91,2) 63 (95,1) 65 (95,6) 50 (92,6) 97 (92,2) 34 (94,5) 64 (95,6) 47 (96) 44 (100) 44 (95,7) 28 (93,4) 58 (98,3) 

             

SM             

Sim        3 (4)    3 (3)  1 (1,5) 2 (4,0) 2 (4,6)    

Não 73 (96) 67(100) 68 (100)   54 (100)  97 (97) 36 (100) 66 (98,5) 47 (96,0) 42 (95,4) 51 (100) 30 (100) 59 (100) 

             

Nota: 1: Humanas 2: Exatas 3:Tecnologia 4: Saúde 5: Ciências 6: Agrárias  

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 9. Associação entre o indicador PSQI e os fatores sociodemográficos 

dos estudantes universitários (n=701). Fortaleza - Ceará, 2011 

Fatores Sociodemográficos 

Prevalência 
no grupo 

n (%) 
RP

b
 IC 95%

b
 Valor p 

Prevalência da má qualidade do sono 
na população de estudo 

668 (95,3)   

 
Sexo (n=701) 

    

Masculino 252 (96,2) 1,00 -- -- 
Feminino 416 (94,8) 0,98 0,95 - 1,02 0,370 

Grupo etário (anos) (n=696)     

18 a 20 334 (95,4) 1,00 --  
21 a 25 267 (94,4) 1,00 0,96 - 1,03 0,560 
26 a 30 41 (97,6) 1,02 0,97 - 1,08 0,371 
31 e mais 21 (100,0) 1,05 1,02 - 1,07 <0,001 

Situação conjugal (n=697)     

Casado/União consensual 41 (97,6) 1,00 --  
Solteiro 616 (95,1) 0,98 0,91 - 1,04 0,465 
Viúvo/Separado 7 (100,0) 1,02 0,99 - 1,07 0,289 

Cor (n=682)     

Branca  237 (96,3) 1,00 --  
Negra+Parda 365 (95,3) 0,99 0,96 - 1,02 0,585 
Amarela 49 (92,4) 0,96 0,88 - 1,04 0,315 

Classificação econômica  (n=698)     

A 73 (98,6) 1,00 -- -- 
B 266 (92,9) 0,97 0,94 - 1,01 0,214 
C 261 (96,0) 0,96 0,92 - 1,00 0,024 
D e E 65 (94,2) 0,94 0,87 - 1,01 0,088 

Renda familiar
a
 (sal. mínimos) (n=596)     

Inferior a 1 SM 22 (91,7) 0,96 0,85 - 1,09 0,089 
1  a  3  SM 193 (97,5) 1,03 1,00 - 1,07 0,025 
4  a  5  SM 131 (93,6) 0,99 0,94 - 1,04 0,157 
Superior a 5 SM 222 (94,9) 1,00 -- -- 

Situação laboral (n=696)     

Apenas estuda 434 (95,6) 1,00 -- -- 

Estuda e trabalha informalmente 112 (96,6) 1,00 0,96 - 1,04 0,889 

Estuda e trabalha formalmente 118 (93,6) 0,97 0,93 - 1,02 0,322 

Com quem mora (n=696)     

Pais 467 (94,5) 1,00 -- -- 
Sozinho 20 (100,0) 1,05 1,03 - 1,08 <0,001 
Companheiro(a) 34 (97,1) 1,02 0,95 - 1,10 0,523 
Familiares 115 (97,5) 1,03 1,00 - 1,07 0,020 
Amigos 25 (92,6) 0,98 0,88 - 1,09 0,116 

Notas:
a
Salário mínimo da época da pesquisa R$ 545,00;

b 
Estimados mediante regressão de Poisson 

robusta com ajuste por idade e sexo. 
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7.5     Associação entre a qualidade do sono dos universitários e os 

indicadores de saúde. 

 

Nesta seção verificaram-se associações entre o PSQI e os seguintes 

indicadores de saúde: IMC, prática de atividade física, tabagismo, etilismo, glicemia, 

LDL-C e cortisol. Com esta finalidade, empregaram-se os testes Qui-quadrado de 

Pearson ou Exato de Fischer, para verificar as diferenças entre as proporções, e 

para obter as medidas de associação utilizou-se a regressão de Poisson robusta. 

Não se identificaram diferenças proporcionais estatisticamente 

significantes entre bons e maus dormidores e os indicadores de saúde investigados 

(valor de p < 0,05).   

Conforme os dados, a relação entre o IMC e o indicador PSQI revelou 

que a proporção de obesos na amostra foi maior entre os bons dormidores (6,1%), 

enquanto os sobrepesados foram mais frequentes entre os maus dormidores (22%), 

quase o dobro quando comparados aos bons dormidores (15,2%); a proporção de 

eutróficos foi equitativa em ambos os grupos, e a proporção de baixo peso foi duas 

vezes superior entre os bons dormidores (12,1%). Não se perceberam diferenças 

entre os grupos quanto aos valores do IMC (p=0,089). O IMC médio e mediano 

localizou-se na faixa de eutróficos (TABELA 10). 

Como observado, o sedentarismo foi mais elevado entre os maus 

dormidores (71%); enquanto os ativos foram mais frequentes entre os bons 

dormidores (39,4%). Não se identificaram estudantes com boa qualidade de sono e 

tabagista. Todos os investigados com boa qualidade do sono tinham baixo risco para 

o etilismo e a glicemia venosa apresentou valores normais.  

Um percentual expressivo de estudantes com níveis elevados de LDL-C 

(95%) e cortisol (98%) estavam entre os adultos jovens maus dormidores (Tabela 

10). Somado a isto, pelo Teste de Mann-Whitney, pôde-se verificar que a média dos 

valores séricos de cortisol dos alunos maus dormidores (20,6 DP±60,9 ug/dl) foi 

superior à dos alunos bons dormidores (18,5 DP± 6,0 ug/dl), mas essa divergência 

não foi estatisticamente significante (p=0,479). Ademais, os alunos maus dormidores 

mostraram níveis séricos de LDL-C (74,4 DP± 33,5mg/dl) inferiores aos alunos bons 

dormidores (78,2 DP± 34,7 mg/dl), contudo, essa diferença também não foi 

estatisticamente significante (p=0,526).  
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TABELA 10. Características dos indicadores de saúde de estudantes universitários 

quanto à qualidade de sono (n=701). Fortaleza - Ceará, 2011 

Indicadores de Saúde PSQI   
Valor de p 

Bons 
Dormidores  

33 (4,7%) 
n (%) 

Maus  
Dormidores  
668 (95,3%) 

n (%) 
 
IMC (n=700) 

   

Baixo peso 4 12,1 34 5,1  
Eutrófico 22 66,7 451 67,6 
Sobrepeso 5 15,2 147 22,0 
Obesidade 2 6,1 35 5,2 
IMC mediano 21,3 22,7  

Média     DP 22,54    4,22 23,30   3,8 0,089d 

 
Prática de atividade física (n=698) 

   

Ativo 13 39,4 193 29,0 0,202 b 
Sedentário 20 60,6 472 71,0 

Tabagismo (n=696) 
  

   Fumante diário   11 1,7 0,246c 

Ex-fumante/fumante ocasional 5 15,2 49 7,4 
Nunca fumou 28 84,8 603 90,9 

Etilismo (n=701)    

Baixo risco 33 100,0 623 93,3 0,158c 

Médio risco   45 6,7 

LDL– C (n=689)    

Normal 31 618,0 575 94,2 1,000c 

Elevado 2 6,1 38 5,8 
Cortisol (n=686)    

Normal 32 97,0 605 92,6 0,503c 

Elevado 1 3,0 48 7,4 
Notas: 

a
Salário mínimo da época da pesquisa R$ 545,00;

b
 Teste Chi-quadrado de Pearson;

c 
Teste Chi-quadrado Exato de 

Fisher; 
d
Teste de Mann-Whitney. 

 

  

 Ressalta-se, ainda, que os alunos com níveis séricos de cortisol normal e 

elevado demoraram de 16-30 minutos para iniciar seu sono (p=0,030) (TABELA 11). 

Os alunos com cortisol elevado tinham sono com uma carga horária média maior 

(6,75 h) que aqueles com níveis normais de cortisol (6,42h) (p=0,021). Contudo, os 

valores séricos de cortisol dos alunos com SM (20,2 ug/dl; DP± 8,0 ug/dl) e sem SM 

(20,5 ug/dl; DP± 59,9 ud/dl) foram similares e não apresentaram divergências 

estatisticamente significantes. 
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TABELA 11. Associação entre a latência do sono e os níveis de cortisol dos 

estudantes universitários. Fortaleza-Ceará, 2011  

Latência do sono Classificação do cortisol Valor p* 

 Normal Elevado  

≤ 15 minutos 202 (31,6%) 17 (32,6%)  

16-30 minutos 269 (42,1%) 18 (34,8%) 0,030 

31-60 minutos 124 (19,4%) 17 (32,6%)  

> 60 minutos 43 (6,7%)   

    

* Teste do Qui-quadrado (Χ
2
=8,314)  

 

 Segundo apontou o teste do Qui-quadrado (X2) parcela substancial dos 

sujeitos com cortisol elevado possuía eficiência do sono entre 65-74%. Este fato 

mostrou relevância estatisticamente significante (p=0,021) (GRÁFICO 5). 

 

 

 

GRÁFICO 5. Associação entre a classificação dos níveis de cortisol segundo a 

eficiência habitual do sono dos universitários. Fortaleza-Ceará, 2011. (X2=7,693; 

p=0,021) 
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Na Tabela 12, verifica-se a magnitude das associações entre os 

indicadores de saúde e a classificação do PSQI. Identificou-se uma associação 

positiva e estatisticamente significante entre o tabagismo e a má qualidade do sono 

entre os fumantes diários. Neste grupo, a ocorrência de má qualidade do sono foi 

1,04 vez superior (IC 95% 1,02-1,06) quando comparados com os não fumantes.  

Conforme revelou a associação entre o etilismo e a classificação do 

PSQI, há uma associação positiva e estatisticamente significante entre etilistas de 

médio risco e a má qualidade do sono. Neste caso, universitários com médio risco 

para o etilismo têm uma chance 1,05 vez superior (IC 95% 1,03-1,07) para má 

qualidade do sono em relação aos estudantes com baixo risco para o etilismo 

(TABELA 12). 
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TABELA 12. Associação entre o indicador PSQI e os indicadores de saúde dos 

estudantes universitários (n=701). Fortaleza - Ceará, 2011. 

Indicadores de Saúde Prevalência 
no grupo  

n (%) 

RPa IC 95%a Valor p 

Prevalência da má qualidade 
do sono na população de 
estudo 

668 (95,3)    

 

Prática de atividade física 
(n=698) 

    

Ativo 193 (93,7) 1,00 -- -- 

Sedentário 472 (95,9) 1,03 1,00 - 1,07 0,147 

Tabagismo (n=696)     

Nunca fumou 603 (95,6) 1,00 -- -- 

Fumante diário 11 (100,0) 1,04 1,02 - 1,06 <0,001 

Ex-fumante diário/fumante 
ocasional 

49 (90,7) 0,94 0,86 - 1,03 0,201 

Etilismo (n=668)     

Baixo risco 622 (95,0) 1,00 -- -- 

Médio risco 46 (100,0) 1,05 1,03 - 1,07 <0,001 

Classificação IMC (n=700)     

Eutrófico 451 (95,4) 1,00 -- -- 

Obesidade 35 (94,6) 0,98 0,91 - 1,07 0,710 

Sobrepeso 147 (96,7) 1,00 0,97 - 1,04 0,621 

Baixo peso 34 (89,5) 0,94 0,83 - 1,05 0,257 

LDL-C (n=689)     

Normal 618 (95,2) 1,00 -- -- 

Elevado 38 (95,0) 0,99 0,92 - 1,07 0,860 

Cortisol (n=686)     

Normal 605 (95,0) 1,00 -- -- 

Elevado 48 (98,0) 1,03 0,99 - 1,08 0,124 

Notas: 
a 
Estimados mediante regressão de Poisson robusta com ajuste por idade e sexo. 
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7.6       Associação entre a qualidade do sono dos universitários e a 

prevalência de síndrome metabólica. 

 

Nesta seção foram realizadas análises descritivas e de associação entre 

os resultados obtidos no PSQI e os componentes da SM, a saber: CA, TG, HDL-C, 

GVJ e PA. Com esta finalidade, foram empregados os testes Qui-quadrado de 

Pearson ou Exato de Fischer para verificar as diferenças entre as proporções, e para 

obter as medidas de associação a regressão de Poisson robusta com ajuste por 

idade e sexo. Utilizaram-se medidas descritivas tais como média e mediana de cada 

componente dos grupos bons e maus dormidores. Por último, procederam-se as 

correlações, através do coeficiente de Spearman’s, entre os pontos obtidos no PSQI 

e cada componente da SM conforme os dois grupos estudados, bons e maus 

dormidores. 

Não se identificaram diferenças proporcionais estatisticamente 

significantes entre bons e maus dormidores e os componentes da SM (valor de p > 

0,05). Ademais, são se encontraram entre os entrevistados usuários de 

antidiabéticos orais, anti-hipertensivos e anti-lipêmicos.  

Como observado, a maior proporção dos estudantes com boa qualidade 

do sono mostraram valores normais para TG (82%), HDL-C (91%), GVJ (87,8%) e 

PA (94%) e naqueles que apresentaram valores anormais, as maiores proporções 

estavam entre os maus dormidores. O inverso ocorreu com o quesito CA, quando os 

sujeitos com má qualidade do sono evidenciaram maior percentual (94,6%) para a 

faixa normal em relação aos bons dormidores (91%) (TABELA 13).  

Ainda como observado, a prevalência de SM na população de estudo foi 

inferior a 2%.  Os casos identificados de SM concentraram-se entre os maus 

dormidores, mas não identificamos diferenças proporcionais com significância 

estatística entre os grupos (p =1,000) (TABELA 13).  

Quanto à associação entre SM e o indicador PSQI, revelou-se positiva e 

estatisticamente significante, conforme a Regressão de Poisson, há um aumento do 

risco relativo de 5% de que universitários maus dormidores desenvolvam SM. 

Ademais, entre os maus dormidores as chances de apresentar SM foi maior em 

relação aos bons dormidores (p=0,013). Ainda como observado, o único 

componente a se mostrar associado ao indicador PSQI foi a glicemia (TABELA 13). 
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TABELA 13. Características dos componentes da síndrome metabólica quanto à 

qualidade do sono (n=701). Fortaleza - Ceará, 2011 

 
Componentes da Síndrome 

Metabólica 

Qualidade do Sono  
Valor de pa 

Bons 
Dormidores 

n (%) 

Maus 
Dormidores 

n (%) 

Circunferência abdominal (n=700) 
   

Normal 30 (91,0) 631 (94,6) 
0,421 

Elevada 3 (9,0) 36 (5,4) 

Triglicerídeos (n=690) 
   

Normal 27 (82,0) 504 (76,7) 1,000 

Elevado 6 (18,0) 153 (23,3) 

HDL-C (n=690) 
   

Normal 30 (91,0) 575 (87,5) 0,787 

Baixo 3 (9,0) 82 (12,5) 

Glicemia (n=691) 
   

Normal 29 (87,8) 577 (87,6) 1,000 

Elevada 4 (12,2) 81 (12,4) 

Pressão Arterial (n=700) 
   

Normal 31 (94,0) 611 (91,6) 1,000 

Elevada 2 (6,0) 56 (8,4) 

Síndrome Metabólica (n=690)    

Não 33 (100,0) 657 (98,3) 1,000 

Sim  11 (1,6) 

Notas
a
Teste do Qui-quadrado Exato de Fisher. 
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TABELA 14. Associação entre os componentes da síndrome metabólica dos 

estudantes universitários e a qualidade do sono (n=701). Fortaleza - Ceará, 2011 

 

Componentes da Síndrome 
Metabólica 

Prevalência 
no grupo  

n (%) 

RPa IC 95%a Valor p 

Prevalência da SM na população 
de estudo 

11 (1,6)    

 

Circunferência abdominal (n=700) 

    

Normal 621 (95,4) 1,00 -- -- 

Elevada 46 (93,9) 0,98 0,91 - 1,06 0,435 

Triglicerídeos (n=690)     

Normal 505 (95,1) 1,00 -- -- 

Elevado 152 (65,6) 1,00 0,95 - 1,04 0,630 

HDL-C (n=690)     

Normal 575 (95,0) 1,00 -- -- 

Baixo 82 (96,5) 1,02 0,97 - 1,07 0,470 

Glicemia (n=691)     

Normal 647 (95,2) 1,00 -- -- 

Elevada 11 (100,0) 1,05 1,03 - 1,07 <0,001 

Pressão Arterial (n=700)     

Normal 611 (95,2) 1,00 -- -- 

Elevada 56 (96,6) 1,00 0,95 - 1,06 0,931 

Síndrome Metabólica (n=690)     

Não 657 (95,2) 1,00 -- -- 

Sim 11 (100,0) 1,05 1,03  -  1,07 0,013 

     

Notas:
a 
Estimados mediante regressão de Poisson robusta com ajuste por  idade e sexo. 
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No Gráfico 6 e na Tabela 15, constam as medidas descritivas dos 

componentes da SM segundo a classificação do PSQI.  De acordo com a Tabela 15, 

os valores medianos e médios em ambos os grupos mantêm-se nos padrões de 

normalidade, resultado esperado diante da baixa prevalência da SM encontrada na 

população sob estudo (1,7%). 

Conforme o Gráfico 6, como diferenciais dos componentes da SM entre 

os grupos (dormidores) estão a elevada dispersão e concentração de valores acima 

do valor mediano da CA e do TG e a redução do valor mediano da média da PAD 

entre os maus dormidores e a redução dos valores glicêmicos entre os bons 

dormidores. Também se verificaram distribuições assimétricas para todas as 

medidas dos componentes da SM em ambos os grupos.  

Contudo, mediante aplicação do Teste de Mann-Whitney não se 

identificaram diferenças estatisticamente significantes entre os valores dos 

componentes da SM segundo a qualidade do sono, a saber: CA (p=0,128), TG 

(p=0,517), HDL-C (p=0,667), PAS (p=0,578), PAD (p= 0,809), GVJ (p=0,376) 

(GRÁFICO 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 15. Distribuição dos valores médios ( Desvio Padrão) e medianos das medidas dos componentes da SM dos 

universitários segundo critérios NCEP - ATP III e do PSQI. Fortaleza-Ceará, 2011 

Medida 

Classificação do PSQI 

Bons Dormidores   Maus Dormidores   

n Mediana Média ( DP) IC-95% n Mediana Média ( DP) IC-95% 

Circunferência abdominal 33 74,0 76,7 ( 11,6) 72,7-81,2 667 77,0 78,3 (10,1) 77,0-79,0 

Triglicerídeos  33 121,8 123,9 ( 32,6) 112,8-136,4 657 130,0 127,5 (32,4) 125,0-129,9 

HDL-C 33 52,0 54,7 ( 7,9) 51,9-57,7 657 52,6 53,7 ( 7,8) 53,0-54,2 

Média PAS 33 110,0 108,2  ( 10,5) 104,6-74,5 667 109,0 109,7 (11,9) 108,7-120,5 

Média PAD 33 72,0 71,2 ( 8,4) 68,6-74,5 667 70,0 71,0 ( 8,5) 70,3-71,6 

Glicemia Venosa de Jejum 33 87,0 87,0 (10,9) 83,1-91,1 658 90,0 88,7 (10,6) 87,8-89,5 

        



  

 

GRÁFICO 6. Distribuição das medidas dos componentes da Síndrome Metabólica 

segundo o critério NCEP-ATP III. Fortaleza-Ceará, 2011 

 

 

Nos gráficos a seguir, apresentam-se as correlações de Spearman e 

respectivas significâncias entre componentes da SM e os grupos (bons e maus 

dormidores).    

Como evidenciado no Gráfico 7, a relação entre a medida da CA e os 

pontos do PSQI entre os bons dormidores mostrou-se positiva e fraca (ρ=0,209; 

p=0,241) e entre os maus dormidores negativa e fraca (ρ=-0,033; p=0,382) em 

ambas as situações não houve correlação estatisticamente significante. 

Também a relação entre o valor de TG e os pontos do PSQI entre os 

bons dormidores foi negativa e fraca (ρ=-0,168; p= 0,347) e entre os maus 

dormidores negativa e fraca (ρ=-0,055; p=0,159) em ambas as situações não houve 

correlação estatisticamente significante (GRÁFICO 8). 
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GRÁFICO 7. Correlação entre a pontuação do PSQI e a CA. Fortaleza-

Ceará, 2011 

 

 

 

GRÁFICO 8. Correlação entre a pontuação do PSQI e o valor do TG. 

Fortaleza-Ceará, 2011 
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Conforme o Gráfico 9, a relação entre os pontos do PSQI e o valor do 

HDL-C dos universitários demonstrou-se positiva e fraca e sem significância 

estatística, em ambos os grupos analisados: bons (ρ=0,062;p=0,728) e maus 

dormidores (ρ=0,025; p=0,509). 

 

 

GRÁFICO 9. Correlação entre a pontuação do PSQI e o valor HDL-C. 

Fortaleza-Ceará, 2011 

 

No Gráfico 10 a análise da relação entre a pontuação do PSQI e o valor 

da PAS média dos universitários revelou uma relação positiva e fraca (ρ=0,014; p= 

0,936) para bons, e negativa e fraca para os maus dormidores (ρ=-0,034; p= 0,376), 

não estatisticamente significante.  

No Gráfico 11, ocorre um padrão semelhante ao da PAS média, pois a 

relação mostrou que em ambos os grupos, bons (ρ= -0,063; p=0,726) e maus (ρ=-

0,027;p=0,476) dormidores há uma correlação negativa e fraca e sem significância 

estatística.  
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GRÁFICO 10. Correlação entre a pontuação do PSQI e o valor médio 

da PAS. Fortaleza-Ceará, 2011 

 

 

GRÁFICO 11. Correlação entre a pontuação do PSQI e o valor médio 

da PAD. Fortaleza-Ceará, 2011 
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No Gráfico 12, após se avaliar a correlação entre os pontos do PSQI e o 

valor da GVJ, verificou-se uma relação positiva entre os bons (ρ=0,291; p=0,100) e 

negativa entre os maus dormidores (ρ= -0,035; p=0,358). Em ambos os grupos a 

relação foi fraca e sem significância estatística. 

 

 

 

GRÁFICO 12. Correlação entre a pontuação do PSQI e o valor da 

GVJ. Fortaleza-Ceará, 2011. 

 

 
 

Dessa forma, é possível afirmar que, na amostra analisada, não há 

relação estatisticamente significante entre os valores isolados dos componentes da 

SM e a pontuação do PSQI estratificada segundo os grupos bons e maus 

dormidores. 
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8 DISCUSSÃO 

 

 A discussão dos resultados adotou a seguinte ordem, a saber: avaliação 

da qualidade do sono dos universitários, associação entre a qualidade do sono dos 

universitários e indicadores sociodemográficos, associação entre qualidade do sono 

dos universitários e indicadores de saúde e relação entre a qualidade do sono de 

universitários e a prevalência de SM. 

 

8.1 Avaliação da qualidade do sono dos universitários 

 

 8.1.1 Componente 1 – Qualidade subjetiva do sono 

 Um pouco mais da metade (54%) dos universitários desta pesquisa 

relatou achar seu sono ruim no último mês. Outros estudos consultados, com 

escopo similar, detectaram percentuais maiores de universitários insatisfeitos com 

seu sono (AKHLAGHI; GHALEBANDI, 2009; MOO-ESTRELLA et al., 2005; 

BRESLAU et al., 1996). Encontrou-se apenas um estudo o de Buboltz, Brown e 

Soper (2001), segundo o qual somente 15% dos universitários norte-americanos 

estão insatisfeitos com a qualidade do seu sono. Outro estudo longitudinal com 

duração de 22 anos identificou haver um aumento substancial de universitários 

insatisfeitos com seu sono, a saber: 24%, 53% e 71% nos anos de 1978, 1988 e 

2000, respectivamente (HICKS et al., 2001).  

 Peters, Joireman e Ridgeway (2005) descreveram que o padrão de sono 

humano é determinado com base em quatro fatores: autoavaliação de satisfação 

com o sono, SDE, dificuldade em dormir à noite e dormir demais. Logo, é importante 

que o universitário tenha autopercepção eficiente acerca do seu sono. Somado a 

isto, estudos prévios têm destacado que a insatisfação com o sono pode ser melhor 

indicador de uma patologia do sono do que a própria insônia (HENRIQUES, 2008; 

OHAYON; PAIVA, 2005). Contudo, muitos estudantes podem ter dificuldade de 

reconhecer em si problemas de sono, como, por exemplo, o ronco, ou ainda de 

associar determinados sintomas como um fenômeno da má qualidade do sono, 

como é o caso da falta de entusiasmo para a realização de atividades cotidianas 

(AKHLAGHI; GHALEBANDI, 2009).  

 Por isso, é necessário o empenho não só do próprio acadêmico, mas 

também da sua família e de outras pessoas que compartilhem de intimidade 
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suficiente com ele para avaliar de forma mais fidedigna o desempenho do seu sono 

noturno com vistas a aperfeiçoar a informação referente à qualidade subjetiva 

desses jovens sobre seu repouso. Ao fim é bem possível que o percentual elevado 

de jovens insatisfeitos com seu sono neste estudo seja reflexo da alta prevalência de 

maus dormidores ou ainda uma pista significativa para se avaliar e intervir 

precocemente em distúrbios do sono nessa amostra. 

 

 8.1.2 Componente 2 – Latência do sono  

 A latência do sono é definida como o tempo compreendido desde o início 

do registro do sono até o sono, propriamente dito, ou da primeira fase do sono 

NREM, ou seja, é a transição da vigília até o adormecer. Boa parte dos 

entrevistados desta pesquisa (60,1%) levou 15 minutos ou menos para iniciar seu 

sono no último mês. Este foi o melhor estrato dos apresentados. A latência do sono 

normal deve situar-se abaixo de 30 minutos (TUFIK et al., 2008). 

 Apesar disto, inegavelmente, os adventos tecnológicos, sobretudo, a 

internet, são fatores prejudiciais à latência do sono dos jovens, pois eles 

rotineiramente reservam os espaços livres à noite ou ainda àqueles referentes ao 

início da latência do sono para gozar de serviços como e-mail, redes sociais digitais, 

filmes, jogos etc., em detrimento de se preparar para o repouso.  

 Outro aspecto importante acerca da latência do sono é o fato de que 

noites de privação de sono diminuem a latência e a arquitetura do sono nas 

oportunidades de sono subsequentes. Durante as noites seguintes a uma privação 

de sono há um aumento da fase NREM em relação à REM. Este, por sua vez, 

somente será restabelecido após a correção do déficit de sono NREM 

(HENRIQUES, 2008; JEAN-LOUIS, 1998). Tal situação gera prejuízo às funções 

homeostáticas concernentes a esta fase do sono. Outra particularidade desse item é 

o fato dele não possuir um caráter uniforme: o período para se iniciar o sono pode 

ser diferente dentro da mesma população (NÉRCIO, 2010). 

   

 8.1.3 Componente 3 – Duração do sono  

 A média geral do tempo de sono da amostra foi de 6,3 horas diárias (DP± 

1,4 hora). Esse total é inferior à média geral da população adulta brasileira (7-9 

horas) e mundial (6,5-8,5 horas) (POYARES; TUFIK, 2003; WEB, 1992), mas foi 

similar aos resultados encontrados em outros estudos também desenvolvidos com 
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estudantes universitários brasileiros (DANDA et al., 2005; LIMA et al., 2002; 

FURLANI; CEOLIM, 2005; CARDOSO et al., 2009), norte-americanos (ELIASSON et 

al., 2009; LUND et al., 2010), europeus (DUMITRESCU et al., 2010; URNER et al., 

2009), asiáticos ( BANN; LEE, 2001; HUEN et al., 2007; KANG; CHEN, 2009) e do 

Oriente Médio (AKHLAGHI; GHALEBANDI, 2009). Foram encontrados ainda estudos 

desenvolvidos em Portugal e na China onde os universitários tinham uma duração 

de sono superior a 7 horas diárias (HENRIQUES, 2008; TSUI; WING, 2005; HUEN 

et al., 2007).  

 Cabe frisar que alguns indivíduos precisam de menos ou mais tempo para 

repousar em relação à média horária da maioria da população (POYARES; TUFIK, 

2003). Existem, no entanto, os pequenos dormidores (indivíduos que precisam no 

máximo de 6h 30min de repouso) e os grandes dormidores (indivíduos que 

necessitam no mínimo de 8h 30min de repouso). Além disso, não é possível se 

afirmar concretamente o quanto cada pessoa necessita de sono diariamente. 

Contudo, o limite mínimo é estimado em 5h 30min - 6h 30min. Outro detalhe 

importante é que o componente genético parece ser predominante no tocante a 

fatores sociodemográficos como ocupação, história médica, inteligência, entre outros 

(DANDA et al., 2005; TUFIK, 2008). 

 Portanto, não se pode afirmar com certeza que a média de horas de sono 

encontrada neste estudo é insuficiente para suprir as necessidades fisiológicas dos 

sujeitos pesquisados. Talvez se esta pesquisa também tivesse avaliado o cronotipo 

dos universitários poderia fazer inferências mais fidedignas quanto à suficiência ou 

não da média de horas de repouso detectadas aqui.  

 Segundo Hicks et al (1991) nos últimos 20 anos os universitários tiveram 

redução de 1 hora do seu sono diário. Na passagem do jovem da escola para a 

universidade, mudanças inerentes à idade podem ocorrer, assim como mudanças 

circadianas, relacionadas com mudança de estilo de vida e zeitgebers sociais. Logo, 

é fundamental otimizar os horários escolares e de trabalho em estudantes de 

diferentes idades e nível de ensino (URNER et al., 2009). As pressões relativas às 

demandas acadêmicas, como período de aulas, por exemplo, podem repercutir num 

sono com duração insuficiente nos dias de semana (LIMA, et al., (2002).  

 Na Suíça, por exemplo, um estudo longitudinal acompanhou 24 jovens da 

escola até a faculdade, durante cinco anos, e conforme constatou, o tempo de sono 

total dos sujeitos foi similar tanto na escola como na universidade nos dias de aula 
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(6,31 h DP± -0,47 versus 6,45 h DP± -0,80 h), embora maior em dias de lazer em 

relação aos dias de aula na escola. Contudo, isto não se repetiu quando chegaram 

na universidade. Na faculdade o horário de sono foi postergado comparativamente 

ao ensino médio nos dias de aula, mas não nos dias de folga (3 h:11min DP±-0,6 

versus 03 h:55 min DP±-0,7 h, p <0,001). As grandes diferenças no tempo total de 

sono entre a escola e os dias de lazer, quando os alunos cursaram o ensino médio, 

e o tempo médio de sono atrasado nos dias de aula quando os alunos estudam em 

universidades são consistentes com uma mudança de fase circadiana em virtude de 

mudanças nos horários de aulas, zeitgebers e estilo de vida adotado (URNER et al., 

2009). 

 

 8.1.4 Componente 4 – Eficiência habitual do sono  

 Praticamente, toda a amostra investigada possui o pior estrato de 

eficiência habitual do sono (< 65%). Todos os estudos consultados, no Brasil e no 

exterior, neste item, apresentaram eficiência do sono com percentuais superiores ao 

da amostra da presente investigação (TSAI; LI, 2004; FURLANI; CEOLIM, 2005; 

ROSALES et al., 2007; LEHNKERING; SIEGMUND, 2007; AKHLAGHI; 

GHALEBANDI, 2008). Tal constatação permite a seguinte afirmação: as horas que 

de fato os alunos da UFC passam dormindo são insuficientes para repor suas 

necessidades fisiológicas, segundo preconizado por alguns autores, isto é, uma 

eficiência de 85%.  

 Outro aspecto significativo é que esse sono deficiente pode afetar o 

humor desses jovens. Por exemplo, enquanto os aspectos positivos (vigor e 

felicidade) do humor diminuem, aumentam os negativos (raiva, hostilidade, 

confusão, depressão, tensão e tristeza). Isto, fatalmente, irá prejudicar seu 

desempenho acadêmico e suas interações sociais (HOWARD, 2005). 

 

 8.1.5 Componente 5 – Distúrbios do sono  

 Parcela significativa dos universitários não apresentou distúrbios do sono 

com percentuais elevados. Tal situação, pode estar relacionada com alguns fatores. 

O primeiro destes é a juventude dos sujeitos desta pesquisa. Quando jovens, boa 

parte das nossas funções orgânicas está preservada, assim naturalmente o 

percentual de problemas concernentes ao sono pode ser menor. O segundo fator 

pode estar relacionado com o estágio do sono em que ocorre o distúrbio, por 
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exemplo, quando os problemas acontecem na fase do sono NREM não é possível 

se recordar dos fatos. Deste modo, o percentual relatado acaba sendo menor. E por 

último está a questão da autopercepção: problemas como o ronco ou tosse 

dificilmente serão autopercebidos durante o sono. Neste caso se requer o suporte de 

cônjuges ou familiares para esclarecê-los.  

 É essencial, pois, se ater aos escores globais do PSQI para um 

mapeamento pleno da qualidade do sono dos sujeitos desta pesquisa. 

 

 8.1.6 Componente 6 – Uso de medicamentos  

 Como observado, elevada parcela dos jovens pesquisados (91%) referiu 

não adotar fármaco para iniciar o sono, mas quem o fez, cursava alguma faculdade 

das ciências humanas.  

 Na West Virginia University, Estados Unidos, uma investigação foi 

realizada para descrever a qualidade do sono e as características dos estudantes 

universitários que usam medicamentos psicoestimulantes. Avaliaram-se 492 

universitários e, segundo constatado, no geral os universitários tinham má qualidade 

do sono (PSQI= 6,4±2,9). A duração e a latência do sono foi similar entre usários e 

não usuários de psicoestimulantes. Os estudantes que recorriam aos 

psicoestimulantes sem prescrição médica relataram pior qualidade subjetiva do 

sono, distúrbios do sono, e escores globais do PSQI (7,1 versus 6,4) superiores aos 

que não recorriam. A principal justificativa para o uso de psicoestimulantes, sem 

autorização médica, foi a de melhorar o desempenho acadêmico, fato predominante 

entre os calouros (53,4%) (CLEGG-KRAYNOK et al., 2011).  

 Outra pesquisa desenvolvida na Argentina com 384 universitários de um 

curso de medicina evidenciou que 82,4% dos sujeitos tinham uma má qualidade do 

sono. Apesar disto, para 55,4% dos sujeitos eles tinham um sono de boa qualidade. 

Ademais, a maioria leva menos de 30 minutos para iniciar seu sono (85%) e não 

usam hipnóticos (90,4%). Entre os que usam algum fármaco para o sono 41,4%, 

tinham uma má qualidade do sono (BÁEZ et al., 2005). 

 No Brasil, autores consultados apontam os benzodiazepínicos como os 

principais hipnóticos adotados, especialmente aqueles de vida curta e intermediária 

como midazolam, triazolam e clonazepam (POYARES; TUFIK, 1996; POYARES et 

al., 2004; TUFIK, 2008).  
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 Ao adotar esses medicamentos para promoção do sono é importante que 

os universitários conheçam não só os benefícios deles advindos, mas também os 

possíveis problemas decorrentes do uso indiscriminado dessas drogas que podem 

culminar num efeito inverso: a insônia. Talvez, justamente, em razão disso os alunos 

da área de humanas, com menor domínio sobre conteúdo de farmacologia, tenham 

sido os maiores usuários dessas substâncias  

 De modo geral, os benzodiazepínicos alteram a arquitetura do sono 

provocando efeitos positivos como a diminuição da latência do sono, dos 

despertares, tempo acordado após início do sono e aumento do tempo total de sono; 

e negativos, como o aumento da latência do sono REM e a diminuição do sono 

NREM. Ademais, o uso crônico desses psicofármacos pode induzir a dependência, 

tolerância, síndrome de abstinência e insônia rebote. Diante da situação, tanto o uso 

como a retirada devem ser supervisionadas por um profissional médico (POYARES 

et al., 2004; TUFIK, 2008).  

 Dessa forma, é preciso que o universitário tente adequar, seu cotidiano no 

intuito de sanar a dessincronização do seu ritmo circadiano e cumprir suas 

obrigações acadêmicas e laborais. Por exemplo, alterar os horários das aulas não é 

possível, mas tentar dormir mais cedo na noite anterior e evitar alimentos, 

substâncias ou comportamentos estimulantes está dentro das possibilidades desses 

jovens.  

 

 8.1.7 Componente 7 – Sonolência diurna e distúrbios durante o dia 

 Consoante os dados deste estudo apontaram, a maioria dos estudantes 

possui problemas de disposição física num grau leve ou razoável na execução 

dessas ações. Além disso, uma parcela pequena da amostra referiu ter dificuldades 

de manter-se acordado durante atividades habituais. Achados similares foram 

encontrados em outras pesquisas nacionais (LIMA et al., 2002; DANDA et al., 2005; 

FURLANI; CEOLIM, 2005; CARDOSO et al., 2009). Contudo, a sonolência diurna é 

um achado comum em universitários, como consequência de privação de sono em 

razão de má higiene do sono, de hábitos sociais inadequados e, também, de 

horários escolares rígidos impostos e não adaptados às características individuais 

(SCHENEIDER, 2009).  

 O PSQI não é capaz de determinar exatamente a presença de SDE em 

universitários. Para tal, é necessário adotar a Escala de Epworth. Outros 
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pesquisadores brasileiros já aplicaram este instrumento com universitários e 

detectaram que a SDE acomete entre 39-51,5% dos estudantes de curso superior 

no país (RODRIGUES et al., 2002; DANDA et al., 2005; HIRATA et al., 2007; 

CARDOSO et al., 2009).  

  Nos Estados Unidos, os custos sociais referentes aos distúrbios do 

sono e à SDE são de 15 bilhões de dólares anuais (BAN; LEE, 2001). Não foram 

encontradas informações similares no cenário brasileiro, mas ao se levar em conta o 

caráter global deste problema é essencial inibir o processo da doença nessas 

situações. Perceber que os acadêmicos têm dificuldades para acompanhar as aulas 

com atenção ou ainda executar atividades simples em aulas de simulação, práticas 

em âmbito hospitalar e/ou laboratorial, talvez seja o primeiro passo para se 

encaminhar esses jovens a profissionais de saúde com vistas a uma análise mais 

acurada da sua real condição. 

 

 8.1.8 Pontuação global do PSQI 

 Em virtude da importância e complexidade do tema sono e do número 

tímido de publicações, em alguns países, é visível o crescimento de instrumentos e 

técnicas específicas para a avaliação do sono humano. Hoje já existem escalas 

psicométricas, questionários, registros diários e métodos laboratoriais com esse fim. 

Fica visível então que o número de recursos para analisar o sono humano é vasto. 

Contudo, eles apresentam diferenças em seu conteúdo, acurácia e abordagem. 

Dessa forma, para atenuar possíveis vieses na comparação com outros estudos, 

optou-se por comparar os dados desta pesquisa apenas com investigações que 

também adotaram o PSQI em universitários em sua metodologia. 

 Como constatado nesta pesquisa, praticamente toda a amostra analisada 

(95,2%) dos alunos é constituída por maus dormidores. Em consonância com o 

parágrafo anterior, foram identificados 22 estudos nacionais e/ou internacionais que 

avaliaram a qualidade do sono de universitários com base no PSQI. 

Em relação à presente pesquisa, todos os estudos conduzidos com 

universitários brasileiros encontrados detectaram percentuais menores de má 

qualidade do sono em suas amostras, a saber: 60,3% (REIMÃO; MESQUITA, 2010); 

34,6% (FURLANI; CEOLIM, 2005), 24,6% (SCHNEIDER, et al., 2010), 14,9% 

(CARDOSO, et al., 2009). Na comparação com publicações estrangeiras o mesmo 

fato se repetiu: todos os manuscritos localizados continham percentual de má 
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qualidade do sono entre universitários inferior ao deste estudo com percentuais que 

variaram de 9,8% - 89% (SWEILEH et al., 2011; REID; BAKER, 2005; KANG; CHEN, 

2009; PALLOS et al,. 2007, PUSHPA; SHWETHA, 2008; PREIŠEGOLAVIČIŪTĖ et 

al., 2008; AKHLAGI; GHALEBANDI, 2009; CLEGG-KRAYNOK et al., 2011; SIERRA 

et al., 2002; SING; WONG, 2011; LUND et al., 2010; SUEN et al., 2008; ROSALES 

et al., 2007; BÁEZ et al., 2005; BROWN et al., 2002; HENRIQUES 2008; ORZECH 

et al., 2011; TSUI; WING, 2009). 

 Contudo, esta discrepância não pode ser atribuída simplismente às 

diferenças culturais das amostras de estudantes, já que todos os estudos utilizados 

na comparação adotaram o mesmo instrumento, o PSQI. Além disso, as pesquisas 

conduzidas no Brasil também mostraram resultados bastante inferiores. Pode-se, 

então, afirmar que, de fato, os alunos da mencionada universidade possuem uma 

má qualidade do sono e, consequentemente, estão suscetíveis aos diversos 

problemas de saúde relacionados a distúrbios da saúde do sono. 

A má qualidade do sono de universitários é um problema de saúde 

pública mundial contemporâneo (KANG; CHEN, 2009). Nas últimas décadas a 

inserção de novas tecnologias tem transformado hábitos culturais e o estilo de vida 

dos universitários mundo afora. Tal fato, tem colaborado para a gênese de distúrbios 

do sono nesses adultos jovens (BAN; LEE, 2001). Como se afirma, alguns 

comportamentos dos universitários são determinantes para a higiene do sono, a 

saber: programação irregular dos horários de dormir, cochilos prolongados ao dia, 

uso de álcool antes de dormir e o hábito de estudar na cama (KANG; CHEN, 2009). 

De modo geral, os estudantes universitários são reconhecidos por terem 

sono insuficiente durante a semana e longo aos fins de semana. Isto aponta para 

uma dupla variação de sono em relação ao resto da sociedade, caracterizada por 

despertares tardios, absenteísmo, SDE e baixo desempenho acadêmico (BROWN et 

al., 2002; HENRIQUES, 2008). Como o padrão de sono dos universitários é 

diferenciado no tocante ao resto da população, na mesma faixa etária, é importante 

se promover ações de educação em saúde que aconteçam com a finalidade de 

promover uma mudança desse cenário propício para a instalação, sobretudo, de 

DCNT (TSAI; LI, 2004). 

 Na Austrália uma pesquisa concluiu que na higiene do sono dos 

universitários o preponderante é o desempenho de comportamentos protetores da 

saúde e de autorregulação. Portanto, as intervenções devem ser orientadas a 
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aumentar a capacidade de autorregulação de comportamentos saudáveis (KOR; 

MULLAN, 2011). 

 Acerca disto, Tsai e Li (2004) conduziram um estudo experimental no 

intuito de melhorar a ‘’gestão’’ do sono de universitários. Do total de 306 

universitários, 241 (caso) e 65 (controle) foram acompanhados por 18 semanas. O 

grupo caso realizou um curso de 100 minutos intitulado de gestão do sono, quando 

assistiram palestras sobre higiene do sono. Ambos os grupos caso e controle eram 

similares quanto a saúde do sono e escolaridade. Parâmetros do sono, como, hora 

de se levantar, despertares noturnos, tempo na cama e de sono e eficiência do sono 

mudaram ao longo do semestre. A qualidade do sono foi progressivamente melhor 

para o grupo caso. Apenas as mulheres deste grupo diminuiram seu tempo de sesta 

no segundo e no terceiro meses. Assim, o curso de gestão do sono teve um efeito 

leve e limitado sobre o padrão de sono. 

 Entretanto, o oposto ocorreu no estudo desenvolvido por Brown e 

colaboradores (2006), pois eles detectaram que a qualidade e os hábitos de higiene 

do sono de universitários melhoraram após a participação desses alunos num 

programa de tratamento e educação em sono, após o período de seis semanas.  

 Outro estudo analisado procurou determinar o efeito da educação em 

saúde na saúde do sono em universitários de uma instituição norte-americana. Os 

participantes foram divididos em quatro grupos, a saber: o controle, grupo A 

(recebeu apenas educação em saúde do sono), grupo B (manteve apenas um diário 

de sono) e o grupo C (recebeu ambas as intervenções). Os jovens foram 

acompanhados durante duas semanas e foram avaliados três vezes com a Escala 

de Sonolência de Epworth. Ao fim, conforme identificado, os alunos que receberam 

ambas as intervenções melhoraram o sono e o aumentaram em  mais de 50 minutos 

por noite (PRESTWICH et al., 2007). 

 Todavia, segundo Digdon (2010), boa parte do conteúdo para uma boa 

higiene do sono já é conhecido pelos universitários, o que se precisa fazer agora é 

um ajustamento entre os hábitos de higiene do sono de acordo com o cronotipo 

desses jovens estudantes.  

 No Canadá, Digdon (2010) realizou uma pesquisa com 499 universitários. 

Nessa ocasião ele avaliou as crenças desses sujeitos acerca do seu sono e 

constatou não haver diferenças significativas entre aqueles considerados matutinos, 

vespertinos ou intermediários. As crenças dos alunos sobre alguns hábitos na 
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programação do sono eram compatíveis com uma higiene do sono adequada como, 

por exemplo, consumo reduzido de cafeína, ambiente apropriado, baixa excitação 

mental, etc. Ademais, usar a cama para estudar e assistir tevê ou ainda se exercitar 

próximo do horário do repouso, comportamentos inadequados para uma boa higiene 

do sono, eram praticados pelos universitários investigados. Nos vespertinos, a 

eficiência do sono era menor e a excitação cognitiva na cama maior, em relação aos 

sujeitos matutinos e intermediários. 

 Logo, evidentemente, as ações de saúde para o enfrentamento da má 

qualidade do sono dos universitários devem ser individualizadas ou, então, ao 

menos, direcionadas para grupos com hábitos de sono e cronotipos homogêneos. 

Talvez assim seja possível alcançar o centro da questão que envolve a adoção de 

comportamentos e atitudes prejudiciais a higiene do sono desses estudantes. Outro 

dado preocupante é a estreita relação que a qualidade do sono dos universitários 

parece guardar com o rendimento acadêmico. Uma limitação desta pesquisa reside 

justamente no fato de não ter sido feita essa análise entre índice de rendimento 

acadêmico e qualidade do sono. 

Estudos de revisão têm concluído que os estudantes de diferentes níveis 

de ensino (da escola à universidade) sofrem de privação crônica de sono ou ainda 

de má qualidade do sono e, consequentemente, de SDE, e que isto está 

intimamente relacionado com fadiga, perda de memória, capacidade de 

aprendizagem e performance desses estudantes. Ao mesmo tempo, jovens que 

otimizam seu sono, ou que dormem, ao menos, mais de cinco horas por noite, 

melhoram seu quadro neurocognitivo e acadêmico. Como o sono afeta o 

funcionamento cognitivo, na visão dos autores consultados, deve ser uma 

preocupação importante dos universitários, para os quais o desempenho acadêmico 

é uma prioridade (PILCHER; HUFFCUTT, 1996; HOWARD, 2005; CURCIO et al., 

2006; GRIFFITH; MAHADEVAN, 2006; HENRIQUES, 2008; URNER et al., 2009; 

KLOSS et al., 2011). 

 Por fim, para outros estudiosos do tema analisado, a educação para a 

higiene do sono, uma compilação de recomendações comportamentais para 

promover um melhor sono, direcionada para os estudantes universitários, é 

fundamental. Os autores em discussão chegaram ao consenso de que para manter 

uma higiene do sono preservada o estudante universitário precisa ter horário de 

dormir e despertar regulares, evitar o uso de cafeína, álcool e nicotina antes de 
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dormir, criar uma rotina para dormir, evitar cochilos, evitar exercícios físicos três 

horas antes de deitar e criar um ambiente confortável para dormir (pouca luz e 

poucos ruídos) (MORIN; ESPIE, 2003; EDINGER; CARNEY, 2008; PERLIS et al,. 

2008). 

 

 

8.2 Associação entre a qualidade do sono dos universitários e os 

indicadores sociodemográficos 

 

 Conforme, bem estabelecido na literatura, os relógios biológicos guardam 

estreita relação com variáveis comportamentais e fisiológicas do ser humano, como 

a pressão arterial, o sistema imune, a coagulação sanguínea, a função gástrica, 

endócrina, renal e com o próprio sono. Todavia, as variáveis sociodemográficas e 

socioeconômicas possuem um nível de determinação primário dos cronotipos 

matutinidade/vespertinidade e, portanto, podem também num nível mais distal estar 

relacionado com o ciclo sono-vigília, a má qualidade do sono, o uso abusivo de 

álcool, tabaco e cafeína e transtornos psiquiátricos menores (NOGUEIRA et al., 

2007; SCHNEIDER, 2009). 

 Nesta pesquisa não se verificou associação estatisticamente significante 

entre sexo e qualidade do sono em universitários. A grande maioria dos estudos 

consultados chegou a esta mesma conclusão (BAN; LEE, 2001; FURLANI; CEOLIM, 

2005; REID; BACKER, 2005; LEHNKERING; SIEGMUND, 2007; CARDOSO et al., 

2009; PALLOS et al., 2007; HUEN et al., 2007; DANDA et al., 2005; KANG; CHEN, 

2009) contudo, aqueles que detectaram divergências estatísticas significantes 

apontaram o sexo feminino como o mais acometido por problemas de sono (BAN; 

LEE, 2001; TSAI; LEE, 2004; KANG et al., 2008; AKHLAGHZ; GHALEBANDI, 2009; 

FALAVGNA et al., 2010; GALAMBOS et al., 2010; KONGSOMBOOM, 2010). 

 Mulheres com idade entre 18 e 24 anos vão para a cama e acordam mais 

cedo do que os homens, mas têm quantidades equivalentes de tempo total de sono, 

número de despertares e cochilos diurnos (KLOSS et al., 2011). Isto pode ser 

decorrente de transtornos neuróticos, que são mais comuns nas mulheres, ou ainda 

do fato das mulheres estarem mais atentas aos sinais e sintomas do seu corpo, o 

que pode causar mais relatos sobre as dificuldades do sono neste grupo 

(AKHLAGHI; GHALEBANDI, 2009). Ademais, divergências na distribuição do tecido 
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adiposo, força muscular e nos hormônios sexuais podem causar discrepâncias na 

prevalência de problemas de sono em função do sexo (SCHÄFER, et al., 2002).  

 No entanto, outros fatores que não os biológicos, tais como papel na 

família, resposta ao estresse e estilo de vida (comer, beber, fumar, exercício físico, 

etc.) também podem ser envolvidos nas diferenças sexuais. Por exemplo, foi 

relatado que o cuidado infantil e distúrbios de sono do parceiro de cama são as duas 

principais causas de despertares noturnos em mulheres jovens ( KLOSS et al., 

2011). 

 Na pesquisa ora exposta, não foram constatadas diferenças 

estatisticamente significantes entre a cor da pele e a qualidade do sono dos 

universitários. Uma recente meta-análise sugere que afro-americanos possuem um 

tempo total de sono inferior ao de americanos caucasianos. Além disso, eles 

também possuem sono com maior latência e menor eficiência (RUITER et al., 2011). 

Enquanto não se sabe o que está impulsionando diferenças étnicas na arquitetura 

do sono, uma hipótese defendida, mas não confirmada, é que as diferenças de sono 

nessas situações podem ser reflexo do estresse relacionado à etnia. Esses 

estudiosos apoiam ainda a ideia segundo a qual a discriminação sofrida por 

determinadas etnias pode prejudicar o estágio 4 do sono NREM. Todavia, essa 

constatação ainda precisa ser melhor estudada para sua confirmação (THOMAS et 

al., 2006; PASCOE; SMART-RICHMAN, 2009; WILLIAMS et al., 2008; GOODIN et 

al., 2010; TOMFOHR et al., 2011).  

 Apesar do defendido pelos autores, é preciso cautela ao se associar a cor 

ou etnia com qualquer indicador de saúde com vistas a não fomentar preconceitos 

historicamente arraigados na humanidade.  

 Nesta pesquisa a associação dos valores da renda familiar (em reais) 

versus a qualidade do sono indicou que praticamente 40% dos sujeitos maus 

dormidores viviam com seis ou mais salários mínimos mensais. Contudo, a análise 

por regressão indicou que aqueles da classe C e com renda de 1-3 salários são os 

mais acometidos.  

Estudos epidemiológicos têm constatado evidências robustas de ser a 

condição socioeconômica um preditor da qualidade do sono noturno. Entretanto, os 

manuscritos encontrados são unânimes na seguinte constatação: os sujeitos que 

exercem ocupações de baixo poder socioeconômico são mais propensos ao 

desenvolvimento de problemas na latência e duração do sono, despertares e SDE 
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em relação àqueles que atuam em profissões de melhor status (HUNT et al., 1985; 

GEROLDI et al., 1996; HYYPPA et al., 1997; HALL et al., 1999; ADAMS, 2006; 

SEKINE et al., 2006; FRIEDMAN et al., 2007). 

Friedman et al. (2007), por exemplo, identificaram quanto mais anos de 

escolaridade seus pesquisados possuíam menor e maior eram a latência e a 

eficiência do sono deles, respectivamente. Moore et al. (2002) caminham nesta 

mesma direção e postulam que a renda familiar e a escolaridade apresentam 

correlação positiva com a qualidade do sono dos sujeitos. 

 Uma explicação plausível para essa divergência é o fato desses estudos 

terem sido conduzidos há mais de cinco anos. Nessa época ainda não havia 

ocorrido uma difusão maciça de aspectos como as redes sociais digitais, aparelhos 

tecnológicos (celulares, i-phones, i-pod, etc) e do próprio acesso à internet que 

prendem a atenção desses jovens em momentos destinados ao repouso e, 

consequentemente, dificultam a latência e a eficiência do sono. Ademais, a crise 

socioeconômica vigente e a concorrência laboral demandam desses jovens, 

inclusive daqueles com condições socioeconômicas mais favoráveis, grande esforço 

nas suas atividades acadêmicas no intuito de manter ou até melhorar seu padrão de 

vida atual quando estiver inserido no mercado de trabalho. Isso fatalmente pode 

estar envolvido na gênese de problemas de sono. 

 Nesta pesquisa não se constataram divergências estatisticamente 

significantes entre os alunos bons e os maus dormidores quanto à área de 

conhecimento e o período em curso na faculdade. Por sua vez, os universitários com 

menor período de sono (em horas) foram os de ciências agrárias e tecnologia, sendo 

esta divergência estatisticamente significante.  

 Neste âmbito, Henriques (2008) avaliou 924 universitários do Instituto 

Superior Técnico em Lisboa, Portugal e concluiu que os alunos do curso de 

arquitetura apresentaram pior qualidade do sono em relação aos dos cursos de 

engenharia como a espacial, a biomédica, a civil, redes de comunicação, a 

ambiental, a industrial, a física e de computadores. 

 Pesquisadores da Kaunas University of Medicine, Lithuania, entrevistaram 

405 universitários com perfis diferentes, alunos de medicina (391), direito (428) e 

economia (472), do primeiro ao quarto ano, com a finalidade de analisar correlações 

entre perfil da qualidade do sono e estilo de vida. Mais da metade (59,4%) dos 

estudantes investigados evidenciaram má qualidade do sono (PSQI > 5). Os de 
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medicina dedicavam mais horas aos estudos e menos horas para atividades sociais 

e apresentaram pior qualidade do sono comparativamente (PSQI=6,5) aos alunos de 

direito (PSQI=6,2) e economia (PSQI=5,6) (p=0,009). Os alunos de medicina 

também acordavam mais cedo e possuíam tempo de sono (em minutos) menor em 

relação aos de direito e economia, respectivamente (p=0,005). Em consequência 

disto, os alunos de medicina (9,4%) também demonstraram mais disfunções diurnas 

em relação aos alunos de direito (6,9%) e economia (9,0%) ( PREIŠEGOLAVIČIŪTĖ 

et al., 2010). 

 Por sua vez, Kongsomboom (2010) avaliou 646 estudantes de medicina e 

103 de humanidades numa universidade da Tailândia e, conforme constatou, os 

alunos dos cursos de humanas (12,2%) tinham maiores níveis de depressão em 

relação aos de medicina (11,5%). Em contrapartida, os níveis de estresse foram 

superiores nos acadêmicos do curso da área de saúde. A razão de chance de 

privação de sono dos estudantes de humanas foi superior, mas a SDE foi similar.  

Outra pesquisa desenvolvida com 620 acadêmicos chineses de 

administração detectou que 66,6% possuíam má qualidade do sono. Assistir a 

palestras de manhã cedo, viver no campus, baixa eficiência do sono, débito de sono 

e transtornos psiquiátricos menores revelaram associação estatisticamente 

significante com má qualidade do sono (TSUI; WING, 2009). Ainda na Ásia, mais 

especificamente na Coreia do Sul, uma pesquisa foi conduzida com 1.414 

universitários sobre a duração e distúrbios do sono. Os acadêmicos da área de 

ciências da saúde tinham mais horas de sono em relação aos de artes/esportes (6,8 

h ±1,6), humanidades e ciências sociais (6,7 h ±1,3), ciência e engenharia (6,7 h 

±1,5) e educação (6,5 h ±1,2) (BANN; LEE, 2001). 

 Apesar da contradição dos dados das pesquisas encontradas 

determinados autores defendem que distúrbios do sono podem ser mais intensos 

em alunos de medicina, em relação a outros cursos, em virtude da elevada carga 

horária de estudo, durante anos, até sua formação. Tal fato, requer a utilização de 

tempo, destinado ao sono, para estudar mais (HUEN et al., 2007). Ainda como se 

pode perceber na contradição da literatura, o preponderante não é a área de 

conhecimento em que o universitário está inserido, mas, sim, o estilo de vida dele, o 

qual, aumenta ou não sua vulnerabilidade no tocante aos problemas de sono. 

Mesmo sendo um aluno universitário de curso de período integral e com muitas 

exigências acadêmicas, há possibilidades para se harmonizar o convívio entre 
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estudo, vida social e lazer e, consequentemente, não prejudicar a qualidade do seu 

sono. 

 Ainda conforme os percentuais desta pesquisa revelaram, a má qualidade 

do sono predominou nos alunos que estavam entre o 1º-4º semestres. Ao consultar 

a literatura, identificaram-se estudos com resultados similares e diferentes dos desta 

pesquisa. 

 A favor dessa teoria cita-se o estudo de Galambos e colaboradores 

(2009), os quais, numa instituição norte-americana, também detectaram que os 

universitários, em seu primeiro semestre da universidade, demonstraram uma pior 

qualidade e quantidade de sono. Tal fato, foi relacionado com variações cotidianas 

de afeto, estresse, exigências acadêmicas, eventos sociais ao longo de duas 

semanas. Na West Virginia University, Estados Unidos, desenvolveu-se outra 

investigação com 492 estudantes para descrever a qualidade do sono e as 

características dos estudantes universitários usuários de medicamentos 

psicoestimulantes. A principal justificativa para o uso de psicofármacos, sem 

autorização médica, foi de melhorar o desempenho acadêmico, realidade 

predominante entre os calouros (53,4%) (CLEGG-KRAYNOK et al., 2011).  

No Canadá, um estudo acompanhou 187 universitários em cinco 

ocasiões, durante o primeiro ano da faculdade. Nesse ínterim, a qualidade do sono 

dos jovens, que já não era a mais adequada, piorou durante o semestre 

(PSQI=6,6/PSQI=6,9) e a quantidade do sono variou em 45%. Também nesta ótica, 

Lund et al. (2010) concluíram que em estudantes do ensino médio os alunos do 

primeiro ano dormiam e acordavam mais tarde em relação aos alunos juniores e 

seniores durante os fins de semana. Ainda conforme outra investigação realizada 

em Taiwan com 237 acadêmicos com idade entre 18-24 anos concluiu, os calouros 

tiveram mais dificuldades para dormir, um menor tempo de sono à noite do que 

outros estudantes ao longo da semana. Além disso, despertavam mais cedo. De 

todos os alunos, os seniors tiveram a maior latência e cochilos em dias de semana e 

nos fins de semana (TSAI; LEE, 2004). 

 Contra a ideia de que os novatos são mais acometidos, menciona-se 

pesquisa na Malásia com 799 acadêmicos de medicina segundo a qual, os piores 

escores para qualidade do sono e SDE ocorriam nos alunos do 6º-9º em relação aos 

do 1º-5º período (ZAILINAWATI et al., 2009). No Brasil, uma pesquisa com 800 

universitários de medicina de 75 instituições de várias localidades do país concluiu 
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que o grupo do 3º e 4º anos apresentou os piores escores de qualidade de vida e 

SDE (FIEDLER-TEMPSKI, 2008). 

 Na cidade de Teerã, Iran, uma pesquisa mensurou os padrões de sono de 

acadêmicos de medicina do 1º-7º semestres e de residentes do primeiro ao quarto 

ano. Ao total foram 400 universitários, divididos em três grupos, a saber: pré-

estagiários, estagiários e médicos. A análise do sono fundamentou-se em um 

questionário, elaborado com base no PSQI, que passou por uma validação de 

conteúdo. Em média, com o avançar do curso, houve um aumento da insônia entre 

os pesquisados, isto é, os residentes (7,4) tinham insônia maior que os acadêmicos 

estagiários (7,0) e pré-estagiários (6,8), e ainda maior no sexo feminino. Somado a 

isto, o percentual de residentes que vai dormir após as 24 h (44,3%) e acorda antes 

das 7 h (100%) é superior comparativamente aos estagiários e pré-estagiários, 

respectivamente (NOJOMI et al., 2009). 

 Contudo, determinadas pesquisas não encontraram relações 

estatisticamente significativas entre faixa escolar e qualidade do sono. Na Central 

Michigan University, nos Estados Unidos, um estudo avaliou 313 acadêmicos via e-

mail e os autores não identificaram diferenças estatisticamente significantes entre os 

acadêmicos calouros, juniores, veterenos e alunos de pós-graduação acerca do 

tempo para adormecer, número de despertares noturnos e tempo total de sono 

(FORQUER et al., 2008). Também na cidade de Kyoto, Japão, Pallos e 

colaboradores (2007) avaliaram a qualidade do sono de 219 universitários, com 

idade entre 22-39 anos, através do PSQI. Não houve associação estatisticamente 

significante entre o grau de escolaridade (alunos do mestrado e doutorado não 

possuíam divergências quanto ao sono), sexo e os resultados do PSQI. 

Indepedente de qual período acadêmico o universitário está cursando, é 

importante saber que a passagem do jovem da escola para a universidade é um 

momento de vulnerabilidade para distúrbios do sono. Especialmente no primeiro ano 

de faculdade há uma série de novidades como relacionamentos, intensa demanda 

acadêmica, alterações familiares, econômicas e experiências sociais, passíveis de 

propiciar essas alterações. Em face disto, os alunos do primeiro ano têm chances 

maiores de serem maus dormidores em relação aos veteranos (HUEN et al., 2007; 

SUEN et al., 2008; VELA-BUENO et al., 2009; GALAMBOS et al., 2010).  

Por ser um processo influenciado por fatores endógenos, sociais e 

ambientais, o sono dos estudantes recém-admitidos nas universidades pode estar 
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sujeito às alterações do seu padrão em decorrência dos horários estabelecidos para 

o início de desenvolvimento das atividades escolares (ANDRADE et al., 2000; 

FURLANI; CEOLIM, 2005), mas, sobretudo, pelas modificações e adaptações 

advindas do ingresso no curso de graduação sobre o seu estilo de vida (FURLANI; 

CEOLIM, 2005).  

Como esta pesquisa evidenciou, os universitários que moram sozinhos 

têm mais chances de serem maus dormidores em relação àqueles que moram com 

os pais, companheiro(a) ou demais parentes. Isso não deveria ser surpreendente, 

em face da liberdade súbita vivida por esses jovens quando eles vão para a 

faculdade, a qual repercute em situações de privação de sono e num sério problema 

de saúde (KLOSS et al., 2011).  

Uma das explicações para esta evidência talvez resida em alguns fatos. 

Primeiramente, os estudantes que moram sozinhos pela primeira vez, 

independentes dos cuidados parentais, passam por situações estressantes como a 

manutenção de um lar, ou, ainda pior, convivem com ruídos e más acomadoções, no 

caso daqueles que optam por instalações acadêmicas gratuitas (BECK et al., 2003). 

Outra questão é o relacionamento com os amigos. Os universitários que possuem 

um contato diário no lar, ou ainda em situações cotidianas, com maior frequência 

são mais relaxados e em contrapartida dormem melhor em relação aos demais 

alunos. Por isso, os estudantes de cursos superiores que moram sozinhos podem 

ter mais problemas de sono, na medida em que dedicam mais tempo para atividades 

acadêmicas, até altas horas noturnas ou diurnas, em detrimento de momentos de 

lazer com amigos (GALAMBOS et al., 2010). 

Outro aspecto capaz de contribuir para essa predisposição é este: ao 

morar só o universitário não pode perceber que é acometido por problemas como 

roncos, síndrome das pernas agitadas ou ainda a apneia do sono, os quais 

dependem de uma observação externa para sua detecção.  

Outra associação estatisticamente significante averiguada nesta pesquisa 

foi a estabelecida entre idade e qualidade do sono: os universitários com idade ≥ 31 

anos revelaram mais chances de serem maus dormidores em relação aos mais 

jovens. Os estudos encontrados que analisaram esta associação não apresentaram 

resultados uniformes, pois alguns encontraram resultados similares (SUEN et al., 

2010; TOMFOHR et al., 2011; NERUNTARAT et al., 2011) opostos (BAN; LEE, 

2001) enquanto outros não identificaram associação estatística significante neste 
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cruzamento (HUEN et al., 2007). Além da questão da divergência dos estudos, outro 

aspecto a dificultar essa comparação é a distância entre a idade biológica e a 

cronológica dos sujeitos (MORAES; POYARES, 2008).  

Até agora, a evidência robusta nesta associação é a seguinte: com o 

avançar da idade ocorre uma diminuição proporcional do sono de ondas lentas 

(aquele que possui um caráter restaurador maior) (LANDOLT et al., 1996); há um 

aumento da prevalência de insônia com o envelhecimento e a remissão desse 

quadro com a idade é menor (PHILIPS; ANCIOLI-ISRAEL, 2001); há também um 

aumento da presença de fatores de risco para apneia do sono e ronco com a 

evolução da idade (diminuição da função tireoideana e da musculatura 

laringoesofageana) (BLIWISE, 2000); a privação do sono é mais deletéria para as 

pessoas mais jovens (BUYSE et al., 1991; MORAES; POYARES, 2008).   

Com base nos resultados deste estudo e nas evidências destacadas pela 

literatura, é importante ter em mente que as alterações do sono detectadas em 

pessoas idosas não começaram necessariamente nesta faixa etária. Elas fazem 

parte de um processo evolutivo do sono iniciado muito antes da senescência 

(MORAES; POYARES, 2008).   

Dessa forma, em consonância com os preceitos da promoção da saúde 

humana, estabelecidos desde Otawa (1996), é fundamental se direcionar atenção ao 

sono dos universitários, sujeitos jovens, em sua grande maioria, que já podem 

apresentar alterações de sono discretas que se cronificam com o decorrer do tempo 

e possibilitam a instalação de diversos problemas de saúde crônicos. Justamente as 

DCNT que atualmente oneram o SUS e prejudicam a qualidade de vida da 

população. Portanto, é dever dos profissionais de saúde e direito desses jovens ter 

acesso às informações necessárias para uma higiene do sono, o mais breve 

possível, com vistas a inibir a gênese desses problemas de saúde atrelados à má 

qualidade do sono com o avançar da idade. 
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8.3 Associação entre a qualidade do sono dos universitários e os 

indicadores de saúde 

 

 Apesar de um percentual elevado dos jovens deste estudo com má 

qualidade do sono terem sido classificados como sedentários, este achado não se 

configurou estatisticamente relevante.  

 Diferentemente dos resultados desta pesquisa, diversos estudos 

consultados verificaram haver um aumento do sono de ondas lentas (NREM) e 

redução do sono REM após a prática de atividade física (HORNE, 1981; SHERRILL 

et al., 1998; YOUNGSTEDT et al., 2000; HAGUE et al., 2003; YOUNGSTEDT, 2005; 

LEE; LIN, 2007; SCHMID et al., 2009). Somado a isto, a Associação Americana de 

Sono preconiza a prática regular de exercícios físicos como uma intervenção não 

farmacológica para promover um sono adequado (AURORA et al., 2010). Mesmo 

assim, três recentes pesquisas desenvolvidas no Brasil com adultos jovens 

sedentários e com boa qualidade do sono também não identificaram associação 

entre exercícios físicos regulares e melhora no padrão do sono (FARIA et al., 2009; 

ROSSI et al., 2010, MAIA, 2008).  

 Tal como estes três estudos brasileiros supracitados, a divergência entre 

os dados desta investigação e os estudos internacionais encontrados pode decorrer 

de divergências metodológicas na definição de atividade física ou ainda da baixa 

intensidade de exercícios realizados pelos jovens desses estudos divergentes. Em 

todo caso, além dos benefícios para o sono, é válido recomendar a prática regular 

de atividade física para universitários porque esse hábito é tido como um importante 

preditor positivo para a saúde humana. 

Ainda segundo esta pesquisa detectou, os universitários com médio risco 

para etilismo tinham mais chances de apresentar má qualidade do sono.  

Pesquisa norte-americana conduzida entre universitários do curso de 

artes descobriu que o consumo de álcool é um preditor significativo para a duração 

do sono, tanto na semana como aos fins de semana, e para o desempenho 

acadêmico. Como os autores mostraram, o consumo de álcool indiretamente 

compromete o desempenho acadêmico, por meio de padrões insalubres de sono 

(SINGLETON; WOLFSON, 2009).  

Lund et al. (2010) também constataram que universitários com má 

qualidade do sono tinham associações com alterações no humor, depressão, SDE, 
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absenteísmo, uso de álcool e psicoestimulantes. Por sua vez, no México, consoante 

um estudo com 577 universitários verificou, o uso de tabaco, álcool, cafeína não 

mostrou associação estatisticamente significante com SDE, cochilos e nictúria 

(VALENCIA-FLORES et al., 1998). Ainda conforme outros autores apontam, o álcool 

possui uma relação de sinergismo com a privação de sono que culmina com 

acidentes de trânsitos e desempenho acadêmico insuficiente em universitários. 

Os estudos ora citados foram realizados com estudantes universitários. 

Com adultos há pesquisas conforme as quais o uso de álcool está significativamente 

associado com o desenvolvimento de apneia do sono (SCANLAN et al., 2000; 

NERUNTARAT et al., 2011), má qualidade do sono (MESQUITA et al., 2011) e 

problemas do sono (VINSON et al., 2010). 

O álcool é provavelmente a substância indutora do sono mais utilizada 

pela humanidade. Contudo, o papel do álcool no sono possui duas facetas. Nas 

primeiras três horas, há diminuição da latência e do sono REM e aumento da fase 

NREM. Na segunda metade do repouso, passa a ocorrer interrupção do sono por 

irritação gástrica, cefaleia, pesadelos, taquicardia e sudorese. Somado a isto, entre 

36-72% dos etilistas desenvolvem insônia que pode perdurar após meses de 

abstinência (ABAD; GUILLEMINAULT, 2005; LUCCHESI; LUCCHESI, 2008; 

RIEMANN; NISSEN, 2011).  Outro detalhe importante é que no sono normal há 

predomínio do sistema nervoso parasimpático; o inverso ocorre nos etilistas, e 

favorece o surgimento de problemas cardiovasculares (SAGAWA et al., 2011). 

 No tocante ao tabagismo, os estudos consultados encontraram valores 

similares (TAMAKI et al., 2010) e superiores aos desta pesquisa. Neste último caso 

as publicações averiguaram que o uso do tabaco aumenta em duas 

(SABANAYAGAM; SHANKAR, 2011) e até três vezes (TOMFOHR et al., 2012) a 

gênese de problemas do sono como apneia, roncos e insônia (NERUNTART et al., 

2011; SCHÄEFER, 2002; RIEMANN; NISSEN, 2011). Ressalta-se que esses 

achados não se aplicam apenas aos universitários, mas também aos adultos 

(NAKATA et al., 2008), às grávidas (OHIDA et al., 2007), aos adolescentes (MAK et 

al., 2010) e às crianças (YOLTON et al., 2010).  

 Como divulgado, o mecanismo pelo qual o tabagismo ativo afeta o sono já 

está bem estabelecido na literatura. A nicotina, o componente ativo da fumaça de 

cigarro, estimula a liberação de neurotransmissores que regulam o sono, entre 

estes, a dopamina e a serotonina, resultando em sono perturbado. Além disso, afeta 
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a função pulmonar, promove inflamação das vias aéreas, o que eleva a 

predisposição para roncos e apneia (WETTER et al., 1994; GUZMAN-MARIN et al., 

2001; LEWIS, 2001; ZHANG et al., 2006; MYKLETUN et al., 2008; JAEHNE et al., 

2009). O tabagismo está ainda associado com distúrbios na arquitetura do sono, 

como aumento da latência, SDE, e diminuição da eficiência do sono (ZHANG et al., 

2006; JAEHNE et al., 2009).  

 Conforme uma pesquisa desenvolvida com universitários brasileiros, a 

principal motivação dos jovens para cessar o tabagismo são os problemas de saúde 

advindos do cigarro e entre os fatores a dificultar esse processo está a dependência 

à nicotina. Naqueles universitários ex-fumantes as questões emocionais e o prazer 

causado pelo cigarro os tornam vulneráveis a recaídas (FERREIRA et al., 2011). 

Somado a isto, estudiosos têm demonstrado que a entrada na universidade é um 

período crítico de vulnerabilidade para o início e manutenção do uso do álcool, 

tabaco e outras drogas (WAGNER; ANDRADE, 2008). No Brasil, principalmente nas 

cidades do interior, é comum universitários irem a bares, clubes noturnos e outros 

ambientes para momentos de diversão e lazer. Tais experiências induzem ao 

consumo excessivo de álcool e tabaco que, culturalmente, é considerado um 

comportamento normal (PEUKER et al., 2006; BARRAL, 2006).   

 Dispor dessas informações sobre a relação do tabagismo e etilismo com o 

sono é importante na elaboração de programas e políticas públicas de saúde, mas o 

fundamental é levá-las aos universitários. Enquanto o prejuízo da cafeína, para a 

saúde do sono, é bem conhecido pelos acadêmicos, a maioria pouco sabe da 

ligação entre uso de álcool e tabaco e a manifestação de distúrbios do sono 

(PALLOS et al., 2007). Isso é preocupante, pois, usualmente, tabagistas com má 

qualidade do sono consomem também mais álcool e cafeína em associação ao 

tabaco. Desse modo prejudicam ainda mais a saúde do sono (PALLOS, et al., 2007; 

PHILLIPS & DANNER, 1995; SUZUKI, et al., 2005). Logo, o uso de tabaco e álcool 

pelos universitários não pode passar despercebido por quem elabora políticas de 

promoção da saúde, porquanto, isso é a garantia, ou pelo menos fator preventivo, 

para se reduzir o número de adultos com problemas de sono e doenças crônicas. 

 Na investigação ora apresentada, não houve associação estatisticamente 

significante entre níveis elevados de LDL-C e má qualidade do sono. Ao consultar a 

literatura, como se pôde verificar há poucos estudiosos que averiguaram um 

resultado similar ao desta investigação (NAKANISHI et al., 1999; BJORVATN et al., 
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2007; DETONNI, 2008); a grande maioria identificou relações estatisticamente 

significantes entre LDL-C e o sono (KIELY; MCNICHOLAS, 2000; EKSTEDT et al., 

2004; TAN et al., 2006; KANEITA et al., 2008; VAN DER BERG et al., 2008; CHOU 

et al., 2010; BAK; PARK, 2011). Entretanto, os estudos consultados que 

evidenciaram uma conexão entre sono e LDL-C foram realizados, em sua maior 

parte, com pessoas idosas ou de meia idade, as quais possivelmente já 

apresentavam problemas de saúde crônicos que podem ter favorecido o surgimento 

da hipercolesterolemia e, consequentemente, da relação estatística significativa. 

Dessa forma, é necessário se desenvolver mais pesquisas com jovens sem esses 

fatores de confundimento analítico. 

 Para elucidar esse fato, foram detectados dois estudos segundo os quais 

problemas de obstrução das vias aéreas durante o sono aumentam a peroxidação 

lipídica (SAARELAINEN et al., 1999; BARCELO et al., 2000). Outro detalhe 

considerável é o fato de pessoas com um sono de longa duração serem mais 

vulneráveis ao desenvolvimento de dislipidemias e níveis de colesterol elevados. 

Não há ainda uma explicação com plausibilidade biológica conclusiva para isto, nem 

para qualquer relação entre sono e perfil lipídico. Há conjecturas, como por exemplo: 

pessoas que passam mais tempo na cama são mais sedentárias e estão com 

sobrepeso, o que fatalmente  implica níveis lipídicos elevados (KENEITA et al., 

2008; BERG et al., 2008). 

 Nesta pesquisa a associação entre qualidade do sono e níveis séricos de 

cortisol não revelou dados estatisticamente significantes. Por sua vez, a associação 

estabelecida entre eficiência do sono versus cortisol obteve significância estatística e 

indicou que os alunos com níveis deste hormônio elevados estavam inseridos na 

faixa de eficiência de 64-75%. 

 Ressalta-se, ainda, o seguinte: não se localizaram estudos que 

associaram os níveis plasmáticos de cortisol com a qualidade do sono de 

universitários. Todavia, foram encontradas pesquisas que identificaram elevação dos 

níveis deste hormônio em pessoas com privação do sono (SPATH-SCHWABE et al., 

1992; VGONTZAS et al., 2001; MCEWEN, 2006; COPINSCHI, 2005; VAN CAUTER 

et al., 2008), com roncos (PALMA et al., 2007), com despertares noturnos frequentes 

(EKSTEDT, et al., 2004), em homens obesos com apneia do sono (DADOUN et al., 

2007), em pacientes hospitalizados com problemas para dormir (CARVALHO et al., 

1996; CARVALHAES-NETO et al., 2003), em adultos saudáveis que acordavam 
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cedo (EDWARDS et al., 2001). Identificaram-se, também, pesquisas que apontaram 

melhor desempenho do repouso e do seu potencial anti-inflamatório mediante baixos 

níveis de cortisol (LANGE et al., 2010). 

 Mesmo com base nos achados deste estudo é necessário ter cautela na 

interpretação desses dados. A determinação do cortisol sérico possui algumas 

limitações, advindas das rápidas oscilações e pulsatilidade ocorridas na secreção 

deste hormônio ao longo do dia e da noite.  

 Para tentar controlar essas variações, as medidas foram tomadas pela 

manhã e com os alunos em jejum (estado hipoglicêmico), situações nas quais 

acontece pico de liberação do cortisol. Além disso, a amostra foi constituída por 

sujeitos jovens, sem atividades laborais paralelas, em sua grande maioria, e sem 

doenças crônicas, fatos que podem estar envolvidos com elevações do cortisol 

(EDWARDS et al., 2001; BURTIS et al., 2008). Mesmo assim, um percentual muito 

reduzido dos alunos apresentou valores alterados, isto é, as chances de se 

estabelecer uma relação entre cortisol e qualidade do sono deveriam ser 

descartadas. Contudo, uma única amostra plasmática é representativa apenas da 

concentração existente no momento da coleta sanguínea (BURTIS et al., 2008; 

LANGE et al., 2010).  

 Dosagens ao longo do tempo e aquelas oriundas da saliva e da urina 

possuem uma acurácia maior, pois escapam da influência do acaso e do ritmo 

circadiano, e poderiam ter ajudado na avaliação de alterações do eixo HPA em 

estudantes com má qualidade do sono (PRUESSNER et al., 1997; BURTIS et al., 

2008; HELLHARMAN et al., 2009; LANGE et al., 2010). Outros autores destacam 

ainda que, entre adultos saudáveis, apenas privações crônicas de sono ou insônia 

atrelada ao estresse ou acoolismo são capazes de provocar alterações clínicas do 

cortisol, mas o PSQI retrata somente a qualidade do sono do último mês (LANGE et 

al., 2006; LANGE et al., 2010).  

 A privação de sono possui múltiplos efeitos sobre a fisiologia endócrina e 

metabólica. No concernente ao cortisol, a restrição de sono eleva os seus níveis à 

tarde e ao início da noite. Essas alterações cronificadas podem facilitar o 

desenvolvimento de problemas de saúde, envolvidos com a elevação deste 

glicocorticóide, como hipertensão arterial, intolerância à glicose, SM, doenças 

cardiovasculares, além de perda de memória e envelhecimento precoce. Outra 

possível consequência é a obesidade abdominal em virtude da elevação e 
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diminuição dos níveis plasmáticos de grelina e leptina, respectivamente, 

(COPINSCHI, 2005; AGNOSTIS, et al., 2009).  

 Para elucidar definitivamente a associação entre os níveis de cortisol e a 

qualidade do sono, é necessário que outras pesquisas com delineamento longitudial 

e com melhor controle de variáveis sejam conduzidas para se chegar a uma 

conclusão mais plausível entre qualidade do sono de adultos jovens e os seus níveis 

séricos de cortisol. Todavia, como o cortisol possui facetas positivas e negativas 

para a saúde humana, é importante desde já que os profissionais de saúde 

acompanhem a evolução deste hormônio, ao menos naqueles sujeitos com má 

qualidade do sono em associação a outros problemas de saúde como SM, diabetes, 

hipertensão arterial, obesidade, etc. 

 

 

8.4 Associação entre a qualidade do sono dos universitários e a 

prevalência de síndrome metabólica 

 

 Todos os sujeitos desta pesquisa que apresentavam SM eram maus 

dormidores. Consoante os dados encontrados, constatou-se, ainda, haver um 

aumento na probabilidade de desenvolvimento de SM de 5% nos universitários 

maus dormidores.  

 Após um vasto levantamento bilbiográfico não foi possível encontrar 

estudo com escopo idêntico ao desta pesquisa, isto é, que tenha analisado a relação 

entre a qualidade do sono de universitários e a prevalência de SM. Entretanto, 

identificaram-se estudos que observaram essa relação com adultos, homens e 

mulheres de meia idade, idosos, operários e inclusive crianças. 

 Najafian et al. (2011) avaliaram 12.492 pacientes de um programa de 

saúde cardiovascular no Iran e, segundo verificaram, 58,1% das pessoas que 

dormiam < 6 h diárias tinham SM. Após os ajustes para idade e sexo, foi constatado 

que um sono ≥ 9 h é um fator protetor para SM em idosos. 

 Choi et al. (2011) investigaram 1.107 habitantes de uma zona rural da 

Coreia do Sul durante 2005-2009 e, conforme concluíram, 16,4% das mulheres, com 

duração do sono < 6 h desenvolveram SM. Por sua vez, Jung-Lee et al. (2009) 

avaliaram 100 homens adultos de um centro de promoção da saúde na Coreia do 

Sul e não verificaram associação estatisticamente significante entre qualidade do 
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sono e diagnóstico de SM. Apesar disto, a má qualidade do sono apresentou 

associação com HDL-C baixo, enquanto a latência do sono obteve uma correlação 

positiva e negativa com os níveis de triglicerídeos e HDL-C, respectivamente. Outra 

pesquisa conduzida também na Coreia do Sul com 4.356 participantes concluiu que, 

independente do estilo de vida da pessoa, tanto o sono de curta (≤ 5h) como o de 

longa duração (≥ 9 hs) aumentam o risco para o desenvolvimento de SM, 

especialmente nas pessoas acima de 60 anos. Ademais, as pessoas com sono de 

aproximadamente 7 hs emonstraram menor prevalência de SM (CHOI et al., 2008). 

 Katano et al. (2011) analisaram 4.356 trabalhadores japoneses saudáveis 

e, segundo constataram, o sono de curta duração (< 6 hs) possuía uma relação 

positiva e estatisticamente significante com todos os componentes da SM, 

principalmente com a obesidade. Kobayashi et al. (2011) durante um check up de 

44.452 japoneses, aparentemente saudáveis, detectaram o seguinte: os 8,7% que 

tinham SM, 26,2% dormiam < 6 hs por noite. As chances desses participantes 

desenvolverem a SM também foi maior em relação àqueles que dormiam > 6 hs 

diárias. Otsuka et al. (2011) avaliaram 948 trabalhadores japoneses do sexo 

masculino entre 2006-2009 e evidenciaram uma incidência de SM de 8,5%. Outro 

achado deste estudo foi o fato do risco para SM ter sido maior naqueles investigados 

com sono ≤ 5 hs diárias. Ainda no Japão, pesquisadores identificaram entre 275 

operários que aqueles com apneia obstrutiva do sono tinham 7,6 mais chances de 

desenvolver SM. Além disso, o sono de curta duração (< 5 hs) também apresentou 

uma associação estatisticamente com SM (CHIN et al., 2010). 

 Santos et al. (2007) pesquisaram 2.164 portugueses de 18-92 anos e 

concluíram que com o aumento da duração do sono também se elevam as chances 

de se desenvolver SM. Nesse caso, aqueles com sono ≥ 9 hs e ≤ 5 hs denotaram 

1,0 (ambos os sexos), 0,46 (mulheres) e 0,91 (homens) chances de apresentar SM. 

Semelhantemente, Arora et al. (2011) durante a avaliação de 29.333 chineses com 

idade ≥ 50 anos chegaram à mesma conclusão: pessoas com sono de longa (≥ 9 hs) 

e curta (< 6 hs) duração têm um aumento no risco para SM. Todavia, estudo 

conduzido com 311 crianças chinesas obesas verificou maior frequência de SM e de 

seus componentes nas crianças com duração do sono < 8 hs em relação àquelas 

com ≥ 10 hs de repouso (ZHOU et al., 2010). 

 Jennings et al. (2007) estudaram a qualidade do sono de 210 adultos de 

meia idade (30-54 anos) norte-americanos. De acordo com os resultados, entre os 
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pesquisados com má qualidade do sono para cada acréscimo de 2,6 pontos no 

PSQI as chances de ter SM aumentavam 1,4 vez. A má qualidade do sono esteve 

relacionada de forma estatisticamente significativa com os valores da CA, do IMC, 

do percentual de gordura corporal, dos níveis séricos de insulina, GVJ e da 

resistência à insulina. Também com norte-americanos de meia idade (n=1.214), Hall 

et al. (2008) verificaram uma prevalência de 22% de SM e um aumento de 45% de 

casos em pessoas com sono de longa e curta duração. No geral, as chances de ter 

SM quase dobraram nos homens e mulheres que dormiam < 6 hs ao dia, em relação 

àqueles que dormiam entre 7-8 hs diárias. A duração do sono mostrou ainda 

associação com obesidade abdominal, hiperglicemia e hipertrigliceridemia. 

 Outra questão problemática exposta pelos autores é a potencialização do 

risco para DCV quando problemas do sono e SM coexistem. Na Finlândia, segundo 

uma pesquisa identificou, esses pacientes têm triplicado suas chances de 

desenvolver coronariopatias (LOPONEN et al., 2010). No Brasil, os pesquisadores 

levantam um novo problema: a cronificação da SM em pacientes que já possuem 

este diagnóstico em associação com a síndrome da apneia do sono. Ambos os 

estudos consultados concluíram haver um pior prognóstico nos componentes da SM, 

em marcadores inflamatórios e no ácido úrico desses sujeitos (TROMBETTA et al., 

2010; DRAGER et al., 2010).  

 Em divergência aos dois últimos estudos brasileiros abordados, outras 

pesquisas analisadas chegaram a outra conclusão: a apneia do sono aumenta a 

vulnerabilidade dos sujeitos em relação à SM (PARISH et al., 2007; COUGHLIN et 

al; 2004; PATEL; HU, 2008; CAPPUCCIO et al., 2008). Nesta pesquisa, um 

percentual substancial dos universitários referiu não sofrer de distúrbios do sono, e a 

prevalência de SM realmente foi muito baixa, contudo, a grande maioria dormia 

sozinho. Isto, dificulta a constatação se existem ou não problemas como roncos, 

apneia, assim como sua associação com a SM. 

 Como se pôde constatar, apesar da magnitude do tema, são recentes e 

poucas as pesquisas sobre ele encontradas. E, ainda: apenas dois deles 

analisaram, especificamente, a relação entre a qualidade do sono e prevalência de 

SM, mas além das amostras terem sido pequenas, ambas investigaram somente 

homens adultos e/ou adultos de meia idade. Apesar disto, os estudos ora citados e 

os de outros autores consultados são unânimes em apontar que alterações 

quantitativas e qualitativas do sono apresentam associações epidemiológicas 
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robustas com a SM e, especialmente, com os componentes obesidade e glicemia 

(KNUSTON, 2010; SCHMID; SCHULTES, 2011).  

 Conforme evidenciado, o mecanismo exato pelo qual o sono pode afetar 

na vulnerabilidade para SM não está claro. Contudo, alguns autores elaboraram 

hipóteses para explicar esse fenômeno. Entre estas, a má qualidade do sono pode 

aumentar o risco para SM através da obesidade, o aumento do apetite (elevação da 

grelina) por alimentos calóricos e ricos em carboidratos e o surgimento de uma 

resistência à leptina naturalmente induzem ao ganho de peso excessivo e ampliam 

as chances de resistência insulínica. Uma vez instalado esse quadro, a obesidade 

cronifica a má qualidade do sono, potencializando a morbidade dessa relação, o que 

é determinante para o surgimento dos demais componentes da SM (JENNINGS et 

al; 2007; WOLK; SOMERS, 2007; HALL et al., 2008; LAM; IP, 2010; SCHMID; 

SCHULTES, 2011). 

 Ao se analisar os componentes da SM, isoladamente, com exceção da 

glicemia, nenhum apresentou associação ou corrrelação estatisticamente 

significante com os resultados do PSQI. Tal fato diverge dos demais estudos sobre o 

tema, mas é importante salientar que nenhuma dessas pesquisas investigou adultos 

jovens, caso dos universitários, que a princípio estariam livres do declínio fisiológico 

decorrente da idade e que naturalmente pode predispor a alterações vasculares e 

lipêmicas. 

 Apesar disto, é consenso entre revisões sistemáticas consultadas que a 

duração e a qualidade do sono estão, independentemente, relacionadas com o risco 

cardiometabólico humano, mediante elevação de problemas como obesidade, DM 2, 

hipertensão, dislipidemias, associados com a SM, e de marcadores de falência 

vascular (GALLICCHIO; KALESAN, 2009; KNUTSON, 2010; CAPPUCCIO et al., 

2011), há inclusive pesquisas que apontaram casos de obesidade e hipertensão em 

crianças e adolescentes com distúrbios do sono (PATER et al., 2008; JAVEHERI et 

al., 2008). Obviamente, se a literatura aponta a existência de uma relação entre a 

quantidade e a qualidade do sono com excesso de peso, hipertensão, dislipidemia e 

DM 2, é natural que ela também possa estar implicada com a SM. 

 A associação significante detectada entre glicemia elevada e má 

qualidade do sono corrobora os resultados de outros pesquisadores segundo os 

quais esta relação é independente da obesidade, e um preditor para pré-diabetes e 

DM 2 em adultos jovens. Nessa situação, a intolerância à glicose pode chegar a 



142 

 

40% e o risco para DM 2 aumenta em cinco vezes no tocante àqueles com sono 

saudável (GANGWISCH et al., 2007; JENNINGS et al., 2007 LIU et al., 2011; 

HANCOX; LANDHUIS, 2011). 

 Uma recente meta-análise, compilada com base em dez estudos 

prospectivos, concluiu que o risco para o desenvolvimento de DM 2 aumenta em 

28% e 84% nas pessoas que habitualmente dormem < 5 horas diárias e naquelas 

com problemas de latência do sono, respectivamente. Ademais, esse risco cresce 

com o decorrer da idade (CAPPUCCIO, et al., 2010) 

 Para os estudiosos do tema, talvez o mecanismo responsável por isto, 

nos maus dormidores, seja uma elevação na atividade simpática, dos níveis de 

cortisol, em combinação com um desequilíbrio neuroendócrino dos hormônios 

sacietógenos (KNUSTON, 2007; TUFIK, 2008; HANCOX; LANDHUIS, 2011; LIU et 

al., 2011). De qualquer forma, essas constatações são bastante preocupantes, pois 

implicam maior vulnerabilidade desses jovens em relação ao DM 2. Esta doença 

hoje é um dos principais desafios para a saúde pública da América Latina e uma das 

maiores causas de morbi-mortalidade no Brasil (STEWART et al., 2007; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2011). Dessa forma, urge o esforço 

conjunto em coibir qualquer fator passível de contribuir para a elevação do risco 

dessa doença e consequentemente para o agravamento do cenário epidemiológico 

nacional. Assim, a qualidade do sono de adultos jovens deve compor também a lista 

de itens a ser avaliado na prevenção do DM 2. 

 Portanto, apesar desta pesquisa não ter detectado divergências 

estatisticamente significantes entre a maioria dos componentes da SM, 

isoladamente, e o PSQI, é fortemente indicado que se direcione atenção especial 

sobre universitários já nas primeiras alterações clínicas desses parâmetros, haja 

vista as possibilidades elevadas de sucesso terapêutico e a diminuição da 

prevalência de diversos problemas cardiometabólicos no futuro.  

 Fica evidente, portanto, que não apenas idosos e adultos de meia idade, 

mas adultos jovens, aparentemente saudáveis, com má qualidade do sono, também 

são vulneráveis a manifestação de SM e consequentemente das demais 

comorbidades que acompanham esta síndrome. 

 A SM é um problema de saúde cada vez mais comum e complexo. Desse 

modo, exige uma ação integrada por vários profissionais de saúde e setores sociais. 

No tocante ao papel do enfermeiro nessa situação, é lhe indispensável amplo 
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conhecimento sobre SM, pois isso irá facilitar sua participação ativa na prevenção, 

no diagnóstico e tratamento das pessoas acometidas. Quando a SM já está 

instalada, suas ações serão voltadas, sobretudo, para a modificação do estilo de 

vida e adesão terapêutica dos sujeitos. Nas situações nas quais há risco para SM, o 

enfermeiro deverá colaborar para que o próprio sujeito, ativamente, descubra sua 

vulnerabilidade, desenvolva ações de autocuidado e participe também na prevenção 

de outros sujeitos da sua comunidade (AGELIDOU, 2006). 

 Apesar dessa reflexão, o combate à SM mediante modificação do estilo 

de vida, como no caso da qualidade do sono, ultrapassa as delegações de qualquer 

profissional de saúde, porquanto é um dever de todas as esferas sociais. Com base 

nos preceitos da promoção da saúde humana, a saúde é um direito de todos, 

constituído por alianças intersetoriais, interdisciplinares e equânimes. Logo, é 

imprenscidível que tanto os profissionais de saúde quanto toda a sociedade civil 

cooperem com medidas de autocuidado, modificação de estilo de vida e repensem o 

que é ser saudável e suas implicações futuras. 
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9 CONCLUSÕES 

 

 A hipótese levantada se confirmou, pois, os casos de SM identificados 

ocorreram apenas em universitários maus dormidores. De acordo com os resultados 

encontrados neste estudo é possível ainda elencar as seguintes conclusões: 

 

 Os estudantes universitários com má qualidade do sono possuem maior 

probabilidade (5%) de desenvolver SM. 

 A prevalência de SM nos acadêmicos da UFC é baixa (menos de 2%). 

 Parcela substancial dos estudantes da UFC (95,2%) possui má qualidade do 

sono. 

 Os universitários com menor carga horária de sono eram da área de 

conhecimento de ciências agrárias e tecnologia.  

 Os universitários com melhor renda, idade ≥ 30 anos e que moram sozinhos 

têm mais chances de possuir má qualidade do sono. 

 Os universitários com níveis séricos de cortisol elevado apresentam latência e 

eficiência do sono entre 16-30 minutos e 65-74%, respectivamente. 

 Os universitários fumantes diários e com médio risco para etilismo têm mais 

chances de desenvolver má qualidade do sono. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos resultados deste estudo e na sua confrontação com a 

literatura consultada, pode-se concluir ser determinante operacionalizar a atuação 

do próprio universitário na construção da sua qualidade do sono, isto é, é necessário 

se preocupar com o empoderamento desses sujeitos. Como cidadãos inseridos 

socialmente os universitários têm, de fato, direito ao acesso e à assimilação de 

ações de educação em saúde específicas nesse tema. Dessa maneira, eles devem 

ser capacitados para uma tomada de decisão em saúde: colaborar para que seu 

sono seja restaurador e saudável e seja um veículo a mais para a sua promoção da 

saúde. Para tanto, paralelamente às aplicações de estratégias de educação em 

saúde na temática do sono, é importante se aprofundar o debate sobre o que 

impede, efetivamente, um sono adequado e a adoção de medidas de higiene do 

sono nessa população. 

 Como mencionado, é essencial que as ações de promoção da saúde 

direcionadas para o combate deste problema, nesse nicho populacional, possuam 

caráter individual que leve em conta as premissas da individualidade biológica, 

cultural e comportamental dos sujeitos com vistas a se obter êxito. Para tanto, é 

preciso haver uma coesão multiprofissional e interdisciplinar. No tocante ao 

enfermeiro contemporâneo, esse profissional precisa se familiarizar mais com a 

temática sono, ritmos biológicos e sua correlação com as DCNT, no intuito de 

otimizar suas ações terapêuticas nesse atual problema de saúde pública, qual seja, 

a associação entre a SM e a má qualidade do sono. 

 Nessa empreitada, não apenas as universidades, mas todo sistema de 

saúde devem fortalecer o empoderamento da população acerca da importância da 

qualidade do sono para a saúde geral. A veiculação de campanhas nas diversas 

modalidades de imprensa e serviços de saúde, etc, é decisiva para sensibilizar os 

leigos no assunto sobre essa questão. Quanto aos profissionais de saúde, urge 

fomentar subsídios para uma análise acurada do sono dos usuários do SUS, o que 

passa pelo aumento da oferta de equipamentos e capacitações específicos sobre a 

saúde do sono, que infelizmente ainda são poucos. Neste âmbito, a educação 

sempre deverá ser o mediador dessas ações, haja vista ter ela melhorado o cenário 

epidemiológico em diversos âmbitos do processo saúde-doença humano. 
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10.1 Limitações do estudo 

 Como se trata de um estudo transversal, não se pode estabelecer 

relações causais mesmo naqueles itens nos quais se verificou associação 

estatisticamente significante. 

 Adotou-se uma escala psicométrica na avaliação da qualidade do sono 

dos pesquisados que apesar de equivalente, possui menor acurácia em relação 

a outros métodos analíticos como a polissonografia e a actigrafia. Além disso, os 

dados do PSQI foram autorreferidos, ou seja, pod 

 e haver erros em seu preenchimento ou ainda inexatidão da memória.  

 Não se analisaram os cronotipos dos jovens e sua possível relação com a 

qualidade do sono, indicadores sociodemográficos e de saúde e a prevalência 

de SM. 

 Não se controlaram questões escolares como período de provas, 

seminários, estágios, etc, na análise dos dados. Estes itens talvez tenham 

interferido nas respostas dos alunos ao instrumento PSQI. 

 Não se realizou associação entre rendimento acadêmico com a qualidade 

do sono e a prevalência de SM. 

 Não se levou em conta o período menstrual e o uso de anticoncepcionais 

orais na avaliação dos níveis séricos de cortisol feminino. 

 Não se controlou a influência do padrão alimentar sobre os níveis 

lipêmicos. 

 Não se associou a qualidade do sono com marcadores de oxidação 

vascular. 

 

10.2 Recomendações do estudo 

 É recomendável que esta pesquisa seja replicada com universitários de 

outras cidades, mas também com outras populações acometidas por 

problemas de sono. 

 É recomendável que essa pesquisa seja replicada com delineamento 

longitudinal e/ou experimental no intuito de gerar evidências mais robustas. 

 É recomendável que pesquisas de intervenção sejam direcionadas para a 

melhoria da qualidade do sono de universitários com base nos indicadores 
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sociodemográficos e de saúde que aumentam a vulnerabilidade desses 

jovens. 

 Ao se levar em conta os resultados obtidos nesta pesquisa, é recomendavel 

que as instituições universitárias diminuam a insalubridade das acomodações 

das residências universitárias ofertadas aos acadêmicos que precisam deste 

serviço; ofereçam assistência em saúde para prevenção de problemas e/ou 

situações passíveis de dificultar a qualidade do sono na transição para a 

universidade; e/ou ainda garantam assistência àqueles que já apresentam 

problemas de saúde relacionados à privação de sono. Esse fato deve ser 

considerado sobretudo nos grandes centros universitários que rotineiramente 

recebem alunos oriundos de várias partes do país. 

 

 

10.3 Implicações para a prática de enfermagem 

 
O que já era conhecido sobre a temática: 

 Dados globais sobre a prevalência da SM nos Estados Unidos, Chile, 

Colômbia, continente europeu, continente africano e Oriente Médio; 

 Dados sobre a prevalência da SM e dos seus componentes em populações 

diversificadas como crianças, adolescentes, adultos e idosos dos Estados 

Unidos, Portugal, China, Japão e Índia; 

 Dados sobre a prevalência da SM e dos seus componentes em populações 

diversificadas como crianças, adolescentes, adultos e idosos de cidades 

brasileiras como Vitória-ES, Cascavel-PR, Anápolis-GO, São Paulo-SP, Vale 

do Jequitinhonha-MG, Porto Alegre-RS, Brasília-DF, Florianópolis-SC, etc.; 

 Dados sobre a associação entre o gênero e a SM e seus componentes; 

 Dados sobre a associação da SM com doenças como DM 2, hipertensão 

arterial, síndrome de ovários micropolicísticos, transtorno bipolar, doenças 

cardíacas, cerebrovasculares, aneurisma da aorta abdominal, obesidade, etc.; 

 Dados sobre a qualidade do sono de estudantes universitários em países 

como Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, Austrália, Espanha, Croácia, 

Estônia, Grã-Bretanha, Brasil, Peru, Nigéria, etc.; 

 Dados sobre a relação entre a qualidade do sono e a SM em adultos 

saudáveis de meia idade norte-americanos; 
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 Dados sobre a relação entre a qualidade do sono e a SM em adultos com DM 

2 numa cidade brasileira. 

 

O que a pesquisa acrescentou: 

 Dados sobre a prevalência da SM e seus componentes em estudantes 

universitários de Fortaleza-Ceará; 

 Dados sobre o estado nutricional, a prática de atividade física, o etilismo e o 

tabagismo em estudantes de graduação da UFC; 

 Dados sobre a relação entre a qualidade do sono e a prevalência de SM em 

universitários; 

 Dados comparativos sobre a qualidade do sono entre estudantes de graduação 

novatos e veteranos; 

 Dados comparativos sobre a qualidade do sono e indicadores 

sociodemográficos de estudantes universitários de Fortaleza-Ceará; 

 Dados comparativos sobre a qualidade do sono e indicadores de saúde de 

estudantes universitários de Fortaleza-Ceará; 

 

Implicações para a Enfermagem 

 Uma vez identificados os portadores da SM, e seus componentes, bem como 

sua relação com a qualidade do sono, outros enfermeiros terão subsídios para 

planejar e aplicar ações educativas baseadas nos achados desta pesquisa e, assim, 

contribuir para a prevenção de DCNT na população adulta jovem.   

 A partir do estudo desenvolvido, os enfermeiros poderão visualizar a 

importância da avaliação rotineira dos componentes da SM e sua relação com a 

qualidade do sono dos sujeitos na sua prática clínica. 

 A publicação de manuscritos derivados dos dados desta tese poderá mobilizar 

outros enfermeiros para a realização de pesquisas sobre a prevalência da SM e a 

qualidade do sono em outras populações específicas como crianças, adolescentes, 

e trabalhadores com sono prejudicado como motoristas, aviadores, metalúrgicos e 

da área da saúde, em outras cidades brasileiras. Tal fato poderá elencar evidências 

mais robustas nesta temática e popularizar o tema entre os enfermeiros.  

 
 
 



151 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 

 

REFERÊNCIAS 
__________________________________________________________ 

 
 

ABAD, V.C; GUILLEMINAULT, C. Sleep and psychiatry. Dialogues Clin Neurosci, 

v.7, n.4, p.291-303, 2005. 

 

ADAMS, J. Socioeconomic position and sleep quantity in UK adults. Journal of 

Epidemiology of Community Health, v.60, n.267-269, 2006. 

 

AGELIDOU, D. Metabolic syndrome and cardiovascular risk: the nurse’s role. 

Hospital Chronicles, suplemento, (Suplemento), p.201-208, 2006. 

 

ANAGNOSTIS, P. et al. The pathogenetic role of cortisol in the metabolic syndrome: 

a hypothesis. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v.94, p.2692-2701, 

2009. 

 

AKERSTEDT, T; NILSSON, P. M. Sleep as restitution: an introduction. Journal of 

Internal Medicine, v. 254, p.6–12, 2003. 

 

AKHLAGI, A. A. K; GHALEBANDI, M. F. Sleep quality and its correlation with general 

health in pre-university students of Karaj, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and 

Behavioral Sciences, v.3, n.1, p.44-49, 2009. 

 

ALBERTI, K. G; ZIMET, P. Z. Definition, diagnosis, and classification of diabetes 

mellitus and its complications. Diagnosis and classification provisional report of WHO 

consultation. Diabetic Medicine, v.15, p.539-553, 1998. 

 

ALLEGRANTE, J. P. et al.Domains of core competency, standards, and quality 

assurance for building global capacity in health promotion: The Galway Consensus 

Conference statement. Health Education & Behavior, v.36, n.3, p. 476-482, 2009. 

 

 



153 

 

ALMONDES, K. M; ARAÚJO, J. F. Padräo do ciclo sono-vigília e sua relaçäo com a 

ansiedade em estudantes universitários. Estudos de Psicologia (Natal), v.8, n.1, 

p.37-43, 2003.  

 

ALWAN, A. et al. Monitoring and surveillance of chronic noncommunicable diseases: 

progress and capacity in high-burden countries. The Lancet, v.376, n. 9775, p. 1861-

68, 2010. 

 

ANDRADE, M. M. M; COELHO, A. M; VINHA, D. A influência do turno escolar sobre 

o ciclo vigília-sono de crianças. In: REUNIÃO ANUAL DA FEDERAÇÃO DE 

SOCIEDADES DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL, 15, 2000, Caxambu (MG). Anais... 

Caxambu (MG): FESBE, 2000. p.112. 

 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of medical care in diabetes. 

Diabetes Care, v. 28, supl. 1, p. S304-S342, Jan, 2005. 

ARAÚJO, M.F.M; ALMEIDA, L.S; SILVA, P.C.V; VASCONCELOS, H.C.A; LOPES, 

M.V.O; DAMASCENO, M.M.C. Sobrepeso e obesidade entre adolescentes de 

escolas particulares de Fortaleza-CE. Revista Brasileira de Enfermagem, v.63, n.4, 

p.623-628. 2010. 

ARORA, T. et al. Self-reported long total sleep duration is associated with metabolic 

syndrome: the Guangzhou Biobank Cohort Study. Diabetes Care, v.34, n.10, 

p.2317-2319, 2011. 

 

ASAIAG, P. E. et al. Avaliação da qualidade de vida, sonolência diurna e burnout em 

médicos residentes. Revista Brasileira de Educação Médica, v.34, n.3, p.422-429, 

2010. 

 

ASCHOFF, J. Circadian rhythms: general features and endocrinological aspects. In: 

KRIEGGER, D. T. (Org.). Endocrine rhythms. Nova York: Raven Press, 1979. p.1-

29. 

 



154 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SONO. Distúrbios do sono. [documento da 

internet]. Disponível em: http://www.sbsono.com.br/absono/artigos.htm . Acesso em: 

14 set. 2011 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE PESQUISAS (ANEP). Critério de 

classificação econômica Brasil. Disponível em: www.anep.org.br . Acesso em: 14  

fev. 2009. 

 

AURORA, R. N. et al. Best Practice Guide for the Treatment of Nightmare Disorder in 

Adults. Journal of Clinical Sleep Medicine, v..6, n. 4, p. 389-401, 2010. 

 

AYAS, N. T et al. A prospective study of self-reported sleep duration and incident 

diabetes in women. Diabetes Care, v.26, p.380-384, 2003. 

 

BAN, D. J; LEE, T. J. Sleep duration, subjective sleep disturbances and associated 

factors among university students in Korea. Journal of Korean Medical Science, 

v.16, p.475-480, 2001. 

 

BÁEZ G. F. et al. Calidad Del sueño em estudiantes de medicina. Revista de 

Posgrado de la Via Cátedra de Medicina, n.141, p.14-17, 2005. 

 

BAK, Y. G; PARK, H. S. Quality of sleep and serum lipid profile in patients with 

restless legs syndrome. Journal of Korean Academy of Nursing, v.41, n.3, p.344-

353, 2011. 

 

BARCELO A. et al. Abnormal lipid peroxidation in patients with sleep apnoea. 

European Respiratory Journal, v.16, p.644-647, 2000. 

 

BARRAL, G. L. L. Espaço de Lazer e culturas jovens em Brasília: o caso de 

bares. 2006. 144 f. Dissertação. (mestrado). - Instituto de Ciências Sociais, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2006.  

 

BARROS, A.J.D; HIRAKATA, V.N. Alternatives for logistic regression in cross-

sectional studies: an empirical comparison of models that directly estimate the 

http://www.sbsono.com.br/absono/artigos.htm
http://www.anep.org.br/


155 

 

prevalence ratio. BMC Research Medical Methodology [periódico eletrônico], v.3, 

n.21, [13 páginas], 2003. Disponível em: 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2288-3-21.pdf. Acesso em: 

18/08/2011. 

 

BASS, J; TAKAHASHI, T. S. Circadian integration of metabolism and energetics. 

Science, v.330, n. 6009, p.1349-54, 2010. 

 

BECK, R; TAYLOR, C; ROBBINS, M. Missing home: sociotropy and autonomy and 

their relationship to psychological distress and homesickness in college freshmen. 

Anxiety, Stress, and Coping: An International Journal, v.16, n.2, p.155 – 166, 

2003. 

 

BENINGTON, H. J. Sleep homeostasis and the function of sleep. Sleep, v.23, n.7, 

p.959-66, 2000. 

 

BERG, J. F. V. et al. Long sleep duration is associated with serum cholesterol in the 

elderly: the Rotterdam study. Psychosomatic Medicine, v.70, p.1005-1011, 2008. 

 

BERTOLAZI, A. N. Tradução, adaptação cultural e validação de dois 

instrumentos de avaliação do sono: escala de sonolência de Epworth e índice 

de qualidade de sono de Pittsburgh. 2008. 93 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Médicas). Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 2008. 

 

BINDLER, R. C. M. et al. Metabolic syndrome in a multiethnic sample of school 

children: implications for the pediatric nurse. Journal of Pediatric Nursing, v.22, 

n.1, p. 43-58, 2007. 

 

BJORVATN, B. et al. The association between sleep duration, body mass index and 

metabolic measures in the Hordaland Health Study. Journal of Sleep Research, 

v.16, p.66-76, 2007. 

 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2288-3-21.pdf


156 

 

BLIWISE, D.L. Principles and practice of sleep medicine. 3. ed..Philadelphia: 

Saunders, 2000. p.26-42. 

 

BOGUI, P. et al. The sleep of Africans and Europeans in the Ivory Coast: questionary 

study. Sante, v.12, n.2. p.263-70, 2002. 

 

BONNET M. H; ARAND D. L. We are chronically sleep deprived. Sleep, v. 18, n.10, 

p.908-911, 1995. 

 

BORBA, A. M. Relação entre função hipofisária, síndrome metabólica, e 

pressão intra-selar média em pacientes com adenoma de hipófise. 2008. 105f. 

Dissertação(mestrado). -- Universidade de Brasília, Brasília, 2008.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o 

enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 

2011-2022.  Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 148 p. Il. – (Série B. Textos Básicos 

de Saúde). 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Oficina de Prioridades de Pesquisa em Saúde. 

Brasília, 2008. 

 

BRASIL. Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Estabelece critérios 

sobre pesquisas envolvendo seres humanos. Bioética, Brasília, DF, v. 4, n. 2, supl., 

p. 15-25, 1996. 

 

BRESLAU, N. et al.  Sleep disturbance and psychiatric disorders: a longitudinal 

epidemiological study of young adults. Biological Psychiatry, v.39, p.:411–418, 

1996. 

 

BROWN F. C; BUBOLTZ W. C Jr; SOPER, B. Development and evaluation of sleep 

treatment and education program for students (STEPS). Journal of American 

College Health, v.54, n.4, p.231-237, 2006. 

 



157 

 

BROWN F. C; BUBOLTZ WC Jr; SOPER, B. Relationship of sleep hygience 

awareness, sleep hygiene practices, and sleep quality in university students. 

Behavioral Medicine, v.28, n.1, p. 33-38, 2002. 

 

BRUNO, G. et al. Metabolic syndrome as a predictor of all-cause and cardiovascular 

mortality in type 2 diabetes: the Casale Monferrato Study. Diabetes Care, v.27, p. 

2689-2694, 2004. 

 

BUBOLTZ, W. C; BROWN, F; SOPER, B. Sleep habits and patterns of college 

students: A preliminary study. Journal of American College Health, v. 50, p. 131-

135, 2001. 

 

BURTIS, C. A; ASHWOOD, E. R; BRUNS, D. E. Fundamentos de química clínica. 

6. ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

BURTON, W. N. et al. The prevalence of metabolic syndrome in an employed 

population and the impact on health and productivity. Journal of Occupational 

Environmental Medicine, v.50, n.10, p.1139-48, 2008. 

 

BUYSSE D. L. et a. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for 

psychiatric practice and research. Psychiatry Research, v.28, p.193-213, 1989. 

 

BUYSSE D. L; MONKY, T. H.; JARRETT, D. B. Old and young men have different 

circadian patterns of microsleeps during a constant routine. Sleep Research, v.20, 

p.445, 1991. 

 

CAPPUCCIO, F. P. et al.  Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a 

systematic review and meta-analysis of prospective studies. European Heart 

Journal, v.32, n.12, p.1484-1492, 2011. 

 

CAPPUCCIO, F.P. et al. Quantity and quality of sleep and incidence of type 2 

diabetes. Diabetes Care, v.33, n.2, p.414-420, 2010. 

 



158 

 

CAPPUCCIO, F. P. et al. Meta-analysis of short sleep duration and obesity in 

children and adults. Sleep, v.31, n.5, p.619-626, 2008. 

 

CARDOSO, H.C. et al. Avaliação da qualidade do sono de estudantes de medicina. 

Revista Brasileira de Educação Médica, v.33, n3, p.349-355, 2009.  

 

CARRINGTON, M. J.; TRINDER, J. Blood pressure and heart rate during continuous 

experimental sleep fragmentation in healthy adults. Sleep, v.31, n.2, p.1701-12, 

2008. 

 

CARSKADON M. A.; DEMENT, W. C. Normal human sleep: an overview. In: 

KRYGER, M. (editor). Principles and practice of sleep medicine. Philadelphia: 

W. B. Saunders Co., 1994. p. 16-25.  

 

CARVALHAES NETO, N. et al. The effect of hospitalization on the sleep pattern and 

on cortisol secretion of healthy elderley. Experimental Aging Research, v.29, 

p.425-436, 2003. 

 

CARVALHO, E. P; FERRAZ, F. S; SILVA, V. C. C. Qualidade do sono em um grupo 

de universitários de Muriaé-MG. Revista Científica da FAMINAS, v.3, n.1, sup.1, 

p.75, 2007. 

 

CARVALHO, J. C. A qualidade subjetiva do sono e atividades organo-cerebrais 

relacionadas com níveis sonoro e hormonal de cortisol em pacientes 

hospitalizados. 1996. 105f. Dissertação (mestrado). Instituto de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1996.  

 

CASPERSEN, C. J.; POWELL, K. E; CHRISTENSON, G. M. Physical activity, 

exercise and physical fitness: definitions and distinctions for health related research. 

Public Health Reports, v.100, n.2, p.172-179, 1985. 

 

CAUTER, E. V. et al. Impact of sleep and sleep loss on neuroendocrine and 

metabolic function. Hormone Research, v.67 (Suppl 1), p.2−9, 2007 

 



159 

 

CAUTER, E. V. et al. The impact of sleep deprivation on hormones and metabolism. 

Medscape Neurol Neurosurg, v.7, n.1, 2005. 

 

CAUTER, E. V. et al. Metabolic consequences of sleep and sleep loss. Sleep 

Medicine, n.9, suppl.1, p.23-28, 2008. 

 

CAVAGIONI, L. C. et al.  Síndrome Metabólica em Motoristas Profissionais de 

Transporte de Cargas da Rodovia BR-116 no Trecho Paulista-Régis Bittencourt. 

Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, v.52, n.6, p.1015-1023, 

2008. 

 

CHAPUT, J. P. Association of sleep duration with type 2 diabetes and impaired 

glucose tolerance. Diabetologia, v.50, p.2298-2304, 2007. 

 

CHIN, K. et al. Associations between obstructive sleep apnea, metabolic syndrome, 

and sleep duration, as measured with an actigraph, in an urban male working 

population in Japan. Sleep, n.1, p.89-95, 2010. 

 

CHOI, K. M. et al. Relationship between sleep duration and the metabolic syndrome: 

Korean National Health and Nutrition Survey 2001. International Journal of 

Obesity, v.32, p.1091–1097, 2008. 

 

CHOI, J. K. et al. Association between short sleep duration and high incidence of 

metabolic syndrome in midlife women. Tohoku Journal Exp Med, n. 225, p.187-193, 

2011.  

 

CHOU, Y. T. et al. Hyperlipidaemia in patients with sleep-related breathing disorders: 

prevalence & risk factors. Indian Journal of Medical Research, v.131, p.121-125, 

2010. 

 

CLEGG-KRAYNOK, M. M; MCBEAN, A. L; MONTGOMERY-DOWNS, E. M. Sleep 

quality and characteristics of college students who use prescription psychostimulants 

nonmedically. Sleep Medicine, v.12, p.598-602, 2011. 

 



160 

 

COPINSCHI, G. Metabolic and endocrine effects of sleep deprivation. Essential 

Psychopharmacology, v.6, n.6, p.341-347, 2005. 

 

COSTA, L. O. B. F.; VIANA, A. O. R.; OLIVEIRA, M. Prevalência da síndrome 

metabólica em portadoras da síndrome dos ovários policísticos. Revista Brasileira 

de Ginecologia e Obstetrícia, v.29, n.1, p.10-17, 2007. 

 

COUGHLIN, S. R. et al.Obstructive sleep Apnea is independently associated with an 

increased prevalence of metabolic syndrome. European Heart Journal, v.25, p.735-

741, 2004.  

 

CURCIO, G; FERRARA, M; DE GENARO, L. Sleep loss, learning capacity and 

academic perfomance. Sleep Medicine Reviews, v.10, n.5, p.323-337, 2006. 

 

CUNHA, M. C. B. Qualidade do sono em diabéticos do tipo 2. 2006. 120 f. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem Fundamental). Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006.  

 

CUNHA, M. C .B; ZANETTI, M. L; HASS, V. J. Qualidade do sono em diabéticos do 

tipo 2. Revista Latino-americana de Enfermagem, v.16, n,5, 2008 

 

CURTIS, L. H. et al. Costs of the syndrome metabolic in elderly individuals: findings 

from the Cardiovascular Health Study. Diabetes Care, v.30, n.10, p.2555-8, 2007.  

DADOUN, F. et al. Effect of sleep apnea syndrome on the circadian profile of cortisol 

in obese men. American Journal of Physiology - Endocrinology and 

Metabolism, v.293, p.466-474, 2007. 

DANDA, G. J. N. et al. Padrão do ciclo sono-vigília e sonolência excessiva diurna em 

estudantes de medicina. Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v.54, n.2, p.102-106, 

2005. 

 

DEEN D. Metabolic Syndrome: time for action. American Family Physician, v.69, 

n.12, p.2875-82, 2004. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=Am+J+Physiol+Endocrinol+Metab&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fajpendo.physiology.org%2F&ei=2KbuTsqIAtTrggexzuWTCQ&usg=AFQjCNGBh3sHdZO39kzN-mIRxsMGH25Xuw&cad=rja
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=Am+J+Physiol+Endocrinol+Metab&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fajpendo.physiology.org%2F&ei=2KbuTsqIAtTrggexzuWTCQ&usg=AFQjCNGBh3sHdZO39kzN-mIRxsMGH25Xuw&cad=rja


161 

 

DE MARTINO, M. M. F; INABA, A. S. Estudo do ciclo-vigília sono em estudantes 

universitários. Revista de Ciências Médicas, v.12, n.3, p.247-253, 2003. 

 

DETONNI, J. L. Efeitos da privação parcial do sono no endotélio venoso e no 

controle autonômico em voluntários saudáveis. 2008. 128f. Tese (Doutorado). 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2008. 

 

DÍAZ, C. M. et al. Prevalencia de síndrome metabólico en funcionarios del servicio 

de medicina interna del hospital Dr. Gustavo Fricke Viña del Mar. Boletim 

Hospitalar Viña del Mar, v.63, n.3/4, p.101-109, 2007. 

 

DIGDON, N. L. Circadian preference and college students' beliefs about sleep 

education. Chronobiology International, v.27, n.2, p.297-317,  2010. 

 

DIMITROV, S. et al. A regulatory role of prolactin, growth hormone, and 

corticosteroids for human T-cell production of cytokines. Brain, Behavior and 

Immunity, v.18, n.4, p.368–374, 2004. 

 

DIRETRIZ brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica. Arquivo 

Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, v.84, supl.I, abr, 2005. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Sociedade Brasileira de Hipertensão 

e Sociedade Brasileira de Nefrologia. Diretrizes brasileira de hipertensão. São 

Paulo, 2010. 

 

DRAGER, L. F. et al. The impact of obstructive sleep apnea on metabolic and 

inflammatory markers in consecutive patients with metabolic syndrome. Plos One, 

[periódico eletrônico],v.5, n.8, [8 páginas]. Disponível em: 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0012065. 

Acesso em: 17 set. 2011. 

 

DUMITRESCU, A. L; TOMA, C; LASCU, V. Associations among sleep disturbance, 

vitality, fatigue and oral health. Oral Health & Preventive Dentistry, v.8, n.4, p.323-

330, 2010. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Bol.%20Hosp.%20Viña%20del%20Mar
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Bol.%20Hosp.%20Viña%20del%20Mar
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20370471
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0012065


162 

 

 

DUNSTAN, D. W.; ZIMMET P. Z.; WELBORN, T. A. The rising prevalence of 

diabetes and impaired glucose tolerance. The Australian Diabetes, Obesity and 

Lifestyle Study. Diabetes Care, v.25, p.829-834, 2002. 

 

EDINGER, J. D.; CARNEY, C. E. Overcoming insomnia: A cognitive behavioral 

therapy approach workbook (treatments that work). New York, NY: Oxford 

University Press, 2008. 

 

EDWARDS, S. et al. Association between time of awakening and diurnal cortisol 

secretory activity. Psychoneuroendocrinology, v.26, p.613-622, 2001. 

 

EKSTEDT, M; ÅKERSTEDT, T; SÖDERSTRÖM, M. Microarousals during sleep are 

associated with increased levels of lipids, cortisol, and blood pressure. 

Psychosomatic Medicine, v.66, p. 925-931, 2004. 

 

ELIASSON, A. H; LETTIERI, C. J; ELIASSON, A. H. Early to bed, early to rise! Sleep 

habits and academic performance in college students. Sleep and Breathing, v.15, 

2009.  

 

ESTRELLA, J. M. et al. Evaluation of depressive symptoms and sleep alterations in 

college students. Archives of Medical Research, v.36, n.4, p.393-398, 2005. 

 

EXECUTIVE SUMMARY OF THE THIRD REPORT OF THE NATIONAL 

CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM (NCEP) Expert Panel on Detection, 

Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment 

Panel III). JAMA, v.16, n.285, p. 2486-97, 2001.  

FALAVIGNA, A. et al.  Sleep disorders among undergraduate students in Southern 

Brazil. Sleep and Breathing, v.15, n.3, p.519-524, 2010. 

 

FARIA, A. P. et al. Effects of Resistance Exercise on the Sleep Patterns of 

Sedentary Individuals. Sleep science, v.2, n.3, p.141-146, 2009.  

 



163 

 

FELISBINO-MENDES, M. S. et al. Indicadores de desnutrição pregressa são fatores 

de risco para a síndrome metabólica e a obesidade? Revista Mineira de 

Enfermagem, v.10, n.1, p.7-11, 2006. 

 

FERNANDES, R. M. F. O sono normal. Medicina, Ribeirão Preto, v.39, n.2, p.157-

168, 2006. 

 

FERNÁNDEZ-MENDOZA,  F. et al. Circadian preference, nighttime sleep and 

daytime functioning in young adulthood. Sleep and Biological Rhythms, v.8, p. 52–

62, 2010. 

 

FERREIRA, A. P.; OLIVEIRA, C. E. R.; FRANÇA, N. M. Metabolic syndrome and risk 

factors for cardiovascular disease in obese children: the relationship with insulin 

resistance (HOMA-IR) Journal de Pediatria, v.83, n.1, p. 21-26, 2007. 

 

FERREIRA, S. A. L. et al. Motivos que contribuem para indivíduos de uma escola de 

nível superior tornarem-se ou não tabagistas. Revista Gaúcha de Enfermagem, 

v.32, n.2, p.287-293,  2011. 

 

FIEDLER-TEMPSKI, P. Avaliação da qualidade de vida do estudante de 

medicina e da influência exercida pela formação acadêmica. 2008. 308 f. Tese 

(Doutorado) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

FIGLIE, N. B. et al. The frequency of smoking and problem drinking among general 

hospital inpatients in Brazil – using the AUDIT and Fagerström questionnaires. São 

Paulo Medical Journal, v.118, n.5, p.139-143, 2000. 

 

FIGUEIREDO, V. N; DE MARTINO, M. M. F. Estudo do ciclo vigília sono e cronótipo 

em estudantes universitários de Enfermagem. In: Congresso interno de iniciação 

científica da UNICAMP, 15, 2007.  

 

FORD, E. S. The metabolic syndrome and C-reactive protein, fibrinogen, and 

leukocyte count: findings from the Third National Health and Nutrition Examination 

Survey. Atherosclerosis, v.168, p.351-8, 2003. 



164 

 

 

FORD, E. S.; GILES, W. H. A comparison of the prevalence of the metabolic 

syndrome using two proposed definitions. Diabetes Care, v.26, p.575-581, 2003. 

 

FORD, E. S.; GILES, W. H.; DIETZ, W. H. Prevalence of the metabolic syndrome 

among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination 

Survey. JAMA, v. 287, p. 356-359, 2002. 

 

FORQUER, L. M. et al. Sleep patterns of college students at a public university. 

Journal of American College Health, v.56, n.5, p. 563-565,  2008. 

 

FREITAS, E. D; HADDAD, J. P. A; VELASQUEZ-MELENDEZ, G. Uma exploração 

multidimensional dos componentes da síndrome metabólica. Cadernos de Saúde 

Pública, v. 25,  n. 5, p. 1073-1082, 2009. 

 

FRISMAN, G. H.; BERTERÖ, C. Having knowledge of metabolic syndrome: does the 

mcaning and consequences of the risk factors influence the life situation of Swedish 

adults? Nursing and Health Sciences, v.10, p.300-305, 2008. 

 

FRIEDMAN, E. M. et al. Socioeconomic status predicts objective and subjective 

sleep quality in aging women. Psychosomatic Medicine, v.68, p.682-691, 2007. 

 

FRIESS, E. et al. . The hypothalamic–pituitary–adrenocortical system and sleep in 

man. Advances in Neuroimmunology, v. 5, n.2, p.111-25,1995.  

 

FURLANI, R; CEOLIM, M. F. Padrões de sono de estudantes ingressantes na 

Graduação em Enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 58, n. 3, p.320-

324, 2005.  

 

FURTADO, E. F.; YOSETAKE, L. L. Coisas simples que todo médico pode fazer 

para tratar o alcoolismo: você já faz? Rev Med Sigma Pharma, v.1, n.2, p.13-17, 

2005. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18400669


165 

 

GALAMBOS, N. L; DALTON, A. L; MAGGS, J. L. Losing sleep over it: Daily variation 

in sleep quantity and quality in Canadian students’ first semester of university. 

Journal of Research on Adolescence, v.19, p.741 – 761, 2009. 

 

GALAMBOS, N. L; HOWARD, A. L; MAGGS, J. L. Rise and fall of sleep quantity and 

quality with student experiences across the first year of university. Journal of 

Research on Adolescence, v.21, n.2, p.342-349, 2010. 

 

GALILICCHIO, L; KALESAN, B. Sleep duration and mortality: a systematic review 

and meta-analysis. Journal of Sleep Research, v.18, p.148-158, 2009.  

 

GANGWISCH, J. E. Epidemiological evidence for the links between sleep, circadian 

rhythms and metabolism. Obesity Reviews, v.10, suppl.2, p.37-45, 2009. 

 

GANWISCH, J. E. et al. Sleep duration as a risk factor for diabetes incidence in a 

large US sample. Sleep, v.30, n.12, p.1667-1673, 2007. 

 

GAULTNEY, J. F. The prevalence of sleep disorders in college students: impact on 

academic performance. Journal American of College Health, v.59, n.2, p.91-97, 

2010.  

 

GELONEZE, B. et al. HOMA1-IR and HOMA2-IR indexes in identifying insulin 

resistance and metabolic syndrome – Brazilian Metabolic Syndrome Study (BRAMS). 

Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, v.53, n.2, p.281-287, 

2009. 

 

GEROLDI, C. et al. Principal lifetime occupation and sleep quality in the elderly. 

Gerontology, v.42, p.163-169,1996.  

 

GIRMAN, C. J. et al. for the 4S Group and the AFCAPS/TexCAPS Research Group. 

The metabolic syndrome and risk of major coronary events in the Scandinavian 

Simvastatin Survival Study (4S) and the Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis 

Prevention Study (AFCAPS/ TexCAPS). American Journal of Cardiology, v. 93, p. 

136–141, 2004. 



166 

 

 

GIROTTO, C. A.. et al. Prevalence of cardiovascular risk factors in first year 

university students. Revista Saude Pública, v.30, n.6, p.576-586, 1996. 

 

GONZAGA, M. L. C. Prevalência de síndrome metabólica nos funcionários do 

hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU – UFSC). 

2006.50p. Monografia (Graduação). --Curso de Medicina. Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2006.  

 

GOMES, A. C. A. Sono, sucesso académico e bem-estar em estudantes 

universitários. 2005. 559f. Tese (Doutorado em Ciências da Educação). --

Universidade de Aveiro, Aveiro,  2005. 

 

GOODIN, B. R; MCGUIRE, L; SMITH, M. T. Ethnicity moderates the influence of 

perceived social status on subjective sleep quality. Behavioral Sleep Medicine, v. 8, 

n.4, p.194-206, 2010. 

 

GORTER, P. M. et al. Prevalence of the metabolic syndrome in pacients with 

coronary heart disease, cerebrovascular disease, peripheral arterial disease or 

abdominal aneurysm. Atherosclerosis, v.173, n.2, p.361-367, 2004. 

 

GRIFFITH, C. D.; MAHADEVAN, S. The influence of fatigue on human performance: 

Meta-analysis of sleep deprivation effect on performance measures. In: Human 

Factors and Power Plants and HPRCT 13th Annual Meeting, 2007 IEEE 8th , 

vol., no., pp.291-296, 26-31 Aug. 2007 doi: 10.1109/HFPP.2007.4413222 

URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4413222&isnumber

=4413166  

 

GRUNDY, S. M. et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an 

American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific 

Statement. Circulation, v.112, p.2735-2752, 2005. 

 

GUPTA, A; GUPTA, V. Metabolic syndrome: what are the risks for humans? 

BioScience Trends, v.4, n.5, p.204-212, 2010. 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4413222&isnumber=4413166
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4413222&isnumber=4413166


167 

 

 

GUZMAN-MARIN, R. et al.  Subcutaneous administration of nicotine changes dorsal 

raphe serotonergic neurons discharge rate during REM sleep. Brain Res, v.888, n.2, 

p.321-325, 2001. 

 

HAGUE, J. F. A sedentary day effects on subsequent sleep and body temperatures 

in trained athletes. Physiol Behav, v.8, n.2, p. 261-267, 2003. 

 

HALL, M; BROMBEGER, J; MATTHEWS, K. Socioeconomic status as a correlate of 

sleep in African-American and Caucasian women. Annals of New York Academy of 

Sciences, v.896, p.427–30, 1999. 

 

HALL, M. H. et al. S.B. Self-reported sleep duration is associated with metabolic 

syndrome in midlife adults. Sleep, v.31, n.5, p.635-643, 2008. 

 

HANCOX, R. J; LANDHUIS, C. E. Association between sleep duration and 

haemoglobin A1c in young adults. Journal of Epidemiology & Community Health, 

[document da internet], (6 páginas). Disponível em: 

http://jech.bmj.com/content/early/2011/11/07/jech-2011-200217.abstract . Acesso 

em:  20 set. 2011.  

 

HASAN, J. et al. Exercise habits and sleep in a middle-aged Finnish population. Acta 

Physiol. Scand, v.574, p. 33-35, 1988. 

 

HELIÖVAARA, M. K. Plasma IL-6 concentration is inversely related to insulin 

sensitivity, and acute-phase proteins associate with glucose and lipid metabolism in 

health subjects. Diabetes Obesity & Metabolism, v.7, p.729-36, 2005. 

 

HELLHAMMER, D. H; WÜST, S; KUDIELKA, B. M. Salivary cortisol as a biomarker 

in stress research. Psychoneuroendocrinology, v.34, p.163-171, 2009. 

 

HENRIQUES, A. P. F. C. M. Caracterização do sono dos estudantes 

universitários do Instituto Superior Técnico. 2008. 107 f. Dissertação (Mestrado 

http://jech.bmj.com/content/early/2011/11/07/jech-2011-200217.abstract


168 

 

em Medicina do Sono) – Faculdade de Medicina de Lisboa, Universidade de Lisboa, 

Lisboa, 2008. 

 

HICKS, R. A; FERNANDEZ, C; PELLEGRINI, R. J. Striking changes in the sleep 

satisfaction of university participants over the last two decades. Perceptual and 

Motor Skills, v. 93, p. 660, 2001. 

 

HICKS, R. A; PELLEGRINI, R. J. The changing sleep habits of college students. 

Perceptual and Motor Skills, v.72, n.3 (Pt 2), p. 1106, 1991. 

 

HIESH, Y. H et al. The levels of stress and depression among interns and clerks in 

three medical centers in Taiwan – a cross-sectional study. Chang Gung Medical 

Journal, v.34, p.278-285, 2011. 

 

HIRATA, F. C. et al. Depression in medical school: the influence of 

morningness‐eveningness. Chronobiology International, v.24, n.5, p.939-946, 

2007. 

 

HORNE, J. A. The effects of exercise upon sleep: a critical review. Biol Psychol, v. 

12, p.241-90, 1981. 

 

HOWARD, S. K. Sleep deprivation and physician performance: why should I care? 

Baylor University Medical Center Proceedings, v.18, p.108-112, 2005. 

 

HU, G. et al. Decode Study Group: Prevalence -of metabolic syndrome and its 

relation to all-cause and cardiovascular mortality innondiabetic European men and 

women. Archives International Medicine, v.164, n.10, p.1066-1076, 2004. 

 

HUEN, L. L. et al. Do medical students in Hong Kong have enough sleep? Sleep and 

Biological Rhythms, v.5, p.226-230, 2007. 

 

HUNT, S. M; MCEWEN, J; MCKENNA, S. P. Social inequalities and perceived 

health. Effective Health Care, v.2, p.151-160, 1985. 

 



169 

 

HYYPPA, M. T; KRONHOLM, E; ALANEN, E. Quality of sleep during economic 

recession in Finland: a longitudinal cohort study. Social Science & Medicine, v.45, 

p.731–738, 1997. 

 

III DIRETRIZES brasileiras sobre dislipidemias e diretriz de prevenção da 

aterosclerose do  Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasielira de 

Cardiologia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 77 (supl III). p. 1-48, 2001. 

 

ILANNE-PARIKKA, P.; ERIKSSON, J. G.; LINDSTROM, J. Prevalence of the 

metabolic syndrome and its components: findings from a Finnish general population 

sample and the Diabetes Prevention Study cohort. Diabetes Care, v.27, p.2135-

2140, 2004. 

 

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. The IDF consensus worldwide 

definition of the metabolic syndrome. Belgium, 2004. 

 

ISOMAA, B. et al. Cardiovascular morbidity and mortality associated with the 

metabolic syndrome. Diabetes Care, v.24, p.683-689, 2001. 

 

JAEHNE, A. et al. Effects of nicotine on sleep during consumption. Effects of nicotine 

on sleep during consumption, withdrawal and replacement therapy. Sleep Med Rev, 

v.13, n.5, p.363-377, 2009. 

 

JAMIE, C. M; LAM, S. M; MARY, S. M. Sleep & syndrome metabolic. Indian Journal 

of Medical Research., v.131, February, pp 206-216, 2010. 

 

JAUSSENT, I. et al. Insomnia and daytime sleepness are risk factors for depressive 

symptoms in the elderly. Sleep, v.34, n.8, p.1103-1110, 2011. 

 

JAVEHERI, S. et al. Sleep quality and elevated blood pressure in adolescents. 

Circulation, v.118, p.1034-1040, 2008. 

 



170 

 

JEAN-LOUIS, G. et al. Mood states and sleepiness in college students: influences off 

age, sex, habitual sleep, and substance use. Perceptual and Motor Skills, v.87, 

n.2, p.507-512, 1998. 

 

JENNINGS JR. et al. Self-reported sleep quality is associated with the syndrome 

metabolic. Sleep, v.30, n.2, p. 219-223, 2007. 

 

JHONSON, M. Ligações entre NANDA, NIC e NOC- diagnósticos, resultados e 

intervenções de enfermagem. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

JOHNS, C; DAWN, F. Transforming nursing through reflective practice. London: 

Blackwell, 2005. 

 

JORGENSEN, M. E.; BJERREGAARD, P. Prevalence of the metabolic syndrome 

among the Inuit in Greenland. A comparison between two proposed definitions. 

Diabetic Medicine, v.21, p.1237-1242, 2004. 

 

JUNG LEE, E. et al.. Relationship between Sleep Quality and Metabolic Syndrome 

and Infl ammatory Markers in Middle-aged Men in Korea. Korean Journal of Family 

Medicine, v.30, p.344-351, 2009. 

 

KAHN, H. S. Choosing an index for abdominal obesity: an opportunity for 

epidemiologic clarification. Journal of Clinical Epidemiology, v.46, n.5, p.491-4, 

1993. 

 

KANEITA, Y. et al. Associations of usual sleep duration with serum lipid and 

lipoprotein levels. Sleep, v.31, n.5, p. 645-652, 2008. 

 

KANG, J.H; CHEN, S.C. Effects of an irregular bedtime Schedule on sleep quality, 

daytime sleepiness, and fatigue among university students in Taiwan. BMC Public 

Health, v.9, n.9,p.248,  2009. 

 



171 

 

KANG, J.K; LIM, H.D; LEE, Y.M. Association between sleep quality and psychologic 

factors among university students in Korea. The Korean Academy of Orofacial 

Pain and Oral Medicine, v.33, n.3, p.257-267, 2008. 

 

KATANO, S. et al. Relationship between sleep duration and clustering of metabolic 

syndrome diagnostic components. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: 

Targets and Therapy, v.4, p.119-125, 2011. 

 

KAWAKAMI, N; TAKATSUDA, N; SHIMIZU, H. Sleep disturbance and onset of type 2 

diabetes. Diabetes Care, v.27, p.282-283, 2004. 

 

KECKEIS, M. et al. Impaired glucose tolerance in sleep disorders. PLoS ONE, 

[documento da internet], v.5, n.3, p.9444 (6 páginas). Disponível em: 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0009444 

Acesso em: 22 dez. 2011. 

 

KELISHADI, R. et al. Factors associated with the metabolic síndrome in a national 

simple of youths: Caspian study. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis., v.18, n.7, p.461-

470, 2008. 

 

KELLINY, C. et al. Metabolic syndrome according to different definitions in a rapidly 

developing country of the African region. Cardiovascular Diabetology,  v.18, n.7, 

p.27, 2008. 

 

KIELY, J.L; MCNICHOLAS, WT. Cardiovascular risk factors in patients with 

obstructive sleep apnoea syndrome. European Respiratory Journal, v.16, p.128-

133, 2000. 

 

KIM, H.S; EOM, M.R; KIM, E.K. Sleep patterns and circadian types of nursing 

students during shift schedules. Journal of Korean Academy of Nursing, v.40, n.1, 

p.43-51, 2010. 

 

KLEIN, C. H, BLOCH, K. V. Estudos seccionais. In: MEDRONHO, R. A et al. 

Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. p.193-219. 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0009444


172 

 

 

KLOSS, J. D. et al.The delivery of behavioral sleep medicine to college students. 

Journal of Adolescent Health, v.48, p.553–561, 2011. 

 

KNUSTON, K. L. Impact of sleep and sleep loss on glucose homeostasis and 

appetite regulation. Sleep Med Clin, v. 2, p.187–197, 2007. 

 

KNUSTON, K. L. Sleep duration and cardiometabolic risk: a review of the 

epidemiologic evidence. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & 

Metabolism,  v.24, p.731–743, 2010. 

 

KNUTSON, K. L. et al. The metabolic consequences of sleep deprivation. Sleep 

Medicine Reviews, v.11, p.163–178, 2007. 

 

KOBAYASHI, D. et al. Relation between metabolic syndrome and sleep duration in 

Japan: a large scale cross-sectional study. Internal Medicine, v.50, p.103-107, 

2011. 

 

KOHATSU, N. D. et al. Sleep duration and body mass index in a rural population. 

Arch Intern Med, v.166, p. 1701-5, 2006. 

 

KONGSOMBOON, K. Psychological problems and overweight in medical students 

compared to students from Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, 

Thailand. Journal of Medicine Association Thailand, v. 93, suplemento 2, p.S106-

S113, 2010. 

 

KOR, K; MULLAN, B. A. Sleep hygiene behaviours: An application of the theory of 

planned behaviour and the investigation of perceived autonomy support, past 

behaviour and response inhibition. Psychology and Health, v.1, p.1-17, 2011. 

 

LAM, J. C. M; IP, M. S. M. Sleep & the metabolic syndrome. Indian J Med 

Res,v.131, p.206-216, 2010. 

 



173 

 

LANDOLT, H. P. et al. Effect of age on the sleep EEG: slow-wave activity and 

spindle frequency activity in young and middle-aged men. Brain Research, v.738, 

p.205-212, 1996. 

 

LANGE, T; DIMITROV, H. L; BORN, J. Effects of sleep and circadian rhythm on the 

human immune system. Annals of the New York Academy of Sciences, v.1193, 

p.48-59, 2010. 

 

LANGE, T. et al. Sleep-like concentrations of growth hormone and cortisol modulate 

type1 and type2 in-vitro cytokine production in human T cells. International of 

Immunopharmacology, v.6, n.2, p.216–225, 2006. 

 

LAKKA, H. M. et al. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease 

mortality in middle-aged men. JAMA, v. 288, p. 2709–2716, 2002. 

 

LEE, A. J; LIN, W. H. Association between sleep quality and physical fitness in 

female young adults. The Journal of Sports Medicine Physical Fitness, v.47, n.4, 

p.462-467, 2007. 

 

LEINEWEBER, C; KECKCLUND, G; AKERSTEDTS, T. et al. Snoring and the 

metabolic syndrome in women. Sleep Med, n.4, p.531-536, ano? 

 

LEHNKERING, H; SIEGMUND, R. Influence of chronotype, season, and sexo f 

subjective on sleep behavior of young adults. Chronobiology International, v.24, 

n.5, p.875-888, 2007. 

 

LEÓN LATRE, M. Síndrome metabólico en una muestra de población laboral 

española: análisis transversal de prevalencia, forma de presentación y relación 

con la cardiopatía isquêmica. 2005. 134f. Tese (Doutorado) -- Facultad de 

Medicina, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2005. 

 

LEPROULT, R. et al. Transition from dim to bright bight in the morning induces an 

immediate elevation of cortisol levels. The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism, v.86, 151-157, 2001. 



174 

 

 

LEWIS, D. A. Sleep in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary 

disease. Curr Opin Pulm Med, v.7, n.2, p.105-112, 2001. 

 

LIMA, P. F; MEDEIROS, A. L. D; ARAÚJO, J. F. Sleep-wake pattern of medical 

students: early versus late class starting time. Brazilian Jounal of Medicine 

Biological Research, v.35, n.11, p.1373-7, 2002. 

 

LIU, R. et al. Short sleep duration is associated with insulin resistance independent of 

adiposity in Chinese adult twins. Sleep Medicine, v.12, p.914–919, 2011. 

 

LOMBO, B. et al. Prevalencia del síndrome metabólico en pacientes diabéticos. Acta 

Médica Colombiana, v. 32, n. 1, p. 9-15, 2007.  

 

LOMBO, B. et al. Prevalencia del síndrome metabólico entre los pacientes que 

asisten al servicio clínica de hipertensión de la fundación Santa Fe de Bogotá. 

Revista Colombiana de Cardiologia, v. 12, n. 7, p. 472-478, 2006. 

 

LOPES, M. J. S. Prevalência da síndrome metabólica no Brasil: um estudo de 

revisão. 2009. 68f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação 

Física) – Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá, 2009.  

 

LOPONEN, M. et al. Joint effect of self-reported sleep problems and three 

components of the metabolic syndrome on risk of coronary heart disease. Journal of 

Psychosomatic Research, v.68, n.2. p.149-158, 2010. 

 

LOWRY, M; DEAN, K; MANDERS, K. The link between sleep quantity and academic 

performance for the college student. Sentience, v.3, p.16-19, 2010. 

 

LUCCHESI, L. M; LUCCHESI, M. Sono em transtornos psiquiátricos. In: TUFIK, S. 

Medicina e Biologia do sono. Barueri: Manole, 2008. 

 



175 

 

LUND, H. G. et al. Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large 

population of college students. Journal of Adolescent Health, v.46, p.124-132, 

2010. 

 

MAIA, A. P. L. Efeito do exercício físico matinal realizado sob luz solar no cilco 

vigília-sono de adolescentes. 2008. 96f. Dissertação (Mestrado) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 2008.  

 

MAH, C. D. et al.The effects of sleep extension on the athletic performance of 

collegiate basketball players. Sleep, v.34, n.7. p.943-950, 2011. 

 

MAK, K. K. et al. Smoking and sleep disorders in Chinese adolescents. Sleep 

Medicine, v.11, p.268-273, 2010. 

 

MARTINEZ-NICOLAS, A. et al. Crosstalk between environmental light and internal 

time in humans. Chronobiology International, v.28, n.7, p.617-629, 2011. 

 

MCEWEN, B. S. Sleep deprivation as a neurobiologic and physiologic stressor: 

allostasis. Metabolism Clinical and Experimental, n.55, Suppl.2, p.20-23, 2006. 

 

MÉNDEZ, E. B. Uma versão brasileira do AUDIT (Alcohol Use Disorders Identifi 

cation Test). 1999. Tese (Doutorado). -- Universidade Federal de Pelotas, Pelotas-

RS, 1999. 

 

MEIER-EWERT, H. K., et al. Effect of sleep loss on C-reactive protein, an 

inflammatory marker of cardiovascular risk. Journal of American College 

Cardiology, v.43, p. 678–683, 2004. 

 

MESQUITA, G. et al. Effects of tobacco and alcohol consumption on sleep quality of 

university students. Neurobiologia, v.74, n.1, p.19-27,  2011. 

 

MESQUITA, G; REIMÃO, R. Quality of sleep among university students: effects of 

nighttime computer and television use. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v.68, n.5, 

p.720-725, 2010.  



176 

 

 

MELLO, M. T. et al. Sono: aspectos profissionais e suas interfaces na saúde. 

Journal Brasileiro de Psiquiatria, v.57, n.4, p.288-290, 2008. 

 

MIDDLETON, S. et al. Treatment of obstructive sleep apnoea in Samoa 

progressively reduces daytime blood pressure over months. Respirology, v.14, n.3, 

p. 404-10, 2009. 

 

MISTLBERGER, R. E. Circadian regulation of sleep in mammals: role of the 

suprachiasmatic nucleus. Brain Research Reviews, v.49, p.429-454, 2005. 

 

MIYAR, L. O. Impacto de un programa de promoción de la salud aplicado por 

enfermería a pacientes diabéticos tipo 2 em la comunidad. Rev Latino-am 

Enfermagem, v.11, n.6, p.713-19, 2003. 

 

MOHAN, V. et al. Intra-urban differences in the prevalence of the metabolic 

syndrome in southern India-the Chennai Urban Population Study. Diabet Med., v.18, 

p.280-287, 2001. 

 

MOORE, P. J. et al. Socioeconomic status and health: the role of sleep. 

Psychosomatic Medicine, v.64, p.337– 344, 2002. 

 

MORAES, W. A. S; POYARES, D. Sono e envelhecimento. In: TUFIK, S. Medicina e 

Biologia do sono. Barueri: Editora Manole. p.429-435,  2008. 

 

MORALES, R. C. et al. Sleepiness, perfomance and mood state in a group of 

Mexican undergraduate students. Biological Rhythm Research, v.36, n.1/2, p.9-13, 

2005. 

 

MORIN, C. M; ESPIE C. A. Insomnia: A clinician’s guide to assessment and 

treatment of insomnia. New York, NY: Springer, 2003. 

 

MYKLETUN, A. et al. Smoking in relation to anxiety and depression: evidence from a 

large population survey: the HUNT study. Eur Psychiatry, v.23, n.2, p.77-84, 2008. 



177 

 

 

NAIDOO, J; WILLS, J. Public health and health promotion – developing practice. 

3. ed. London: Bailliere Tindall, 2010. 

 

NAJAFIAN, J. et al. Association between sleep duration and metabolic syndrome in a 

population-based study: Isfahan Healthy Heart Program. Journal of Research 

Medical Sciences, v.16, n.6, p.801-806, 2011. 

 

NAKANISHI, N. et al. Relationship between lifestyle and serum lipid and lipoprotein 

levels in middle-aged Japanese men. European Journal of Epidemiology, v.15, 

n.341-348, 1999. 

 

NAKATA, A. et al. Association of active and passive smoking with sleep disturbances 

and short sleep duration among Japanese working population. Int J Behav Med, 

v.15, n.2, p.81–91, 2008. 

 

NAKAZONE, M. A. et al. Prevalência de síndrome metabólica em indivíduos 

brasileiros pelos critérios de NCEP-ATPIII e IDF. Revista da Associação Médica 

do Brasil., v.53, n.5, p.407-413, 2007. 

 

NATIONAL HEALTH INTERVIEW SURVEY. Quick Stats: Percentage of Adults Who 

Reported an Average of <6 Hours of Sleep per 24-Hour Period, by Sex and Age 

Group – United States, 1985 and 2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep , v. 54, n.37, 

p. 933,  2005. 

 

NÉRCIO, T. R. Qualidade do sono e hábitos de estudo de em jovens 

institucionalizados. 2010. 134f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica da 

Saúde). -- Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Fernando 

Pessoa, Lisboa,  2010. 

  

NERUNTARAT, C; CHANTAPANT, S. Prevalence of sleep apnea in HRH Princess 

Maha Chakri Srinthorn Medical Center Thailand. Sleep & Breathing, v.15, n.4, 

p.641-648, 2011. 

 



178 

 

NILSSON, P. M. et al. Incidence of diabetes in middle-age men is related to sleep 

disturbances. Diabetes Care, v.27, p.2464-2469, 2004. 

NOGUEIRA, A. D. et al. Cronobiologia. Porto Alegre: Editora Livre, 2007. 

NOJOMI, M; BANDI, M. F.G; SIYAMAK, K. Sleep pattern in medical students and 

residents. Archives of Iranian Medicine, v.12, n.6, p.542-549,  2009. 

 

O’CONNOR, G. T. et al. Variation in symptoms of sleep-disordered breathing with 

race and ethnicity: the sleep heart health study. Sleep, v.26, n.1, p.74-79, 2003. 

 

O’HANLON, J; MURPHY, M; DI BLASI, Z. Experiences of sleep paralysis in a sample 

of Irish university students. Irish Journal Medical Science, v.21, p.1-3, 2011. 

 

OHAYON, M. M. et al. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood 

to old age in healthy individuals: developing normative sleep values across the 

human lifespan. Sleep, v.27, n.7, p. 1255-1273, 2004. 

 

OHAYON, M. M; PAIVA, T. Global sleep dissatisfaction for the assessment of 

insomnia severity in the general population of Portugal. Sleep Medicine, v.6, n.5, 

p.435-451, 2005. 

 

OHIDA T. et al. Is passive smoking associated with sleep disturbance among 

pregnant women? Sleep, v.30, n.9, p.1155–1161, 2007. 

 

OLIVEIRA, A. L. C. Correlatos da qualidade de vida de estudantes 

universitários. 2010.137 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica e da 

Saúde) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Fernando 

Pessoa, Lisboa, 2010. 

 

OLUWOLE, O. S. A. Sleep habits in Nigerian undergraduates. Acta Neurology 

Scandinavian, v. 121, p.1–6, 2010. 

 

OKAMI, Y. et al. Lifestyle and psychological factors related to irritable bowel 

syndrome in nursing and medical school students. Journal of Gastroenterology, 



179 

 

[periódico da internet], p.00-00. 2011. Disponível em: 

http://www.springerlink.com/content/3676546278573jm5/ . Acesso em: 19 ago. 2011 

 

ORZECH, K. M; SALAFSKY, D. B; HAMILTON, L. A. The state of sleep among 

college students at a large public university. Journal American College Health, 

v.59, n.7, p.612-619, 2011. 

 

OVIEDO, G. et al. Risk factorys of nontransmissible chronic diseases in students of 

medicine of Carabobo University. Nutricion Hospitalar, v.23, n.3, p.288-293, 2008. 

 

OTSUKA, T. et al. The incidence of metabolic syndrome and associated lifestyle 

factors in a worksite male population. Sangyo Angyo Eiseigaku Zasshi, v.53, n.3, 

p.78-86, 2011. 

 

PALLOS, H. et al. The quality of sleep and factors associated with poor sleep in 

Japanese graduate students. Sleep and Biological Rhythms, v.5, p.234-238,  

2007. 

 

PALMA, B. D. et al. Repercussões imunológicas dos distúrbios do sono: o eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal como fator modulador. Revista Brasileira de 

Psiquiatria, v.29, suplemento 1, p. S-33-38, 2007. 

 

PARISH, J. M; ADAM, T; FACCHIANO, L. Relationship of metabolic syndrome and 

obstructive sleep apnea. Journal of Clinical Sleep Medicine, v.3, n.5, p.467-472, 

2007.  

 

PASCOE, E. A; SMART-RICHMAN, L. Perceived discrimination and health: a meta-

analytic review. Psychological Bulletin, v.135, p. 531–554, 2009.  

 

PATEL, S. R; HU, F. B. Short sleep duration and weight gain: a systematic review. 

Obesity (Silver Spring), v.16, n.3, p.643-653, 2008. 

 



180 

 

PECOTIC, R. et al. Sleep habits of medical students, physicians and nurses 

regarding age, sex, shift work and caffein consumption. Lijec Viesn, v.130, n.3-4, 

p.87-91, 2008. 

 

PERLIS, M. L. et al. Cognitive behavioral treatment of insomnia: A session-by-

session guide. New York, NY: Springer, 2008. 

 

PEUKER, A. C; FOGAÇA, J; BIZARRO, L. Expectativas e beber problemático entre 

universitários de Brasília. Psic Teor Pesq, v. 22, p.193-200, 2006.  

 

PHILLIPS, B. A; DANNER, F. J; Cigarrete smoking and sleep disturbance. Archives 

International Medicine, v.155,  p.734-737, 1995. 

 

PICON, P. X. et al. Análise dos critérios de definição da síndrome metabólica em 

pacientes com diabetes melito tipo 2. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 

Metabologia, v.50, n.2, p.264-270, 2006. 

 

PILCHER, J. J; HUFFCUTT, A. I. Effects of sleep deprivation on performance: A 

meta-analysis. Sleep, v.19, p. 318-326, 1996. 

 

PIMENTA, A. M. Fatores associados à síndrome metabólica em área rural de 

Minas Gerais. 2008. 133 f. Tese (Doutorado). Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.  

 

PIZÃO, M. F; DE MARTINO, M. M. F. Estudo do sono em estudantes universitários 

de enfermagem. In: Simpósio Brasileiro de Cronobiologia, 9, 2006, local?. Livro 

de Resumos. 2006. p.49. 

 

PHILIPS, B. A; ANCOLI-ISRAEL, S. Sleep disorders in the elderly. Sleep Medicine, 

v.2, p.99-114, 2001.  

 

PLANTINGA, L. et al. Association of sleep-related problems with CKD in the United 

States, 2005-2008. American Journal of Kidney Disease, [artigo da internet], [11 

páginas]. Disponível em: 



181 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=276918&_user=6

86348&_pii=S0272638611010225&_check=y&_origin=search&_coverDate=04-Aug-

2011&view=c&wchp=dGLzVlSzSkWA&md5=9bfed964684436989aea108f202d61a2/

1-s2.0-S0272638611010225-main.pdf. Acesso em: 24 jul. 2011. 

 

PONTES, L. M.; SOUSA, M. S. C. Prevalência de excesso de peso, síndrome 

metabólica e seus componentes em futebolistas amadores. Fitness & Performance 

Journal, n.5, p.315-320, 2007. 

 

POYARES, D. L. R; TUFIK, S. The consumption of hypnotic and alertness drugs in a 

population that complains of sleep disorders in São Paulo. Journal of Sleep 

Research, v.5, suplemento 1, p.183, 1996. 

 

POYARES, D. L. R. et al. I Consenso Brasileiro de Insônia. Sociedade Brasileira do 

Sono e Federação Latino-Americana das Sociedades de Sono. Hypnos, v.4, 

suplemento 2, 2003. 

 

POYARES, D. et al. Chronic benzodiazepine usage and withdrawal in insomnia 

patients. Journal of Psychiatric Research, v.38, n.3, p.327-334, 2004. 

 

PRADO-LIMA, O. S. et al. Human food preferences are associated with a 5-HT2 

Aserotonergic receptor polymorphism. Molecular Psychiatry, v. 11, p.889-91, 2006. 

 

PREIS, S. et al. Neck Circumference as a Novel Measure of Cardiometabolic Risk: 

The Framingham Heart Study. The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism, v. 95, n.8, p.3701–3710, 2010. 

 

PREIŠEGOLAVIČIŪTĖ, E; LESKAUSKAS, D; ADOMAITIENĖ, D. Associations of 

quality of sleep with lifestyle factors and profile of studies among Lithuanian students. 

Medicina (Kaunas), v.46, n.7, p.482-489, 2010. 

 

PRESTWICH, D. J; RANKIN, L. L; HOUSMAN, J. Tracking sleep times to reduce 

tiredness and improve sleep in college students. Californian Journal of Health 

Promotion, v.5, n.2, p.148-156, 2007. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=276918&_user=686348&_pii=S0272638611010225&_check=y&_origin=search&_coverDate=04-Aug-2011&view=c&wchp=dGLzVlSzSkWA&md5=9bfed964684436989aea108f202d61a2/1-s2.0-S0272638611010225-main.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=276918&_user=686348&_pii=S0272638611010225&_check=y&_origin=search&_coverDate=04-Aug-2011&view=c&wchp=dGLzVlSzSkWA&md5=9bfed964684436989aea108f202d61a2/1-s2.0-S0272638611010225-main.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=276918&_user=686348&_pii=S0272638611010225&_check=y&_origin=search&_coverDate=04-Aug-2011&view=c&wchp=dGLzVlSzSkWA&md5=9bfed964684436989aea108f202d61a2/1-s2.0-S0272638611010225-main.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=276918&_user=686348&_pii=S0272638611010225&_check=y&_origin=search&_coverDate=04-Aug-2011&view=c&wchp=dGLzVlSzSkWA&md5=9bfed964684436989aea108f202d61a2/1-s2.0-S0272638611010225-main.pdf


182 

 

 

PRUESSNER, J. C. et al. Free cortisol levels afterawakening: a reliable biological 

marker for the assessment of adrenocorticl activity. Life sciences, v.61, n.26, 

p.2539-2549, 1997. 

 

PUSHPA, K; SHWETHA, S. Sleep quality and correlates of sleep among medical 

students. The Indian Journal of Sleep Medicine, [periódico da internet], v.3, n.2, [5 

páginas], 2008. Disponível em:  

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijsm&volume=3&issue=2&article=

006 . Acesso em: 20 ago. 2011. 

 

QUINHONES, M. C; GOMES, M. M. Sono no envelhecimento normal e patológico: 

aspectos clínicos e fisiopatológicos. Revista Brasileira de Neurologia, v.47, n.1, 

p.31-42, 2011. 

 

RÄIKKÖNEN, K, MATTEWS, K. A, KULLER L. H. The relationship between 

psychological risk attributes and the metabolic syndrome in healthy women: 

antecedent or consequence? Metabolism, v.51, n.12, p.1573-7, 2002. 

 

RABELO, L. M. et al. Risk factors for atherosclerosis in students of a private 

university in Sao Paulo-Brazil. Arquivos Brasileiros de Cardiologia., v.72, n.5, 

p.569-580, 1999. 

 

RAMSWH, H. J. et al. Neuroticism mediates the relationship between childhood 

adversity and adult sleep quality. Behavior Sleep Medicine, v.9, n.3, p.130-143, 

2011. 

 

RANDLER, C. Morning-eveningness and satisfaction with life.  Social Indicators 

Research, v.86, p.297-302, 2008. 

 

RANTALA, A. O; KAUMA, H.; LILJA, M. Prevalence of the metabolic syndrome in 

drug-treated hypertensive patients and control subjects. Journal of Internal 

Medicine, v.245, p.163-174, 1999.  

 

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijsm&volume=3&issue=2&article=006
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijsm&volume=3&issue=2&article=006


183 

 

REAVEN, G. M. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes, v.37, p.1595-

1607, 1998. 

 

REAVEN, G. M. The metabolic syndrome: time to get off the merry-go-round? 

Journal of Internal Medicine, v.269, p.127-136, 2010. 

 

REID, A.; BAKER, F. Perceived sleep quality and sleepiness in South African 

university students.  South African Journal of Psychology, v.38, n.2, p.287-303, 

2005. 

 

RIBEIRO, A. C. et al. Validação de um questionário de freqüência de consumo 

alimentar para população adulta. Revista de Nutrição, v.19, n.5, p.553-562, 2006. 

 

RIEMANN, D; NISSEN, C. Substanzinduzierte Schlafstörungen und 

Schlafmittelmissbrauch. Bundesgesundheitsbl, v.54, n.12, p.1325–1331, 2011.  

 

RIGO, J.C; VIERA, J.L; DALACORTE, R.R; REICHERT, C.L. Prevalência de 

síndrome metabólica em idosos de uma comunidade: comparação entre três 

métodos diagnósticos. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v.93, n.2, p.85-91. 

2009. 

 

RODRIGUES, R. N. et al. Daytime slepiness and academic performace in medical 

students. Arquivos de Neuropsiquiatria, v.60, p.6-11, 2002. 

 

ROSALES, E. et al. Somnolencia y calidad del sueño en estudiantes de medicina de 

una universidad peruana. Anales de la Facultad de Medicina, v.68, n.2, p.150-158, 

2007. 

 

ROSEN, I. M; BELLINI, L. M; SHEA, J. A. Sleep behaviors and attitudes among 

internal medicine housestaff in a U.S. university-based residency program. 

Academic Medicine, v.79, n.5, p.407-16, 2004. 

 



184 

 

ROSENBAUM, P. et al. Analysis of criteria for metabolic syndrome in a population-

based study of Japanese-Brazilians. Diabetes, Obesity and Metabolism, v.7, 

p.352-359, 2005. 

 

ROSSI, M. V. et al. Acute effect of different types of physical exercise on sleep 

patterns. Sleep science, v.3, n.2, p.63-68, 2010.  

 

SAARELAINEN S. et al. Autoantibodies against oxidised low-density lipoprotein in 

patients with obstructive sleep apnoea. Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine, v.37, p.517-520, 1999.  

 

SABANAYAGAM, C; SHANKAR, A. The association between active smoking, 

smokeless tobacco, second-hand smoke exposure and insufficient sleep. Sleep 

Medicine, v.12, p.7–11, 2011. 

 

SAGAWA, Y. et al. Alcohol has a dose-related effect on parasympathetic nerve 

activity during sleep. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, v.35, n.11, 

p.1-8, 2011. 

 

SALAROLI, L. B. et al. Prevalência de Síndrome Metabólica em Estudo de Base 

Populacional, Vitória, ES – Brasil. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 

Metabologia, v.51, n.7, p.1143-1152, 2007. 

 

SANTOS, A. C; EBRAHIM, S; BARROS, H. Alcohol intake, smoking, sleeping hours, 

physical activity and the metabolic syndrome. Preventive Medicine, v.44, p.328-334, 

2007. 

 

SANTOS, D. A.; RUIZ, F. S. Prevalência de síndrome metabólica em idosos 

participantes do HIPERDIA no município de Cascavel –PR. 2007. 18f. -- 

Monografia (Graduação). Curso de Nutrição da Faculdade Assis Gurgacz – FAG -

Cascavel – PR, 2007. 

 



185 

 

SARAIVA, E. M; FORTUNATO, J. M. S; GAVINA, C. Oscilações do cortisol na 

depressão e sono/vigília. Revista Portuguesa de Psicosomática, v.7, n.1-2, p.89-

100, 2005. 

 

SATO-MITO, N. et al. The midpoint of sleep is associated with dietary intake and 

dietary behavior among young Japanese women. Sleep Medicine, v.12, p.289-294, 

2011. 

 

SAVAGE, V. M; WEST, G. B. A quantitative, theoretical framework for understanding 

mammalian sleep. Proceedings of the National Academy of Science of the 

United States of America, v.104, n.3, p.1051-1056, 2007. 

 

SCANLAN, M. F. et al. Effect of moderate alcohol upon obstructive sleep apnoea. 

Eur Respir J, v.16, p. 909–913, 2000. 

 

SCHÄFER, H. et al. Body fat distribution, serum leptin, and cardiovascular risk 

factors in men with obstructive sleep apnea. Chest , v.122, p. 829–839, 2002. 

 

SCHMID, S. M; SCHULTES, B. Schlechter schlaf als risikofaktor für das 

metabolische syndrom. Der Internist, v.52, p.383-388, 2011. 

 

SCHNEIDER, M. L. M. Estudo do cronotipo em estudantes universitários de 

turno integral e sua influência na qualidade do sono, sonolência diurna e no 

humor. 2009. 76 f.Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas). -- Faculdade de 

Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Local?, 2009. 

 

SCHNEIDER, M. L. M. et al. Morningness-eveningness, use of stimulants, and minor 

psychiatric disorders among undergraduate students. International Journal of 

Psychology, v. 1, p. 1-6, 2010. 

 

SCHMITT, A. C. B. Prevalência da síndrome metabólica e fatores associados na 

transição e após a menopausa. 2009. 150f. Tese (Doutorado). -- Faculdade de 

Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

 



186 

 

SCHIMID, S. M. et al. Short-term sleep loss decreases physical activity under free-

living conditions but does not increase food intake under time-eprived laboratory 

conditions in healthy men. American Journal of Clinical Nutrition, v.90, p.1476-

1482, 2009. 

 

SEKINE, M. et al. Explaining social inequalities in health by sleep: the Japanese civil 

servants study. Journal Public Health (Oxf), v.28, p.63–70, 2006. 

 

SHAO-YUAN, C.; CHEN HUAN, C.; PESUS, C. Prevalence of metabolic syndrome in 

a large health check-up population in Taiwan. Journal of the Chinese Medicine 

Association., v. 67, p. 611-620, 2004.  

 

SHAROVSKY, L. L. et al.  Tratamento não-farmacológico da síndrome metabólica: 

visão do psicólogo e do nutricionista. Revista Brasileira de Hipertensão, v.12, n.3, 

p.182-185, 2005. 

 

SHEARER, W. T. et al. Soluble TNF-alpha receptor 1 and IL-6 plasma levels in 

humans subjected to the sleep deprivation model of spaceflight. Journal of Allergy 

Clinical Immunology, v.107, p.165–170, 2001. 

 

SHERRILL, D. L.; KOTCHOU, K.; QUAN, S. F. Association of physical activity and 

human sleep disorders. Arch Intern Med., v.158, p.1894-1894, 1998. 

 

SIERRA, J. C; JIMÉNEZ-NAVARRO, C; MARTÍN-ORRTIZ, J. D. Calidad del suêno 

en estudiantes universitários: importância de la higiene del suêno. Salud Mental, 

v.25, n.6, p.35-43, 2002. 

 

SING, C. Y; WONG, W. S. Prevalence of Insomnia and Its Psychosocial Correlates 

Among College Students in Hong Kong. Journal of American College Health, v.59, 

n.3, p.174-182, 2011. 

 

SINGLETON, R. A; WOLFSON, A. R. Alcohol consumption, sleep, and academic 

performance among college students. Journal of Alcohol and Drugs, v.70, p. 355-

363, 2009. 



187 

 

 

SMITH, C.; ESSOP, M. F. Gender differences in metabolic risk factor prevalence in a 

South African student population. Cardiovascular Journal of Africa, v.20, n.3, 

p.178-182, 2009. 

 

SOARES, M. J. et al. Sleep disturbances, body mass index and eating behaviour in 

undergraduate students. Journal of Sleep Research, v.20, n.3, p.479-486, 2011. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. IV DIRETRIZ BRASILEIRA DE 

DISLIPIDEMIA E ATEROSCLEROSE. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v.88, 

Supl. I 2007. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Atualização sobre Diabetes. Rio de 

Janeiro: Diagraphic, 2007. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes 2011. Jardim Londrina (SP): AC Faramacêutica Ltda., 2011. 340f.  

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Síndrome metabólica: aspectos 

etiopatogênicos, clínicos e terapêuticos. Posicionamento oficial da Sociedade 

Brasileira de Diabetes. Jardim Londrina (SP): AC Faramacêutica Ltda, 2009. n.2. 

 

SOMERS, V. K, Sympatheticnerve activity during sleep in normal subjects. New 

England Journal of Medicine, v.328, n.5, p. 303-307, 1993. 

 

SONE, H. et al. Is the diagnosis of metabolic syndrome useful for predicting 

cardiovascular disease in Asian diabetic patients? Analysis from the Japan diabetes 

complications study. Diabetes Care, v.28, p.1463-1471, 2005. 

 

SOUZA, L. J.; GIOVANE, N. C.; CHALITA, F. E. Prevalência de obesidade e fatores 

de risco cardiovasculares em Campos, Rio de Janeiro. Arquivos Brasileiros. De 

Endocrinologia e Metabologia, v.47, n.6, p. 669-676, 2003. 



188 

 

SPATH-SCHWABE, E. et al. Nocturnal adrenocorticotropin and cortisol secretion 

depends on sleep duration and decreases in association with spontaneous 

awakening in the morning. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, v.15, 

p.1431-1435, 1992. 

SPIEGEL K. et al. Sleep loss: a novel risk factor for insulin resistance and Type 2 

diabetes. Journal of Applied Physiology, v.99, p.2008–2019, 2005. 

 

SPIEGEL, K; LEPROULT, R; VAN CAUTER, E. Impact of sleep debt on metabolic 

and endocrine function. Lancet, v.354, p.1435-1439, 1999. 

 

SPIEGEL, K. et al. Brief communication: sleep curtailment in healthy young men is 

associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased 

hunger and appetite. Annals of Internal Medicine, v.141, p.846-850, 2004. 

 

STEWART, G. L. et al. Control of type 2 diabetes in private practice in nine countries 

of Latin America. Revista Panamericana del Salud Pública, v. 22, n. 1, p. 12-20, 

2007.  

 

SUCHECKI, D. Efeitos dos hormônios do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e do 

estresse do sono. In: TUFIK, S. Medicina e biologia do sono. Barueri (SP): Manole, 

2008. p.88-89. 

 

SUEN, L. K; HON, K. L; TAM, W. W. Association beteen sleep behavior and sleep-

related factors among university students in Hong Kong. Chronobiology 

International, v.25, n.5, p.760-75, 2008. 

 

SUZUKI, K. et al. Smoking among Japanese nursing students: nationwide survey. 

Journal Advances of Nursing, v.49, p.268-275, 2005. 

 

SWEILEH, W. M. et al. Sleep habits and sleep problems among Palestinian students. 

Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health [periódico da internet], v.5, 

n.25, [8 páginas], 2011. Disponível em: http://www.capmh.com/content/5/1/25 . 

Acesso em: 19 ago. 2011.  

http://www.capmh.com/content/5/1/25


189 

 

 

TAN, K. C. B.et al. HDL dysfunction in obstructive sleep apnea. Atherosclerosis, 

v.184, p.377-382, 2006. 

 

TAMAKI, T. et al. Prevalence of and factors associated with smoking among 

Japanese medical students. Journal of Epidemiology, v.20, n.4, p.339-345, 2010.   

 

TASALI, E. et al. Slow-wave sleep and the risk of type 2 diabetes in humans. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, v.105, n.3, p.1044-1049, 2008. 

 

TERRY T. K. H. et al. Metabolic Syndrome and Related Disorders, v.5, n.4, p.365-

372, 2007. 

 

THOMAS, K. S. et al. The toll of eth-nic discrimination on sleep architecture and 

fatigue. Health Psychology , v.25, p. 635–642, 2006. 

 

TOMFOHR, L. et al. Racial differences in sleep architecture: The role of ethnic 

discrimination. Biological Psychology, v.89, n.1, p.34-38, 2012. 

 

TROMBETTA, I. C. et al. Consequences of comorbid sleep apnea in the metabolic 

syndrome—implications for cardiovascular risk. Sleep, v.33, n.9, p.1193-1199, 2010. 

 

TSAI, L. L; LI, S. P. Sleep education in college: a preliminary study. Perceptual and 

Motor Skills, v. 99, n. 3, p. 837-848, 2004. 

 

TSAI, L. L; LI, S. P. Sleep patterns in college student’s gender and grade differences. 

Journal of Psychosomatic Research, v.56, p. 231-237, 2004. 

 

TSUI, Y. Y; WING, Y. K. A study on the sleep patterns and problems of university 

business students in Hong Kong. Journal of American College Health. v.58, n.2, 

p.167-176, 2009. 

 

TUFIK, S. Medicina e biologia do sono. Barueri (SP): Manole, 2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19892654


190 

 

 

TUOMILEHTO, H. et al. Sleep duration is associated with an increased risk for the 

prevalence of type 2 diabetes in middle-aged women – The FIN-D2D survey. Sleep 

Medicine, v.9, p.221-227, 2008. 

 

URNER, M; TORNIC, J; BLOCH, K. E. Sleep patterns in high school and university 

students: a longitudinal study. Chronobiology International, v.26, n.6, p. 1222-34, 

2009. 

 

VALDEZ, P; RAMIREZ, C; GARCIA, A. Delaying and extending sleep during 

weekends: sleep recovery on circadian effect? Chronobiology International, v.13, 

n.3, p.191-8, 1996. 

 

VALENCIA-FLORES, M. et al. Journal of Sleep Research, v.7, n.1, p.21-29, 1998. 

 

VELDI, M; ALUOJA, A; VASAR, V. Sleep quality and more common sleep-related 

problems in medical students. Sleep Medicine, v.6, p.269-275, 2005. 

 

VELA-BUENO, A; FERNANDEZ-MENDOZA, J.; OLAVARRIETA-BERNADINO, S. 

Sleep patternerns in the transition from adolescence to Young adulthood. 

Sleep Med Clin, v.4, p.77-85, 2009. 

 

VELA-BUENO, A. et al. Sleep and behavior correlates of napping among young 

adults: a survey of first-year university students in Madrid, Spain. The Journal of 

American College Health, v.57, n.2, p. 150-8, 2008. 

VGONTZAS, A. N. et al. Chronic insomnia is associated with nyctohemeral activation 

of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis: clinical implications. The Journal of 

Clinical Endocrinology & Metabolism, v.86, n.8, p.3787-3794, 2001. 

 

VIEIRA, V. G. et al. Sleep quality and quality of life in people with type 2 diabetes. 

Journal of Diabetes Nursing, v. 12, p. 263-270, 2008.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19731114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19731114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vela-Bueno%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Fernandez-Mendoza%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Olavarrieta-Bernardino%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vela-Bueno%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


191 

 

VIGO, J. C. Prevalência de síndrome metabólica em idosos de uma 

comunidade: comparação entre três critérios diagnósticos. 2007. 68 f. 

Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2007.  

 

VINSON, D. C. et al. Alcohol and sleep problems in primary care patients: a report 

from the AAFP National Research Network. Annals of Family Medicine, v.8, p.484-

492, 2010. 

 

VOLKOV, J. et al. Seasonal changes in sleep duration in African American and 

African college students living in Washington, D.C. The Scientific World Journal, 

v.7, p 880–887, 2007. 

 

WAGNER, G. A; ANDRADE, A. G. Uso de álcool, tabaco e outras drogas entre 

estudantes universitários brasileiros. Revista Psiquiatria Clínica, v.35, supl 1, p.48-

54, 2008. 

 

WANG, J. J. et al. The metabolic syndrome and incident diabetes:assessment of four 

suggested definitions of the metabolic syndrome in a Chinese population with high 

post-prandial glucose. Hormone and Metabolic Research, v.36, p.708-715, 2004. 

 

WILLIAMS, D. R; NEIGHBORS, H. W; JACKSON, J. S. Racial/ethnic discrimination 

and health: findings from community studies. American Journal of Public Health, 

v.98, p. S29–S37, 2008. 

 

WEBB, W. B. Sleep, the gentle tyrant, 2. ed. Anker Pub. Co., Bolton, Mass, 1992. 

 

WETTER, D. W. et al.  Smoking as a risk factor for sleep-disordered breathing. 

Archives of International Medicine, v.154, n.19, p.2219–2224, 1994. 

 

WOOD, G. L.; HABER, J. Desenhos não experimentais. In: WOOD, G. L.; HABER, J. 

Pesquisa em enfermagem- métodos, avaliação crítica e utilização. 4.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

 



192 

 

WOLK, R.; SOMERS, V. K. Sleep and metabolic syndrome. Experimental 

Physiology, v.92, n.1, p.67-78, 2007. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION- WHO. Definition, diagnosis and classification of 

diabetes mellitus and its complications: Report of WHO a Consultation. Part 1: 

diagnosis and classification of diabetes mellitus. Genebra, 1999. 

 

________. Obesity, Peventing and Managing the Global Epidemic. Technical 

Report Series,  n. 894, 2004. 

 

________. Tobacco country profiles. 2.ed. Proccedings of the 12th World 

Conference on Tabacco or Health. Helsinki, Finland, 2003. 

 

WU, D. A. et al. Quantitative trait locus mapping of human blood pressure to a 

genetic region at or near the lipoprotein lipase gene locus on chromosome 8p22. The 

Journal of Clinical Investigation, v.97, p.2111-2118, 1996. 

YANG, C. M. et al. Coping with sleep disturbances among young adults: a survey of 

first-year college students in Taiwan. Behavioral Medicine, v.29, n.3, p.133-138, 

2003. 

 

YOLTON, K. et al. Associations between secondhand smoke exposure and sleep 

patterns in children. Pediatrics, v.125, n.2, p.61-68, 2010. 

 

YOUNGSTEDT, S. D. Effects of exercise on sleep. Clinical Journal of Sports 

Medicine, v.24, n.2, p.355-365, 2005.  

 

YOUNGSTEDT, S. D. et al. The influence of acute exercise on sleep following high 

caffeine intake. Physiology & Behavior, v.68, n.4, p. 563-570, 2000. 

 

ZABETIAN, A. et al. Weight change and incident metabolic syndrome in Iranian men 

and women; a 3 year follow-up study. BMC Public Health, v.9, p.138, 2009.  



193 

 

ZAILINAWATI, A. H. et al.  Daytime sleepiness and sleep quality among Malaysian 

medical students. The Medical Journal of Malaysia, v.64, n.2, p.108-110, 2009. 

 

ZHANG, L. et al. Cigarette smoking and nocturnal sleep architecture. American 

Journal of Epidemiology, v.164, n.6, p.529-537, 2006.  

 

ZHOU, F. et al. Relationship between sleep duration and metabolic syndrome in 

obese children. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi, v.31, n.4, p.455-458, 2010. 

 

ZERNIKE, W.; HENDERSON, A. Evaluating the effectiveness of two teaching 

strategies for patients diagnosed with hypertension. Journal of clinical nursing, v.7, 

p. 37-44, 1998.  

 

ZOCCOLI, G. et al. The cerebral circulation during sleep: regulation mechanisms and 

functional implications. Sleep Medicine Reviews, v.6, n.6, p.443−55, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zailinawati%20AH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhou%20F%22%5BAuthor%5D


194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

APÊNDICE A  

Pesquisa: Prevalência de síndrome metabólica e seus componentes numa 
população de universitários de Fortaleza-CE 

Pesquisador responsável: Márcio Flávio Moura de Araújo 
 

INSTRUMENTO PARA DE COLETA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E DE 

SAÚDE 

 

 

Instruções: 

As perguntas a seguir são relativas a alguns dados sociodemográficos e de saúde 

importantes para caracterizar o seu estado de saúde. Leia atentamente e indique 

algum dos itens a seguir. No caso das perguntas abertas procure colocar a 

informação mais precisa. Por favor, responda a todas as perguntas. 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

Semestre: Data de nascimento: Curso: 

Email: Área: 

 

II – DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 

Sexo:  1 (  ) feminino  2 (  ) masculino.   Idade (anos): 

Cor (auto-referida): 1 (  ) branca 2(  ) negra 3(  )amarela 4(  ) parda 

Situação laboral: 1(  ) apenas estuda 2(   ) estuda e trabalha formalmente  

3(   ) estuda e trabalha informalmente.   

Qual é sua renda familiar (somatório mensal dos rendimentos da família em 

reais)? R$:     

Situação conjugal: 1(   )casado/união consensual    2(    ) solteiro  

3(   ) viúvo 4 (   ) separado 

Co     Com quem mora: 1(   ) pais   2(   ) familiares   3(   )amigos    4(   )companheiro(a)   

5 (  )  (   ) sozinho 

Cla    Classe econômica: (   ) A1 (30-34) (   ) A2(25-29) (   ) B1 (21-24) (   ) B2 (17-20)   

(  )     C (11-16) (   ) D( 6-10) (   ) E ( 0-5)  
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CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

 

     Fonte: Associação Nacional de Empresas e Pesquisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITENS Quantidade de itens 

Produtos/serviços 0 1 2 3 ≥ 4 

Televisão em cores 0 2 3 4 5 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 2 3 4 4 

Automóvel 0 2 4 5 5 

Empregada doméstica 0 2 4 4 4 

Aspirador de pó 0 1 1 1 1 

Máquina de lavar roupa 0 1 1 1 1 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira simples 0 2 2 2 2 

Freezer (aparelho independente ou 
acoplado) 

0 1 1 1 1 

PONTUAÇÃO Total= 

 
 

Grau de instrução do chefe 
ou 

Responsável pela família 

 
Analfabeto/ primário incompleto (0) 

Ensino primário completo/ Ensino fundamental 

incompleto (1) 

Ensino fundamental completo / Ensino médio 

incompleto (2) 

Ensino médio completo/ Superior incompleto (3) 

Ensino superior completo (5) 

 

PONTUAÇÃO Total= 

PONTUAÇÃO FINAL Total final= 
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III INDICADORES DE SAÚDE 

          

Você pratica alguma atividade física pelo menos 3 vezes por semana com  

    duração mínima de 30 minutos em cada ocasião?    1(  ) Sim    2(  ) Não 

 

Tabagismo (Marque apenas uma das opções) 

1 (   ) Fuma 01 cigarro por dia há pelo menos um mês atrás 

2 (   ) Não fuma diariamente 

3 (   ) Deixou de fumar há pelo menos um mês     

4 (   ) Nunca fumou ou estava fumando há menos de um mês 

 

Etilismo (Marque apenas uma das opções)  

Com que freqüência você consome bebidas que contenham álcool? 

(     ) Nunca= 0 pontos          

(     ) Uma vez por mês ou menos= 1 ponto 

(     ) Duas a quatro vezes por mês= 2 pontos        

(     ) Duas a três vezes por semana= 3 pontos  

(     ) Quatro ou mais vezes por semana= 4 pontos 

 

 Quando bebe, quantas bebidas com álcool consome num dia normal? 

(   ) 1 – 2 = 0 pontos  (    ) 3 – 4 = 1 ponto (    ) 5 – 6 = 2 pontos 

(    ) 7 – 9 = 3 pontos  (     ) ≥ 10 =  4 pontos 

 

 Com que freqüência você consome seis bebidas ou mais numa única ocasião? 

(   ) nunca = 0 pontos  (     ) ≤ 1 vez por mês = 1 ponto (     ) 2 – 4 vezes por mês = 2  

(   )2 – 3 vezes por semana = 3 pontos (     ) ≥ 4 vezes por semana =  4 pontos 

 

 Nos últimos 12 meses, com que freqüência se apercebeu que não conseguia parar 

 de beber depois de começar? 

(   ) nunca = 0 pontos  (     ) ≤ 1 vez por mês = 1 ponto (     ) 2 – 4 vezes por mês = 2  

(   )2 – 3 vezes por semana = 3 pontos (     ) ≥ 4 vezes por semana =  4 pontos 
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Nos últimos 12 meses, com que freqüência não conseguiu cumprir tarefas que  

habitualmente lhe exigem por ter bebido? 

(  ) nunca = 0 pontos  (   ) ≤ 1 vez por mês = 1 ponto (    ) 2 – 4 vezes por mês = 2 
(   ) 2– 3 vezes por semana = 3 pontos (     ) ≥ 4 vezes por semana =  4 pontos 
 

Nos últimos 12 meses, com que freqüência precisou beber logo de manhã para 

“curar” uma ressaca? 

(    ) nunca = 0 pontos  (    ) ≤ 1 vez por mês = 1 ponto  
(    ) 2 – 4 vezes por mês = 2 pontos (     ) 2 – 3 vezes por semana = 3 pontos  
(    ) ≥ 4 vezes por semana =  4 pontos 
 

Nos últimos 12 meses, com que freqüência, teve sentimentos de culpa ou remorsos 

por ter bebido? 

(   ) nunca = 0 pontos  (    ) ≤ 1 vez por mês = 1 ponto  

(   ) 2 – 4 vezes por mês = 2 pontos (     ) 2 – 3 vezes por semana = 3 pontos  

(   ) ≥ 4 vezes por semana =  4 pontos 

 

Nos últimos 12 meses, com que freqüência, não se lembrou do que aconteceu na 

noite anterior por causa de ter bebido? 

(     ) nunca = 0 pontos  (     ) ≤ 1 vez por mês = 1 ponto  

(     ) 2 – 4 vezes por mês = 2 pontos  (     ) 2 – 3 vezes por semana = 3 pontos    

(     ) ≥ 4 vezes por semana =  4 pontos 

 

Já alguma vez ficou ferido ou ficou alguém ferido por você ter bebido? 

(     ) não = 0 pontos  (     ) sim, mas não nos últimos 12 meses = 1 ponto 

(     ) sim, mas aconteceu nos últimos 12 meses = 2 pontos 

 

Já alguma vez um familiar, amigo, médico ou profissional de saúde manifestou 

preocupação pelo seu consumo de álcool ou sugeriu que deixasse de beber? 

(     ) não = 0 pontos  (     ) sim, mas não nos últimos 12 meses = 1 ponto 

(     ) sim, mas aconteceu nos últimos 12 meses = 2 pontos 
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APÊNDICE B  

Pesquisa: Prevalência de síndrome metabólica e seus componentes numa 
população de universitários de Fortaleza-CE 

Pesquisador responsável: Márcio Flávio Moura de Araújo 
 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH VERSÃO EM PORTUGUÊS 

DO BRASIL (PSQI-BR) 

 

Instruções: 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos usuais durante o último mês 

somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos 

dias e noites no último mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 

 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite?  

Hora usual de deitar: _________________ 

2. Durante o último mês, quanto tempo (minutos) você geralmente levou para 

dormir à noite?  

Nº minutos: _________________________ 

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã?  

Hora usual de levantar: ____________________ 

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este pode 

ser diferente do número de horas que você ficou na cama).  

Horas de sono por noite ____________________________ 

 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, 

responda a todas as questões. 

5. Durante o último mês, com que freqüência você teve dificuldade de dormir porque 

você... 

(a) Não conseguia adormecer em até 30 minutos 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 
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(b) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo  

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

(c) Precisou levantar para ir ao banheiro 

 
(  )  Nenhuma no último mês (0)     
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

(d) Não conseguiu respirar confortavelmente  

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

 (e) Tossiu ou roncou forte 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

(f) Sentiu muito frio 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

(g) Sentiu muito calor 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

(h) Teve sonhos ruins 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

(i) Teve dor 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

(j) Outras razões, por favor descreva____________________________________ 

Com que freqüência no último mês, você teve dificuldade para dormir devido a essa 

razão?   

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 
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6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma 

maneira geral?  

(  ) Muito boa                           (  ) Boa 

(  ) Ruim                                    (  ) Muito ruim 

 

7. Durante o último mês, com que freqüência você tomou medicamento (prescrito 

ou “por conta própria”) para lhe ajudar a dormir? 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

8. No último mês, com que freqüência você teve dificuldade de ficar acordado 

enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião de 

amigos, trabalho, estudo) ? 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 
9. Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo 

(ânimo) para fazer as coisas (suas atividades habituais) ?  

(  )  Nenhuma dificuldade (0)       
(  ) Um problema muito leve (1) 
(  ) Um problema razoável (2)     
(  ) Um problema muito grande (3) 

 

 

 

 

10. Você tem um (a) parceiro [esposo (a)] ou colega de quarto? 

    (  ) Não            
    (  ) Parceiro ou colega, mas em outro quarto 

     
 

(  ) Parceiro no mesmo quarto, mas não na    
mesma cama 

    (    ) Parceiro na mesma cama  

 

Se você tem um parceiro ou colega de quarto. Pergunte a ele/ela com que freqüência 

no último mês você teve... 

(a) Ronco forte 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 

(b) Longas paradas na respiração enquanto dormia 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

  

(c) Contrações ou puxões nas pernas enquanto você dormia 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 
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(d) Episódios de desorientação ou confusão durante o sono 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
(  ) Menos de 1 vez/semana (1) 

(  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
(  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 

 
 
(e) Outras alterações (inquietações) enquanto você dorme; por favor, descreva e 
marque após: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

(  )  Nenhuma no último mês (0)      
     (  ) Menos de 1 vez/semana (1) 
     (  ) 1 ou 2 vezes/semana   (2)   
     (  ) 3 ou mais  vezes/semana   (3) 



APÊNDICE C 

Pesquisa: Prevalência de síndrome metabólica e seus componentes numa 
população de universitários de Fortaleza-CE 

Pesquisador responsável: Márcio Flávio Moura de Araújo 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO E INTERPRETAÇÃO DO ÍNDICE DE 

QUALIDADE DO SONO DE PISTBURGH1 

 

Componente 1: Qualidade subjetiva do sono 

 

Examine a questão 6 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta              

Muito boa            
Boa   
Ruim 
Muito ruim                   
 
Pontuação do componente 1: _____ 

 

 

Pontuação 

 
 

0 
1 
2 
3 

Componente 2: Latência do sono 

 

1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

 

Resposta 

≤ 15 minutos 
16-30 minutos 
31-60inutos 
>60 minutos 
 
Pontuação da questão 2: _____ 
 

 
2. Examine a questão 5a e atribua a pontuação seguinte maneira: 
 
Resposta 
Nenhuma vez 
Menos de 1 vez/semana 
1-2 vezes/semana 
≥ 3 vezes/semana 
 

Pontuação da questão 5a: _____ 

 
Pontuação 
da questão 

2 
 

 
0 
1 
2 
3 

  

 
Pontuação 
da questão 

5a 

 
 

0 
1 
2 
3 

 

                                                
1 Fonte: Cunha (2006). Dissertação de Mestrado em Enfermagem “ Qualidade do sono de diabéticos 
do tipo 2”. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
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3. Some a pontuação da questão 2 e da questão 5a: 
Soma de 2 e 5a:______ 
 
4. Atribua a pontuação do componente 2 da seguinte maneira: 
 
Soma de 2 e 5ª 
0 
1-2 
3-4 
5-6 
 

Pontuação do componente 2: _____ 
 

 

 

 

 

 

Pontuação 

0 
1 
2 
3 

Componente 3: Duração do sono 

 

1. Examine a questão 4 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 

Resposta 
> 7 horas 
6-7 horas 
5-6 horas 
< 5 horas 
 

Pontuação do componente 3: _____ 
 
 

 
   Pontuação 
 

 
0 
1 
2 
3 

Co     Componente 4: Eficiência habitual do sono 

 

1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte 

maneira: 

a. Escreva o número de horas dormidas (questão 4):_____ 
b. Calcule o número de horas no leito:_____ 
c. Calcule a eficiência do sono: 

 

( Nº de horas dormidas/ Nº de horas no leito) x 100= Eficiência do sono (%) 

 

Eficiência do sono (%) 

85% 
75-84% 
65-74% 
< 65% 

 
Pontuação do componente 4:_____ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pontuação  

 
0 
1 
2 
3 
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Componente 5: Distúrbios do sono 

 

 1. Examine a questão de 5b a 5j e atribua a pontuação para cada 
questão, da seguinte maneira: 
 
Resposta 
Nenhuma vez 
< de 1 vez/semana 
1-2 vezes/semana 
≥ 3 vezes/semana 
 

Pontuação de cada questão 
5b:_____ 
5c:_____ 
5d:_____ 
5e:_____ 
5f:_____ 
5g:_____ 
5h:_____ 
5i:_____ 

                                                5j:_____ 
 
2.Some a pontuação de 5b até 5j:_____ 
 
3.Atribua a pontuação do componente 5 da seguinte maneira: 
 
Soma de 5b a 5j: 
 
0 
1-9 
10-18 
19-27 
 

Pontuação do componente 5:_____ 

 

 

 

Pontuação 

 
0 
1 
2 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontuação 

 
0 
1 
2 
3 
 
 

Componente 6: Uso de medicação para dormir 

 

1. Examine a questão 7 e atribua a pontuação da seguinte 
maneira: 
 
Resposta 
Nenhuma vez 
< 1 vez/semana 
1-2 vezes/semana 
≥ 3 vezes/semana 
 

Pontuação do componente 6:_____ 
 

 

 

 

Pontuação 

0 
1 
2 
3 
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Componente 7: Sonolência diurna e distúrbios durante o dia 

 

1. Examine a questão 8 e atribua a pontuação da seguinte 
maneira:  
 
 
Resposta 

Nenhuma vez 
< 1 vez/semana 
1-2 vezes/semana 
≥ 3 vezes/semana 
 
 
2. Examine a questão 9 e atribua a pontuação da seguinte 
maneira: 

 
 
Resposta 
Nenhuma  
Pequena 
Moderada 
Muita 
 
3. Some a pontuação das questões 8 e 9:_____ 
 
4. Atribua a pontuação do componente 7 da seguinte maneira: 
 

Soma de 8 e 9 
0 
1-2 
3-4 
5-6 
 

Pontuação do componente 7:_____ 

 

 

Pontuação 
da questão 

8 

 
 

0 
1 
2 
3 

 
 
Pontuação 
da questão 

9 
 
 

0 
1 
2 
3 

 
 
Pontuação  

 

 
 

0 
1 
2 
3 

Pontuação Global do PSQI:_____ 
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APÊNDICE D 

Pesquisa: Prevalência de síndrome metabólica e seus componentes numa 
população de universitários de Fortaleza-CE 

Pesquisador responsável: Márcio Flávio Moura de Araújo 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS ANTROPOMÉTRICOS E 

LABORATORIAIS 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

Semestre: Data de nascimento: Curso: 

Email: Área: 

 

II- DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

1. Peso: _____Kg 
2.  Altura: ____cm    
3. IMC: _____ Kg/m2 
4. Circunferência Abdominal: ____cm 
 

 

Classificação do Estado Nutricional 

1.(  ) Baixo peso(< 18,5)   2. (  ) Eutrófico(18,5-24,9)   

3.(  ) Sobrepeso( 25-29,9)   4.(  ) Obesidade I ( 30-34,9)   

5. (  ) Obesidade II (35-39,9)   6. (  ) Obesidade III (≥ 40) 

 

III- PRESSÃO ARTERIAL 

1ª. Medida: ______mmHg           

2ª. Medida: ______mmHg     

3ª. Medida: ______mmHg 

 Média das duas últimas: ______mmHg 
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Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório (> 18 
anos) 

 

Classificação  Pressão sistólica 

(mmHg)  

Pressão diastólica (mmHg)  

Ótima  < 120  < 80  

Normal  < 130  < 85  

Limítrofe*  130–139  85–89  

HAS 1  140–159  90–99  

HAS 2  160–179  100–109  

HAS 3  ≥ 180  ≥ 110  

HAS sistólica isolada  ≥ 140  < 90  

 

Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a 

maior deve ser utilizada para classificação da pressão arterial.  

* Pressão normal-alta ou pré-hipertensão são termos que se equivalem na literatura.  

 

 

IV. DADOS LABORATORIAIS 

5. Glicemia: __________ 

6. Triglicerídeos: ________ 

7. HDL-colesterol: _______ 

8. LDL- colesterol:_______ 

9. Cortisol: _______ 

10. Utiliza algum medicamento para diabetes, hipertensão arterial e/ou colesterol 

elevado? (    ) sim    (   )não 
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APÊNDICE E 

Pesquisa: Prevalência de síndrome metabólica e seus componentes numa 
população de universitários de Fortaleza-CE 

Pesquisador responsável: Márcio Flávio Moura de Araújo 
 

INSTRUMENTO PARA DETECÇÃO DE SÍNDROME METABÓLICA 

 

Quadro 1. Componentes da síndrome metabólica segundo o NCEP-ATP III 

Componentes  Níveis  

 
Obesidade abdominal por meio de circunferência abdominal  

Homens  ≥ 102 cm   (   ) sim    (   )não 

Mulheres  ≥ 88 cm     (   ) sim    (   )não 

 
Triglicerídeos  

 
≥ 150 mg/dL   (   ) sim    (   )não 

 
HDL Colesterol  

Homens  < 40 mg/dL     (   ) sim    (   )não 

Mulheres  < 50 mg/dL     (   ) sim    (   )não 

 
Pressão Arterial  

 
≥ 130 mmHg ou ≥ 85mmHg   (  ) sim    (  )não 

 
Glicemia de jejum  

 
≥ 100 mg/dL   (   ) sim    (   )não 

 
Utiliza algum medicamento 
para diabetes, hipertensão 
arterial e/ou colesterol 
elevado? 

 
 
(   ) sim    (   )não 

A presença de Diabetes Mellitus não exclui o diagnóstico de SM 

 

Apresenta pelo menos 3 dos fatores apresentados no quadro: (   ) sim    (   )não 

Apresenta Síndrome Metabólica: (   ) sim    (   )não 

 

 

 

 

 



210 

 

 210 

APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L. E) 

 

Caro estudante, 

 

Nós, Adma Câmara Soares Lima e Márcio Flávio Moura de Araújo somos 

enfermeiros e alunos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará. Estamos realizando a pesquisa Prevalência da 

Síndrome Metabólica e de seus componentes numa população de estudantes 

universitários de Fortaleza-CE sob a orientação da professora Dra. Marta Maria 

Coelho Damasceno. 

A síndrome metabólica é um transtorno complexo caracterizado por 

resistência insulínica, hipertensão arterial, obesidade central e dislipidemia. Dessa 

forma, ela é um preditor negativo para saúde dos sujeitos pois aumenta o risco para 

doenças cardiovasculares e cerebrovasculares e do aparecimento do diabetes do 

tipo 2. O tratamento dela é realizado a partir da adoção de uma alimentação para 

redução de peso, exercícios físicos, redução do etilismo, tabagismo e melhora na 

qualidade do sono. Em alguns casos o uso de medicamentos como 

antihipertensivos, antidiabéticos, antilipêmicos e inclusive de cirurgias bariátricas 

pode ser empregado. Entretanto, uma das melhores formas de evitar essas 

complicações é a prevenção do surgimento dos componentes da síndrome 

metabólica.  

Assim, gostaríamos de lhe convidar para participar dessa pesquisa. 

Participando você saberá se apresenta algum dos componentes da síndrome 

metabólica e ficará mais atento para esse problema. Para participar você deverá 

responder um formulário que será enviado para o seu endereço eletrônico (e-mail) 

com perguntas sobre: dados sociodemográficos, presença de doenças, 

sedentarismo, tabagismo, etilismo e qualidade do sono.  

Após o retorno deste formulário, caso concorde, posteriormente será 

agendada via telefone uma visita ao seu curso para coletamos uma amostra 

sanguinea sua para detecção dos níveis séricos de triglicerídeos, LDL-Colesterol e 

HDL-Colesterol, cortisol e glicemia. Todos os procedimentos e material estéril 

adotados na punção venosa, aconicionamento, análise laboratorial e descarte de 
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perfurocortantes dessa coleta será realizado por um laboratório especializado 

contratado para a pesquisa. No dia anterior a esta etapa você será orientado via 

telefone acerca da exigência do jejum na ocasião da coleta laboratorial. Em outra 

data, também agendada por telefone, iremos retornar ao seu curso para mensurar 

sua pressão arterial e colher alguns dados antropométricos a saber: peso, altura, 

IMC, circunferência abdominal, relação cintura-quadril, pescoço, coxa e relação 

coxa-pescoço.  

Asseguramos que sua identidade será mantida em segredo e que 

somente nossa equipe terá acesso as suas informações que serão usadas 

exclusivamente para fins acadêmicos. Você poderá retirar o seu consentimento para 

a pesquisa em qualquer momento, bem como, obter outras informações que achar 

necessárias. Além disso, sua participação não envolverá nenhum custo para você, 

além disso, todos os resultados de exames laboratorias e as informações 

antropométricas e da pressão arterial serão disponibilizadas gratuitamente para 

você. 

Para outras informações e/ou esclarecimentos: 

Endereço do responsável pela pesquisa: Márcio Flávio Moura de Araújo  

Endereço: Rua Conselheiro da Silva, nº 708, Jardim Violeta, CEP: 60862-610 
/Fortaleza-CE Telefones p/contato: 85-34740905/86281982     

E-mail: marciofma@yahoo.com.br  

 

Endereço da orientadora: Prof.a Marta Maria Coelho Damasceno 

Instituição: Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Alexandre de Baraúna, nº 1115, Rodolfo Teófilo CEP: 60430-160 
/Fortaleza-CE  

Telefones p/contato: 85-33668457/99864401    

E-mail: martadamasceno@terra.com.br  

 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação 
no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8338  

 

mailto:marciofma@yahoo.com.br
mailto:martadamasceno@terra.com.br
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO OU 

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO 
PARTICIPANTE: 

 

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a 
minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, 
das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação 
implicam, concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU 
CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 
OBRIGADO. 

Fortaleza,  

 

 

 

         (Assinatura d(o,a) 
voluntári(o,a) ou responsável 
legal 

 

 

Testemunha  

 

 

 

Nome e Assinatura do(s)  responsável(eis) pelo 
estudo  

 
 
___________________________________________ 
Nome do profissional que aplicou o TCLE 
 

 

DADOS DO VOLUNTÁRIO: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail:  
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APÊNDICE G 

Pesquisa: Prevalência de síndrome metabólica e seus componentes numa 
população de universitários de Fortaleza-CE 

Pesquisador responsável: Márcio Flávio Moura de Araújo 
 

CARTA PARA ENVIO DE EXAMES LABORATORIAIS 

 

Prezado Estudante Universitário,  
  

 Viemos, por meio deste email, agradecer-lhe por ter participado 

voluntariamente da Pesquisa "Prevalência da Síndrome Metabólica e de seus 

componentes numa população de estudantes universitários de Fortaleza-CE". Além 

disso, gostaríamos de entregar-lhe o resultado dos exames laboratoriais que foram 

feitos na nossa pesquisa e auxiliá-lo na interpretação desses resultados. 

 Os níveis séricos de glicemia, triglicérides, colesterol (HDL e LDL) e cortisol 

podem apontar para um desequilíbrio da homeostase corporal e indicar maior risco 

para o desenvolvimento da Síndrome Metabólica. Para a glicemia de jejum, 

estabeleceu-se que os valores situados entre 70-99mg/dl  são os ideais, após um 

jejum de 8 a 12 horas. Quando o valor encontrado for  igual ou superior a 126 mg/dl, 

diz-se que o indivíduo tem, provavelmente, diabetes e possui risco aumentado para 

desenvolver complicações micro e macrovasculares. Valores entre 100 a 125 mg/dl 

demonstram intolerância e,  nestes casos, é realizado o Teste Oral de Tolerância à 

glicose para confirmar ou afastar o diagnóstico. Caso seu nível glicêmico ou demais 

exames tenham apresentado alterações orientamos que procure um médico para 

investigar possíveis causas. 

 Vale salientar que o estilo de vida está associado à alterações nesses 

exames e contribui para o risco aumentado em desenvolver a síndrome estudada. 

Portanto, realizar atividade física, manter uma alimentação saudável e fracionada no 

decorrer do dia e, melhorar a qualidade do sono, podem contribuir para atingir os 

valores normais dos exames supracitados. Manter-se com o peso ideal para seu 

biotipo lhe afastará, ainda mais, da síndrome metabólica, tendo em vista que a 

obesidade e as alterações em triglicérides e colesterol  são  fatores que costumam 

precipitar o aparecimento dessas doenças. 

 Dentre os benefícios da  atividade física podemos citar: o aumento  do HDL-

colesterol, a redução dos triglicerídeos, a redução da pressão arterial, o aumento da 
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sensibilidade das células à insulina e o estímulo do metabolismo dos carboidratos. 

Gostaríamos de deixar claro que qualquer dúvida favor contactar os pesquisadores 

principais citados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) entregue 

em sala de aula. 

 

 

Por gentileza, confirme o recebimento do seu exame. 

 
  
Atenciosamente, 
 
  
Responsáveis pela Pesquisa Prevalência da Síndrome Metabólica e de seus 
componentes numa população de estudantes universitários de Fortaleza-CE: 
 
Adman Câmara Soares Lima - Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 
  
Roberto Wagner Júnior Freire de Freitas - Doutorando do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 
  
Márcio Flávio Moura de Araújo - Doutorando do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. 
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