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Resumo
CARONE, Caroline Maria de Mello. Distúrbios do sono entre estudantes de uma
universidade pública. 2019. Dissertação (Mestrado em Epidemiologia) – Programa
de Pós-Graduação em Epidemiologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal
de Pelotas, Pelotas, 2019.
Este estudo faz parte do consórcio de Mestrado da turma 2017-2018 do Programa de
Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas - UFPel.
Objetivo: Investigar distúrbios do sono entre estudantes universitários. Métodos:
Estudo transversal com calouros da Universidade Federal de Pelotas, com idade ≥18
anos. O questionário foi auto-aplicado, entre os meses de novembro de 2017 e junho
de 2018, sendo respondido pelos alunos em sala de aula em tablets. As perguntas
eram referentes ao mês anterior, e investigavam: duração insuficiente do sono (<6
horas/dia para <65 anos e <5 horas/dia para os demais), latência longa (>30 minutos),
baixa qualidade auto-percebida (ruim/muito ruim), despertares noturnos (maioria das
noites/sempre) e sonolência diurna (maioria dos dias/sempre). As variáveis
independentes englobaram características sociodemográficas e comportamentais.
Análises ajustadas foram feitas com regressão de Poisson. Resultados: Foram
avaliados 1.865 estudantes. As prevalências (intervalo confiança 95%) encontradas
foram: 32,0% (29,6-33,9%) para sono insuficiente nos dias de aula, 18,6% (16,820,6%) para latência longa, 30,0% (28,0-32,2%) para baixa-qualidade auto-percebida,
12,7% (11,2-14,3%) para despertares noturnos e 32,2% (30,1-34,4%) para sonolência
diurna. O consumo de álcool associou-se ao maior número de distúrbios (duração
insuficiente e latência longa nos dias de aula, baixa qualidade, despertares e
sonolência), seguido do tabagismo (duração insuficiente nos finais de semana,
despertares e baixa qualidade). Aulas no turno da manhã associaram-se com sono
insuficiente nos dias de aula e sonolência diurna e o sexo feminino, com sonolência,
baixa qualidade e despertares. Cerca de 50% dos estudantes apresentaram pelo menos
um dos seguintes distúrbios: duração insuficiente nos dias de aula, latência longa e
despertares noturnos. Conclusão: A prevenção do consumo de álcool e cigarros, bem
como o início mais tardio das aulas do turno da manhã poderiam contribuir para a
redução de alguns dos distúrbios do sono entre universitários.
Palavras-Chave: sono, distúrbios do sono, sonolência diurna, estudantes.
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Abstract
CARONE, Caroline Maria de Mello. Sleep disturbance among students of a public
university. 2019. Dissertation (Master Degree in Epidemiology) – Postgraduate
Program of Epidemiology, School of Medicine, Federal University of Pelotas,
Pelotas, 2019.
This study is part of the Masters consortium of the 2017-2018 class of the
Postgraduate Program of Epidemiology of the Federal University of Pelotas - UFPel.
Objective: To investigate sleep disorders among university students. Methods:
Cross-sectional study with freshmen of the Federal University of Pelotas, age ≥18
years old. The questionnaire was self-applied between November 2017 and June
2018, and was answered by the students in classroom using tablets. The questions
were from the previous month, and they investigated: insufficient sleep (<6 hours/day
for 65 years old and <5 hours/day for the others), long latency (>30 minutes), poor
self-perceived quality (bad/ very bad), nocturnal awakenings (most nights/always)
and daytime sleepness (most days/ always). Independent variables included
sociodemographic and behavioral characteristics. Adjusted analyses were done by
Poisson regression. Results: 1.865 students were evaluated. The prevalences (95%
confidence interval) found were: 32.0% (29.6-33.9%) for insufficient sleep on school
days, 18.6% (16.8-20.6%) for long latency, 30.0% (28.0-32.2%) for poor selfperceived quality, 12.7% (11.2-14.3%) for nocturnal awakenings and 32.2% (30.134.4%) for daytime sleepness. Alcohol consumption was associated with a greater
number of disorders (insufficient duration and long latency on school days, poor
quality, awakenings and sleepness), followed by smoking (insufficient duration on
weekends, awakenings and low quality). Attending classes in the morning was
associated with insufficient duration in school days and sleepness, and the female sex
was associated with sleepness, low quality and awakening. About 50% of the students
had at least one of the following disorders: insufficient duration on school days, long
latency and nocturnal awakenings. Conclusion: Prevention of alcohol and cigarette
smoking, as well as the later outset of morning shift classes, may contribute to the
reduction of some sleep disorders among college students.
Keywords: sleep, sleep disturbances, daytime sleepness, students.
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1. INTRODUÇÃO
O sono é um fenômeno vital, tão necessário à manutenção da vida quanto a
alimentação. É durante o sono que se “desligam” ou atenuam mecanismos e sistemas,
com vistas à prevenção da exaustão, e que são, também, executados processos de
recuperação e compensação de gastos energéticos e bioquímicos, ocorridos no
período de atividade (JANSEN et al., 2007).
Recentemente, a National Sleep Foundation publicou um consenso, baseado
em painel de especialistas, no qual, para cada faixa etária, encontra-se a
recomendação sobre a duração ideal do sono, bem como uma faixa de variabilidade,
com durações consideradas aceitáveis (HIRSCHKOWITZ et al., 2015). A
recomendação de horas de sono diárias para adolescentes e adultos vão de 8-10 horas
para indivíduos com 14 a 17 anos de idade; 7-9 horas para aqueles entre 18 e 64 anos;
e 7-8 horas para os idosos (65 anos de idade ou mais) (NUNES e BRUNI, 2015).
Estudos recentes, no entanto, indicam que adolescentes norte-americanos,
asiáticos e europeus dormem, em média, respectivamente, 7,46 horas, 7,64 horas e
8,44 horas (ROBERTS e DUONG, 2011), e que cerca de um quarto dos adolescentes
dos Estados Unidos da América dormem 6 horas ou menos por noite (ROBERTS e
DUONG, 2015).
No Brasil, um estudo transversal realizado com estudantes do ensino médio de
escolas públicas do estado de Santa Catarina, na faixa etária de 15 a 19, comparou
dados de 2001 e 2011, evidenciando um aumento na frequência da má qualidade do
sono auto-referida e de sono insuficiente (quando o indivíduo reduz voluntariamente
o número de horas de sono, passando a dormir menos do que o apropriado para suas
necessidades de sono). De 2001 para 2011, a frequência de sono de má qualidade
aumentou de 26,3% para 34,5% e a de sono insuficiente, de 37% para 54%
(HOEFELMANN et al., 2013).
As pesquisas sobre prevalência, causas e consequências dos problemas do
sono dos adolescentes têm focado principalmente em três aspectos: duração,
qualidade e sonolência diurna. Fatores sociais (como situação socioeconômica),
psicológicos (ansiedade e depressão), fisiológicos (decorrentes da idade e sexo) e
ambientais (estações do ano, com as decorrentes durações do dias e das noites), bem
como as mudanças biológicas no ciclo sono-vigília, que ocorrem na adolescência, têm
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sido associados a problemas de sono nesta faixa etária (MORAN e EVERHART,
2012). As demandas acadêmicas, assim como o horário das aulas, podem desregular
o padrão do sono, pois os estudantes sincronizam o ciclo sono-vigília
diferenciadamente do ciclo claro-escuro (alternância do dia-noite), para tentar cumprir
suas atividades, acarretando problemas com a regularidade do sono (PEREIRA,
2011). Além disso, outros estímulos como os dispositivos eletrônicos (smart phones,
videogames, televisão, computadores e tablets), que constituem elemento importante
da vida social dos adolescentes, podem aumentar o tempo de latência do sono (tempo
que o indivíduo leva para conciliar o sono, depois de apagar a luz para dormir),
reduzindo assim a duração do sono noturno (HYSING et al., 2015).
Outros fatores que afetam a qualidade do sono na adolescência é o consumo
de álcool, drogas ilícitas e cafeína. A relação entre consumo de álcool e problemas de
sono foi bem documentada em estudos com adultos (ROEHRS e ROTH, 2001). Uma
revisão recente de estudos com adolescentes mostrou que vários problemas do sono
estavam associados ao aumento do consumo de bebidas alcoólicas (SILVERTSEN et
al., 2015). Silvertsen e colaboradores encontraram, ainda, associação entre o consumo
de drogas ilícitas e a duração do sono em adolescentes, relacionando o sono de curta e
longa duração com uma maior chance de consumo dessas drogas.
Diversos estudos encontraram associação entre o consumo de cafeína, um dos
psicoativos mais consumidos no mundo, e distúrbios do sono (ROEHRS et al., 2008).
Esta associação está diretamente relacionada à dose diária de consumo, resultando em
insônia, sono de curta duração e sonolência diurna, levando o indivíduo a aumentar
ainda mais o consumo de cafeína (LODATO et al., 2013).
A irregularidade do padrão do sono pode resultar em diversas repercussões
negativas para o ser humano, como déficit cognitivo, alterações no metabolismo e no
sistema endócrino e distúrbios psicológicos (SADEH et al., 2014). Nos Estados
Unidos, entre indivíduos com 16-19 anos de idade e que dormiam ≤ 6 horas por noite,
a frequência de obesidade, doença cardiovascular e mortalidade por todas as causas
foi superior à observada entre aqueles com sono de duração mais longa (MURILO et
al., 2016).
Em adolescentes, o sono de má qualidade aumenta a prevalência de depressão,
ansiedade, raiva, déficit de atenção, problemas de conduta, uso de drogas e álcool,
baixo desempenho escolar e pensamentos e comportamentos suicidas (ROBERTS et
17

al., 2011). Os jovens com alteração do sono relatam mais fadiga, menos energia, pior
saúde auto-percebida e sintomas como cefaléia, dores ligadas ao aparelho digestivo e
lombalgia (ROBERTS e DUONG, 2015). Os achados da literatura referentes ao sono
de adolescentes encontram-se na seção a seguir.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Estratégia de busca
A revisão da literatura buscou investigar a existência de estudos acerca da
epidemiologia do sono em adolescentes e adultos jovens e fatores associados. Artigos
que faziam referência a duração do sono nas 24 horas, eficiência do sono, tempo de
latência, despertares noturnos, sonolência diurna e qualidade do sono auto-referida
foram considerados elegíveis. Foi realizada pesquisa bibliográfica na base de dados
PubMed, utilizando-se os termos sleep e epidemiology combinados (sleep AND
epidemiology). Foram buscados estudos realizados somente com humanos, sem limite
de idade, que contivessem ambos os termos no Título ou no Resumo. Além disso,
como os hábitos de sono estão associados a comportamentos sociais, a busca foi
limitada a artigos publicados nos últimos 10 anos, uma vez que estudos mais recentes
contemplam, por exemplo, o uso de smartphones e outros dispositivos de uso
frequente entre a população mais jovem.
Primeiramente, foi realizada a seleção dos títulos e, posteriormente, a leitura
dos resumos. Foram incluídos estudos transversais de base populacional, realizados
com indivíduos na faixa etária que se pretende investigar ( 16 anos). Como critérios
de exclusão, adotaram-se os seguintes:
- estudos com grupos populacionais de outras faixas etárias (crianças ou
idosos); ou grupos muito específicos, exceto estudos com estudantes (como obesos,
trabalhadores rurais, atletas, gestantes, categorias profissionais – médicos,
enfermeiros, estivadores, motoristas, entre outros);
- estudos que avaliaram indivíduos com morbidades específicas (como
18

diabéticos, cardiopatas, deprimidos, suicidas, portadores de câncer, entre outros) ou
pacientes hospitalizados;
- estudos com delineamento tipo meta-análise; e
- estudos onde o desfecho principal não era a epidemiologia do sono (perfil ou
padrões do sono da população estudada, com prevalências e associações) e sim
distúrbios relacionados ao sono (como bruxismo, apnéia do sono, insônia, entre
outros).
2.2. Artigos incluídos na revisão
A busca na base de dados PubMed resultou na localização de 382 títulos.
Destes, 74 foram selecionados para leitura dos resumos. Os motivos para a exclusão
dos 308 títulos foram: 12 títulos de estudos de meta-análise, 53 realizados com
populações específicas (obesos, trabalhadores rurais, atletas, gestantes, médicos,
enfermeiros, estivadores, motoristas, diabéticos, cardiopatas, deprimidos, suicidas e
portadores de câncer), 212 realizados com outras faixas etárias (crianças e idosos) e
31 com outros desfechos de interesse (apnéia do sono, bruxismo, insônia, depressão).
Após a leitura dos resumos, foram excluídos 47 artigos dos quais 15 por terem
avaliado outros desfechos, 4 devido ao delineamento tipo meta-análise e 7 por terem
sido realizados com idosos, 12 com crianças e 9 com populações específicas. Ao
final, dos 27 artigos lidos na íntegra, 20 atenderam aos objetivos desta revisão, sendo
os 7 excluídos por avaliarem populações específicas (2), terem sido realizados com
crianças (3) e analisarem outro desfecho (2). Ao final desta seção, o Quadro 1
apresenta os artigos selecionados, com informações quanto ao título, ano e país de
publicação, delineamento, tamanho da amostra, principais objetivos e resultados de
cada estudo.
Na Figura 1 estão descritas as etapas de seleção dos artigos encontrados na
revisão de literatura, bem como o número de trabalhos considerados relevantes em
cada fase.
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PubMed: 382 títulos
Excluídos: 12 metaanálises, 53 com
populações específicas,
212 outras faixas etárias,
31 outros desfechos.

74 resumos

Excluídos: 4 metaanálises, 9 com
populações específicas,
19 outras faixas etárias,
15 outros desfechos.

27 artigos lidos na
íntegra
Excluídos: 2 com
populações
específicas, 3 outras
faixas etárias, 2
outros desfechos.

20 artigos incluídos na
revisão

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos
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Dos artigos incluídos nesta revisão, a maior parte foi realizada no continente
Europeu (n=8), sete no continente Americano (sendo apenas um no Brasil), quatro na
Ásia e um na Oceania. A maioria utilizou delineamento tipo transversal (n=17), sendo
que apenas três foram coortes.
Dentre os estudos conduzidos no continente Europeu, cinco foram
realizados na Noruega, um na Suécia, um na Inglaterra e um em Portugal. Todos os
cinco estudos realizados na Noruega (SILVERSTSEN, et al., 2015; HYSING, et al.,
2013; SILVERSTSEN, et al., 2015; HYSING, et al., 2015; HYSING, et al., 2013)
utilizaram como fonte de dados um grande estudo de base populacional conduzido em
2012, o youth@hordaland study. Este estudo foi realizado com jovens noruegueses,
na faixa etária entre 16 e 19 anos e buscou investigar fatores associados às variações e
distúrbios do sono.
Um dos estudos noruegueses reuniu dados de 8.347 jovens entre 16 e 19
anos de idade e investigou, entre outras variáveis, a associação entre a síndrome da
fase atrasada do sono e a redução do desempenho acadêmico. Piores resultados
acadêmicos estavam associados à esta síndrome, mais prevalente nas meninas
(SILVERSTSEN et al., 2015). A síndrome da fase atrasada do sono caracteriza-se
pelo fato de o indivíduo dormir e acordar mais tarde, na maioria das noites,
geralmente com atraso de mais de duas horas além dos horários convencionais ou
socialmente aceitáveis (MARTINEZ et al., 2008). Embora os autores não definam o
que

seriam

horários

convencionais

ou

socialmente

aceitáveis

(o

que,

compreensivelmente, dependerá do local onde o sujeito vive), o indivíduo tem
dificuldade para iniciar o sono e prefere acordar mais tarde, e, quando lhe é permitido,
segue seus horários preferenciais. Seu ritmo circadiano é atrasado, de forma crônica e
persistente, provocando transtorno à vida social. Com exceção do horário atrasado, o
sono é normal (MARTINEZ et al., 2008).
Outro estudo deste mesmo país avaliou o mesmo número de indivíduos e
mesma faixa etária do citado anteriormente, porém pretendia examinar a associação
entre o sono dos adolescente e o absenteísmo escolar. A maioria dos parâmetros do
sono associou-se ao absenteísmo escolar. A curta duração do sono e a baixa eficiência
do sono (tempo de sono dividido pelo tempo na cama) foram os que se associaram
mais fortemente às faltas escolares (RO=4,61, IC95%=3,29-6,46; e RO=3,26,
IC95%=2,67-3,99; respectivamente). Além disso, discrepâncias na duração do sono
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entre dias escolares e final de semana, insônia e cansaço durante o dia também se
associaram ao não comparecimento à escola (RO=2,43, IC95%=1,93-2,02; RO=2,25,
IC95%=1,89-2,67; e RO=2,09, IC95%=1,70-2,57; respectivamente) (HYSING, et al.,
2013).
Ainda na Noruega, Silvertsen e colaboradores (2015) buscaram estudar a
associação entre características do sono e uso de álcool e drogas, em 9.328 jovens de
16 a 19 anos de idade. O sono de curta duração, o deficit de sono, a falta de
regularidade nos horários de dormir e a insônia associaram-se a maiores
probabilidades de uso de álcool e drogas. A relação entre o deficit de sono e maiores
probabilidades de uso de álcool e drogas foi do tipo dose-resposta.
O uso de dispositivos eletrônicos por adolescentes durante o dia e na hora de
dormir foi avaliado em outro estudo transversal norueguês, com dados de 9.846
jovens entre 16 e 19 anos de idade. O uso de eletrônicos durante o dia e na hora de
dormir foram, ambos, relacionados a um aumento do risco de curta duração do sono,
sendo, inclusive dose-dependente. O uso de dispositivos eletrônicos associou-se à
maior probabilidade de o adolescente dormir menos de 5 horas por dia (RO=2,70
IC95%= 2,14 a 3,39). Os jovens do sexo masculino utilizavam mais videogames e os
do sexo feminino faziam mais uso de computadores e celulares para chats on-line.
Quase todos os adolescentes reportaram fazer uso de dispositivos eletrônicos na
última hora antes de dormir (HYSING et al., 2015).
Hysing e colaboradores (2013), em um estudo transversal, avaliaram os
padrões do sono e as taxas de insônia, em 10.220 jovens noruegueses, na faixa etária
entre 16 e 19 anos de idade. Os adolescentes relataram sono de curta duração durante
a semana (média de 6,5 horas), resultando em uma deficiência de sono de cerca de
duas horas. A maioria dos adolescentes (65%) relatou latência do sono superior a 30
minutos. As meninas relataram latência do sono mais longa e uma maior taxa de
insônia do que os meninos, enquanto estes relataram dormir mais tarde e uma maior
diferença em vários parâmetros do sono, na comparação entre dias de semana e em
finais de semana.
Ainda no continente europeu, um estudo transversal realizado na Suécia
analisou dados de 40.197 adultos, objetivando relacionar o índice de massa corporal
(IMC) aos diferentes padrões de sono. Foi observada associação entre o sono de curta
duração ( 5 horas) e valores elevados de IMC, tanto em homens quanto em
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mulheres. Em mulheres, o sono de longa duração ( 9 horas) também estava
associado a IMC mais elevado (WESTERLUND et al., 2014).
O estudo transversal conduzido na Inglaterra buscou identificar os padrões de
sono dos britânicos e descrever os possíveis fatores associados. Obteve dados de
8.480 indivíduos na faixa etária entre 45 e 90 anos e constatou que as mulheres
apresentavam maior tempo de latência do sono. Elas passavam cerca de 15 minutos a
mais na cama do que os homens, e dormiam, em média, 11 minutos a menos do que
eles. Além disso, verificou a associação entre o tempo na cama e variáveis
socioeconômicos, apontando que a eficiência do sono (razão entre o tempo de sono e
o tempo na cama) foi consistentemente menor entre mulheres não trabalhadoras e
entre indivíduos separados ou divorciados. Entre os indivíduos que apresentavam
dificuldade para pegar no sono, foi mais frequente o uso habitual de medicação para
dormir, um nível educacional mais baixo, saúde geral mais pobre e depressão (LENG
et al., 2014).
Em Portugal, um estudo transversal realizado com 6.919 jovens entre 12 e 18
anos de idade objetivou prover dados sobre os padrões do sono e insônia desses
indivíduos. Foi observada uma prevalência de insônia de 8,3% e de sono insuficiente
de 29,3%, sendo que apenas 6,4% desses indivíduos declararam ter um horário
regular para dormir. A maioria desses jovens (90,6%) relatou dificuldade para
acordar, 64,7% apresentou sonolência diurna e 53,3% referiu adormecer durante as
aulas (AMARAL et al., 2013).
Dos sete estudos conduzidos no continente americano incluídos nesta revisão,
seis foram realizados nos Estados Unidos (EUA) e um no Brasil. Nos EUA,
Bhattacharryya e colaboradores (2015) avaliaram 282.692 indivíduos e encontraram
um tempo médio de sono de 7,17 horas (IC95%=7,16-7,18 horas), não havendo
diferença entre homens e mulheres.
Outro estudo transversal conduzido nos EUA avaliou dados de 746 indivíduos
entre 20 e 98 anos de idade, com o objetivo de investigar aspectos concernentes à
hora de dormir, período de latência e eficiência do sono, e sua relação com a idade,
gênero e etnia. Adultos mais jovens em geral deitavam e acordavam mais tarde do que
grupos de maior idade. Em geral, o horário de deitar diminuiu com o aumento da
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idade e o período de latência atingiu o auge na idade adulta jovem. As mulheres
tiverem um sono menos eficiente do que os homens (THOMAS et al., 2014).
Ainda nos EUA, foi realizado um estudo transversal com 5.649 indivíduos,
para investigar a associação entre duração do sono e fatores de risco. Este estudo
encontrou associação entre o sono auto-referido de muito curta duração ( 5 horas) e
alguns fatores de risco cardiometabólicos, como hipertensão auto-relatada (RO=2,02,
IC95%=1,45-2,81), hiperlipidemia auto-relatada e objetiva (RO=1,96, IC95%= 1,432,69 e RO=1,41, IC95%= 1,04-1,91, respectivamente) e diabetes auto-relatada e
objetiva

(RO=1,76,

IC95%=1,13-2,74

e

RO=1,53,

IC95%=1,13-2,06,

respectivamente). Quanto ao sono de longa duração (≥ 9 horas), nenhum risco
elevado foi encontrado (GRANDNER et al., 2013).
Patel e colaboradores (2015) realizaram um estudo transversal com 11.860
indivíduos norte-americanos, entre 18 e 74 anos de idade, a fim de medir a
prevalência de padrões de sono de baixa qualidade em populações hispânicas e
latinas, identificar preditores sociodemográficos e psicológicos na ocorrência da curta
e longa duração do sono e investigar a associação entre o sono e resultados
cardiometabólicos. Verificaram que o sono curto era mais comum em indivíduos de
herança porto-riquenha (25,6%) e outros grupos hispânicos (27,4%), sendo que o
emprego de tempo integral, a baixa escolaridade e a presença de sintomas depressivos
foram preditores independentes de sono de curta duração; enquanto que o
desemprego, a baixa renda familiar, a baixa escolaridade e haver nascido no
continente americano foram preditores independentes de sono de longa duração. O
sono de curta duração associou-se à obesidade com uma RO=1,29 (IC95%=1,121,49), mas não com diabetes, hipertensão ou doença cardíaca. Em contraste, o sono de
longa duração não se associou a nenhuma dessas condições.
Murilo e colaboradores (2017) conduziram um estudo transversal com 9.205
indivíduos com idade entre 20 e 65 anos, buscando verificar a associação entre
atividade física e duração do sono. Observaram que a atividade física de lazer elevada
associou-se à menor duração do sono, enquanto níveis moderados associaram-se com
duração normal do sono.
Ainda nos EUA, Roberts e Duong (2015) conduziram um estudo de coorte
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com 4.175 jovens, entre 11 e 17 anos de idade, com o objetivo de investigar a
associação entre restrição do sono e o peso. Não houve associação entre restrição do
sono e obesidade. Nas análises prospectivas, a restrição do sono não aumentou o risco
futuro de obesidade, nem a obesidade aumentou o risco de restrição futura no sono.
O estudo transversal conduzido no Brasil buscou avaliar, comparativamente, a
qualidade do sono de jovens estudantes de uma cidade de Santa Catarina, nos anos de
2001 e 2011. Foram avaliados 5.028 jovens em 2001 e 6.529 em 2011, na faixa etária
entre 15 e 19 anos de idade. Houve aumento de 31,2% na prevalência auto-referida de
sono de má qualidade (quando o indivíduo auto-avaliava a qualidade do seu sono
como ruim ou muito ruim) e de 45,9% na prevalência de sono insuficiente. Após
ajuste para potenciais confundidores, o sono insuficiente foi mais comum em
adolescentes na faixa etária de 17 a 19 anos de idade, que trabalhavam, que moravam
na zona urbana e que apresentavam maior renda familiar, e menos comum entre as
meninas (HOEFELMANN, et al., 2013).
Dos quatro estudos desenvolvidos no continente asiático incluídos na revisão,
dois foram realizados no Japão, um na Coréia e um na Arábia Saudita. Um dos
estudos japoneses foi conduzido com 95.680 adolescentes, buscando verificar a
associação entre o uso de telefones celulares após apagar a luz para dormir e
distúrbios do sono. Os autores encontraram que 84,4% dos adolescentes faziam uso
de telefone móvel após apagar a luz para dormir, principalmente para envio de
mensagens de texto, sendo esta prática associada a distúrbios do sono (sono de curta
duração, má qualidade do sono, sonolência diurna excessiva e sintomas de insônia)
(MUNEZAWA et al., 2011).
Outro estudo transversal foi realizado no Japão, com 99.416 adolescentes, para
avaliar a associação entre os distúrbios do sono e o uso de álcool. As taxas de
prevalência de distúrbios do sono nos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa foram as
seguintes: sono subjetivamente insuficiente (SIS) - meninos: 37,6%, meninas: 38,7%;
sono insuficiente (SSD), com duração inferior a seis horas - meninos: 28,0%,
meninas: 33,0%; dificuldade em iniciar o sono (DIS) - meninos: 12,5%, meninas:
14,1%; dificuldade em manter o sono (DMS) - meninos: 10,1%, meninas: 10,9%; e
despertar precoce (no início da manhã) (EMA) - meninos: 5,1%, meninas: 5,0%. Os
adolescentes que relataram um ou mais sintomas de DIS, DMS e EMA foram
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classificados como tendo insônia, e sua prevalência foi de 21,5%. A prevalência de
cada sintoma de distúrbios do sono aumentou significativamente com o número de
dias em que o álcool foi consumido e com a quantidade de álcool consumida por vez
(MOROIOKA et al., 2013).
Ainda no continente asiático, um estudo de coorte foi conduzido na Coréia,
com 4.405 indivíduos entre 40 e 69 anos de idade, buscando verificar a prevalência de
sonolência diurna excessiva e fatores associados. A prevalência de sonolência diurna
excessiva (EDS) foi de 12,2%. Indivíduos com idade entre 50 e 59 anos tiveram
prevalência 1,42 vezes (IC95%=1,13-1,77) maior de EDS, em comparação aqueles
com idade entre 40 e 49 anos. Além disso, o grupo de quartil superior de atividade
física apresentou prevalência de EDS 1,80 vezes (IC95%= 1,18-2,73) maior do que o
grupo de quartil mais baixo. Um maior nível educacional foi inversamente associado
ao risco de EDS. Os indivíduos que apresentavam ronco habitual tiveram prevalência
de EDS 1,92 vezes (IC95%=1,47-2,50) maior do que os não roncadores. Entre
indivíduos com sono insuficiente auto-percebido, a prevalência de EDS foi 1,58 vezes
(IC95%=1,29-1,93) maior, em comparação aqueles com sono auto-percebido
suficiente. Os indivíduos com síndrome das pernas inquietas (presença de
desconforto, especialmente nas pernas, cuja intensidade tem flutuação circadiana,
aumentando à noite, e aliviando por movimentação da parte corporal afetada)
(TRENKWALDER et al., 2005) apresentaram EDS 1,51 vezes (IC95%=1,13-2,00)
maior do que aqueles sem. Além disso, os que apresentavam sensação de cansaço ao
despertar referiram uma prevalência 1,24 vezes (IC95%=1,01-1,53) maior de EDS do
que os controles (JOO et al., 2009).
Na Arábia Saudita, foi realizado um estudo transversal com 1.035
indivíduos entre 14 e 23 anos de idade, buscando investigar os padrões de sonovigília, prevalência de sonolência diurna excessiva (EDS) e distúrbios do sono, bem
como identificar fatores associados. Os jovens dormiam, em média, 7,0 horas por
noite e 65% apresentavam distúrbios do sono, com uma prevalência de EDS de 37%.
Cerca de 1 em cada 10 estudantes relatou já haver passado acordado a noite toda e
dormir somente após retornar da escola, exibindo um ciclo de sono reverso nas noites
dos dias de semana. Esse padrão foi mais observado entre meninos e estudantes com
pior desempenho escolar. Os distúrbios do sono foram em geral mais prevalentes nos
meninos do que nas meninas (MERDAD et al., 2014).
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Na Oceania, o estudo incluído na revisão foi conduzido na Nova Zelândia,
onde os autores avaliaram 22.389 indivíduos entre 16 e 84 anos de idade. O objetivo
foi relacionar queixas de sono, insônia e sonolência diurna a estilos de vida. Foi
encontrada uma prevalência de 45% de sintomas de insônia. A sonolência diurna
excessiva, evidente em 9% da amostra, foi associada à insônia (RO=1,75,
IC95%=1,50-2,05), depressão (RO=2,01, IC95%=1,74-2,32) e distúrbios respiratórios
durante o sono (RO=1,92, IC95%=1,59-2,32). Também foi verificado que longas
horas de trabalho, dependência de álcool e turnos de trabalho rotativos aumentavam o
risco de sonolência diurna (WILSMORE et al., 2013).

2.3. Conclusão
Os estudos selecionados para esta revisão de literatura buscaram, de modo
geral, caracterizar os padrões de sono dos adolescentes,

enfatizando a elevada

prevalência do sono de curta duração durante a semana e de sono insuficiente.
Observou-se, ainda, a publicação de informações acerca da dificuldade que o jovem
tem em acordar pela manhã, sendo característica predominante em mais de 90% dos
indivíduos avaliados nos estudos, resultando em maiores taxas de sonolência diurna.
Dos resultados dos artigos pode-se destacar, ainda, a maior prevalência de
latência do sono elevada e uma maior taxa de insônia entre as mulheres. O único
estudo brasileiro sobre sono entre jovens mostrou um tempo médio de sono de 7,17
horas (IC95%=7,16-7,18 horas), tendo havido um aumento de mais de 30% na
prevalência auto-referida de sono de má qualidade, e de 45,9% na prevalência de sono
insuficiente.
É difícil traçar estimativas globais acerca da epidemiologia do sono e fatores
associados, principalmente pela heterogeneidade das populações estudadas nos artigos
incluídos nesta revisão. Contudo, alguns parâmetros se repetem nas diferentes
populações estudadas, como as associações entre curta duração do sono e excessivo
número de horas de tela, consumo de álcool, fatores de risco cardiometabólicos, IMC
elevado e sonolência diurna excessiva. A inter-relação entre estes fatores em sua
influência sobre os parâmetros de sono serão discutidas na seção de Marco Teórico a
seguir.
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Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Sleep patterns and
insomnia among
Portuguese
adolescents: a crosssectional study

2013

Prover dados sobre
os padrões do sono
e insônia entre
adolescentes
portugueses

Amaral et al.

Portugal
Abnormal Sleep Dur
ation Is Associated
with a Higher Risk
of Accidental Injury

2015
Bhattacharyya
et al.
Estados
Unidos

Verificar se houve
relação entre a
duração de sono e
lesão acidental por
múltiplas
configurações

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Transversal
6.919
A prevalência de insônia foi de 8,3%, os sintomas de insônia
21,4% e o sono insuficiente 29,3%. Todas as prevalências
(12 a 18 foram maiores entre as meninas. Em média, os adolescentes
anos)
demoraram 21 minutos para adormecer. A maioria deles
(90,6%) relatou ter dificuldade em acordar, 64,7%
apresentavam sonolência diurna e 53,3% dormiam durante as
aulas.
Transversal

282.692

O tempo médio de sono foi de 7,17 horas (IC95%=7,16-7,18
horas). Os homens e as mulheres dormiram em tempos muito
semelhantes (7,14 e 7,17 horas, respectivamente). O tempo de
sono curto e o tempo de sono excessivo foram associados com
maiores taxas de lesão acidental (RO=1,16, IC95%=1,12-1,20),
ajustando a idade, o sexo, o estado civil e o nível de
escolaridade .
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Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Habitual sleep durati
on associated with
self-reported and
objectively
determined
cardiometabolic risk
factors

2013

Relacionar a
duração do sono
com fatores de
risco
cardiometabólicos
auto-referidos e
mensurados

Grandner et al.

Estados
Unidos

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Transversal
5.649
Pré-estabelecidos: sono auto-referido (muito curto <5h, curto 56h, normal 7-8h ou longo >=9h). O sono muito curto foi
associado à hipertensão auto-relatada (RO=2,02, IC95%=1,452,81, p <0,0001), diabetes auto-relatada (RO=1,76,
IC95%=1,13,-2,74], p = 0,01) e obesidade objetiva (RO=1,53,
IC95%=1,13-2,06, p = 0,005). Em relação ao sono curto (56hrs), em análises ajustadas, observou-se risco elevado de
hipertensão auto-relatada (RO=1,22, IC95%=1,02-1,45, p =
0,03) obesidade auto-relatada (RO=1,21, IC95% =1,03-1,43], p
= 0,02) e obesidade objetiva (RO=1,17, IC95%=1,00- 1,38, p
<0,05). Quanto ao sono longo (≥9hrs), nenhum risco elevado
foi encontrado para qualquer resultado.

29

Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Sociodemographic
factors associated
with sleep quality
and sleep duration in
adolescents from
Santa Catarina,
Brazil: what
changed between
2001 and 2011?
Sleep and school
attendance in
adolescence: results
from a large
population-based
study

2013

Identificar fatores
socioeconômicos
associados à
qualidade do sono
em estudantes do
ensino médio de
Santa Catarina

Hoefelmann et
al.

Brasil
2013
Hysing et al.

Noruega

Examinar a ligação
entre o sono
adolescente e o não
atendimento na
escola

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Transversal
5.028
A prevalência de má qualidade do sono e o sono insuficiente
(2001)
aumentaram 31,2% e 45,9%, respectivamente, entre 2001 e
2011. O emprego remunerado, o ambiente urbano, o sexo
6.529
masculino e a alta renda familiar foram fortemente associados a
(2011)
esses resultados. Houve um aumento notável no sono
insuficiente e a percepção da má qualidade do sono.
(15-19
anos)
Transversal

8.347
(16-19
anos)

A maioria dos parâmetros do sono foi associada ao aumento do
risco de não atendimento escolar. Após o ajuste por gênero e
status socioeconômico, duração curta do sono e deficiência de
sono foram as medidas de sono com a maior probabilidade de
não atendimento (RO=4,61, IC95%=3,29-6,46) e (RO=3,26,
IC95%=2,67-3,99), respectivamente.
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Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Sleep patterns and
insomnia among
adolescents: a
population-based
study.

2013

Examinar os
padrões de sono e
as taxas de insônia
em um estudo
populacional na
Noruega

Sleep and use of
electronic devices in
adolescence: results
from a large
population-based
study

Hysing et al.
Noruega

2015
Hysing et al.

Noruega

Verificar relação
entre o uso de tela
durante o dia e de
eletrônicos antes da
hora de dormir e o
sono

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Transversal
10.220 Os adolescentes relataram duração curta do sono durante a
semana (média 6,5 horas), resultando em uma deficiência de
(16 a 19 sono de cerca de 2 h. A maioria dos adolescentes (65%) relatou
anos)
latência de início do sono superior a 30 min. As meninas
relataram latência de início do sono mais longa e uma maior
taxa de insônia do que os meninos.

Transversal

9.846
(16-19
anos)

O uso de eletrônicos por adolescentes durante o dia e na hora de
dormir foram, ambos, relacionados a um aumento do risco de
curta duração do sono, sendo, inclusive dose-dependente.
Quase todos os adolescentes reportaram fazer uso de
dispositivos eletrônicos na última hora antes de dormir
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Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Prevalence of
excessive daytime
sleepiness and
associated factors in
the adult population
of Korea

2009

Verificar a
prevalência da
sonolência diurna
excessiva (EDS) e
fatores associados

Joo et al.

Coréia

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Coorte
4.405
A prevalência de EDS foi de 12,2% (10,7% para homens e
13,7% para mulheres). Em modelos multivariados, incluindo
(40-69
fatores sociodemográficos, bioquímicos, clínicos e relacionados
anos)
ao sono, idade, atividade física, educação, ronco habitual,
despertar sem sensação de estar revigorado, sono insuficiente
auto-percebido foi significativamente associado à EDS. Um
maior nível de educação foi inversamente associado ao risco de
EDS. Os indivíduos com ronco habitual tiveram um risco maior
de EDS de 1,92 vezes (IC95%=1,47-2,50) do que os não
roncadores. Sono insuficiente auto-percebido também
aumentou o risco de EDS em 1,58 vezes (IC95%=1,29-1,93)
em comparação com o sono auto-percebido suficiente.
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Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Selfreported sleep patter
ns in a British
population cohort

2014

Descrever o padrão
do sono dos
britânicos e
possíveis fatores
associados

Leng et al.

Inglaterra

Sleep habits in
adolescents of Saudi
Arabia; distinct
patterns and
extreme sleep schedules

2014
Merdad et al.

Arábia Saudita

Investigar os
padrões de sonovigília, a
prevalência de
sonolência diurna
excessiva (EDS) e
o sono perturbado
entre adolescentes
na Arábia Saudita e
identificar os
fatores associados

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Coorte
8.480
Em média, o tempo na cama (TIB) relatado foi mais de 1,5h
maior do que a duração do sono. Em comparação com os
(45 a 90 homens, as mulheres passaram 15 minutos a mais na cama, mas
anos)
dormiram 11 minutos menos e relataram maior dificuldade de
pegar no sono. Na análise multivariada, a duração do sono e o
TIB variaram com os fatores socioeconômicos, mas a
proporção de sono foi consistentemente menor entre mulheres,
não trabalhadoras e indivíduos mais velhos, bem como aqueles
que estavam separados ou divorciados.
Transversal

1.035
(14-23
anos)

Os alunos dormiram uma média de 7,0 horas nas noites
escolares, com um atraso médio de 2,8 e 6,0 horas no sono de
fim de semana e horário em que se levanta, respectivamente.
Cerca de 1 em cada 10 estudantes ficou acordado a noite toda e
dormiu depois de retornar da escola (exibindo um ciclo de sono
reverso) nas noites da semana. Esse padrão era mais prévio
entre meninos e estudantes com médias de ponto de avaliação
mais baixas. A prevalência de EDS foi encontrado em 37% dos
alunos. Os preditores de EDS eram tipo escolar, estresse,
cochilo e uso de cafeína, enquanto o gênero era um preditor de
sono perturbado, sendo mais prevalente nas meninas do que nos
meninos.
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Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Associations
between sleep distur
bance and alcohol
drinking: A largescale
epidemiological
study of adolescents
in Japan

2013

Avaliar a
associação entre os
distúrbios do sono
e o uso de álcool
entre adolescentes
japoneses

The association
between use of
mobile phones after
lights out
and sleep disturbanc
es among Japanese
adolescents: a
nationwide crosssectional survey.

Moroioka et al.

Japão

2011
Munezawa et
al.
Japão

Examinar a
associação entre o
uso de telefones
celulares após o
apagar da luzes e
distúrbios do sono
entre jovens
japoneses

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Transversal
99.416 As taxas de prevalência de distúrbios do sono nos 30 dias
anteriores ao dia da pesquisa foram as seguintes: sono
subjetivamente insuficiente (SIS) (meninos: 37,6%, meninas:
38,7%); Duração do sono curto (SSD) com menos de 6 h de sono
(meninos: 28,0%, meninas: 33,0%); Dificuldade em iniciar o sono
(DIS) (meninos: 12,5%, meninas: 14,1%); Dificuldade em manter
o sono (DMS) (meninos: 10,1%, meninas: 10,9%); E despertar do
início da manhã (EMA) (meninos: 5,1%, meninas: 5,0%). A
prevalência do distúrbio do sono é particularmente elevada entre
os adolescentes que tomam álcool.
Transversal

95.680

O uso do telefone móvel, mesmo que apenas por um breve
momento todos os dias, foi relatado em 84,4% dos adolescentes
estudados.. A análise de regressão logística múltipla mostrou que
o uso do celular para chamar e para enviar mensagens de texto
após o apagar das luzes foi associado à distúrbios do sono
(duração curta do sono, qualidade do sono subjetivo pobre,
sonolência diurna excessiva e sintomas de insônia) independentes
das co-variáveis e independentes entre si .
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Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Racial/Ethnic
Differences in the
Associations
Between Physical
Activity
and Sleep Duration:
A Population-Based
Study
Social and Health
Correlates
of Sleep Duration in
a US Hispanic
Population: Results
from the Hispanic
Community Health
Study/Study of
Latinos

2017

Verificar a
associação entre
atividade física e
duração do sono, e
a influencia da
etnias nesses
desfechos.

Murilo et al.
Estados
Unidos

2015
Patel et al.

Estados
Unidos

Definir a
prevalência de
padrões pobres de
sono em
populações
Hispânicas e
Latinas, identificar
preditores
sociodemográficos
e psicológicos da
curta e longa
duração do sono, e
a associação entre
sono e resultados
cardiometabólicos

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Os níveis recomendados de atividade física de lazer e níveis
Transversal
9.205
moderados de atividade física no transporte foram associados com
(20 a 65 duração normal do sono (RO= 1,33, IC95%=1,08-1,65; RO=1,28,
IC95%=1,02-1,62, respectivamente). A atividade física de lazer
anos)
elevada foi associada a menor duração do sono (RO=0,59, IC95%=
0,49-0,71).

Transversal

11.860
(18-74
anos)

A média de duração do sono auto-relatado foi de 8h por noite, com
18,6%, dormindo menos de 7h e 20,1%, dormindo mais de 9h em
análises ajustadas por idade e sexo. O sono curto era mais comum em
indivíduos de herança porto-riquenha (25,6%) e outro grupo
hispânico (27,4%). O emprego de tempo integral, o baixo nível de
escolaridade e os sintomas depressivos foram preditores
independentes de sono de curta duração, enquanto que o desemprego,
a baixa renda familiar, o baixo nível de escolaridade e o nascimento
no continente americano foram preditores independentes de sono de
longa duração.
O sono de curta duração foi significativamente associado à obesidade
com uma RO=1,29 (IC95%=1,12-1,49), mas não com diabetes,
hipertensão ou doença cardíaca. Em contraste, o sono de longa
duração não foi associado a nenhuma dessas condições.
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Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Is there an
association
between adolescent
sleep restriction and
obesity

2015

Verificar a
associação entre a
restrição do sono e
o peso em
adolescentes

Academic
performance in
adolescents with
delayed sleep phase

Roberts e
Duong
Estados
Unidos
2015
Siverstsen et
al.
Noruega

Sleep and use of
alcohol and drug in
adolescence. A large
population-based
study of Norwegian
adolescents aged 16
to 19 years

2015
Silvertsen et
al.
Noruega

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Coorte
4.175
Os resultados demonstraram claramente que não houve
associação entre a restrição do sono e a obesidade.
(11 a 17 Nas análises prospectivas, a restrição do sono não aumentou o
anos)
risco futuro de obesidade, nem a obesidade aumentou o risco de
restrição futura no sono.

Estudar associação
entre a fase de sono
atrasada (DSP) e a
redução do
desempenho
acadêmico

Transversal

Examinar a
associação entre
comportamentos do
sono e o uso de
álcool e drogas
ilícitas

Transversal

8.347
(16-19
anos)

9.328
(16-19
anos)

A prevalência de DSP foi de 3,3%, sendo maior entre as
meninas. Piores resultados acadêmicos foram associados à
DSP, sendo esta associação estatisticamente significativa.

Os resultados mostraram que todos os parâmetros do sono
foram associados ao envolvimento da substância de maneira
dose-resposta. A duração do sono curto, o deficit de sono, as
diferenças importantes na hora de dormir e a insônia foram
significativamente associados a maiores probabilidades de uso
de álcool e drogas.
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Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Epidemiology of
bedtime, arising time,
and time in bed:
analysis of age,
gender, and ethnicity

2014

Investigar a
epidemiologia da
hora de dormir
(BT), tempo
decorrente (AT) e
tempo na cama
(TIB) relacionados
à idade, gênero e
etnia

Habitual sleep pattern
s and the distribution
of body mass index:
cross-sectional
findings among
Swedish men and
women

Thomas et al.
Estados
Unidos

2014
Westerlund et
al.
Suécia

Comparar a
distribuição do
Índice de Massa
Corporal (IMC)
pelos diferentes
padrões habituais
de sono

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Adultos mais jovens tendem a deitar-se e acordar mais tarde do
Transversal
746
que grupos de maior idade. As mulheres gastaram mais TIB do
(20 a 98 que os homens, e os afro-americanos gastaram mais TIB do que
os caucasianos, relacionando o TIB ao gênero e etnia.
anos)

Transversal

40.197

Embora as médias fossem similares, após análise ajustada
observou-se que o IMC teve distribuição mais elevada entre
homens e mulheres com duração do sono mais curta (5h).
Entre as mulheres, duração longa de sono (9h) também
apresentou associação com IMC mais elevado.
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Continuação. Quadro 1. Artigos sobre epidemiologia do sono e fatores associados.
Titulo

Ano de
publicação/
Autor/ País

Objetivo principal

Sleep habits,
insomnia, and
daytime sleepiness
in a large and
healthy communitybased sample of
New Zealanders

2013

Relacionar queixas
sobre o sono,
insônia e
sonolência diurna à
estilos de vida

Wilsmore et al.
Nova Zelândia

Método
Principais resultados
Delineamento Tamanho
da
amostra
Transversal
22.389 Um em cada três participantes reporta <7-8 h de sono em 5 ou
mais noites por semana, e 60% relata que gostariam de dormir
(16 a 84 mais. Quase metade dos participantes (45%) relatam sofrer os
anos)
sintomas de insônia pelo menos uma vez por semana. A
sonolência diurna excessiva (evidente em 9% desta amostra
grande e predominantemente saudável) foi associada à insônia
(RO=1,75,
IC95%=1,50-2,05),
depressão
(RO=2,01,
IC95%=1,74-2,32) e respiração desordenada do sono
(RO=1,92, IC95%=1,59-2,32).
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3. MARCO TEÓRICO
É notório que o perfil do sono é influenciado por uma série de variáveis, que,
dentro de uma proposta cadeia de causalidade, podem estar associadas em nível
proximal, intermediário ou distal. O sono, assim como a dieta e a atividade física,
desempenha um papel- chave no crescimento, desenvolvimento e manutenção da
saúde, pois participa da

regulação dos processos de aprendizagem,

do

desenvolvimento cerebral, da restauração somática e de diferentes padrões endócrinos
(PEIRANO e ALGARIN, 2007). Dentre os principais fatores que podem influenciar
na duração e qualidade do sono, destacam-se os demográficos, socioeconômicos,
culturais, comportamentais e físicos. O modelo teórico causal (Figura 1) mostra a
relação hierárquica destes fatores na determinação da duração e qualidade do sono, ao
final desta seção.
A) Aspectos Demográficos:
As mulheres, apesar de terem maior tempo de latência, apresentam sono
mais profundo e reparador do que os homens (Silva et al, 2008). O principal fator
modificador da duração do sono é a idade e, apesar da grande variabilidade
interindividual, existem referências a respeito da quantidade diária de sono para os
diferentes grupos etários. A recomendação para pré-escolares (3-5 anos) é de 10-13
horas nas 24 horas e essa quantidade diminui progressivamente em função da idade,
até alcançar 7-8 horas/dia entre indivíduos com mais de 65 anos de idade.
Adolescentes menores de 18 anos devem dormir, pelo menos, 8 horas por dia (normal
de 8-10), enquanto que com 18 anos ou mais o número de horas de sono por dia
estabelecida é de 7-9 horas (National Sleep Foundation) ((HIRSCHKOWITZ et al.;
2015).
Quanto ao estado conjugal, pessoas casadas dormem menos do que as solteiras
e a qualidade do sono também é pior, em função do compartilhamento da cama. O
número de pessoas no quarto e na cama também influenciam negativamente o sono,
por ronco do parceiro e por limitação do espaço para movimentação no leito, no caso
do compartilhamento da cama (SARIARSLAN et al., 2015).
B) Aspectos socioeconômicos e culturais:
39

O acesso à energia elétrica e equipamentos tecnológicos, bem como o trabalho
noturno têm sido associados à diminuição do sono noturno. O uso de televisão,
computadores e outros equipamentos eletrônicos, diariamente, e por longos períodos
de tempo, tem como consequência o aumento do tempo de latência e redução da
duração do sono (RAJARATNAM e ARENDT, 2001). O acesso à tecnologia e o uso
“abusivo” de aparelhos eletrônicos têm diminuído tanto o número de horas, quanto a
qualidade do sono de jovens estudantes (CHASSIAKOS et al., 2016).
A privação do sono pode resultar em cansaço e excesso de sono durante o dia.
Knutson encontrou, nos Estados Unidos, que 40% dos adolescentes de 12 a 16 anos
acordavam cansados, o que pode ter um efeito negativo no aprendizado, na execução
de tarefas diárias e na prática de atividade física.
Segundo Lil et al, o tabagismo também está associado à má qualidade do sono
em adolescentes e adultos, resultando em sono mais superficial, agitado e com
despertares noturnos. Assim como o tabagismo, o álcool também está associado com
maior prevalência de insônia e má qualidade do sono (CHEN et al., 2017).
C) Composição Corporal e aspectos de saúde física:
A literatura aponta inúmeros estudos indicando associação entre a má
qualidade do sono e o diagnóstico nutricional de obesidade/sobrepeso. Esta relação,
em geral, é explicada pelas intercorrências clínicas resultantes da obesidade, como
apnéia do sono e ronco (Halal et al, 2016). Eisenmann, Ekkekakis e Homes
respaldam, também, a hipótese de que a quantidade e a qualidade do sono noturno
seriam fatores relevantes relacionados com a obesidade (EISENMANN et al., 2006).
Indivíduos insones auto-percebem mais sua saúde como ruim do que aqueles
que não relatam problemas com o sono e, ainda, apresentam mais frequentemente os
diagnósticos de asma, rinite alérgica, hipertensão arterial e arritmias.
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Figura 2. Modelo Teórico Causal do Sono
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4. JUSTIFICATIVA
O sono é um evento neurológico restaurador, essencial para o bom
funcionamento do organismo humano, e sua privação pode comprometer a qualidade
de vida. A má qualidade do sono e o sono insuficiente são fatores etiológicos para
diversas patologias, como por exemplo obesidade, hipertensão e diabetes (ZANUTO
et al., 2013).
Em condições naturais, os seres humanos precisam de certa regularidade no
padrão do sono, por este ter importantes funções biológicas na consolidação da
memória, visão, termorregulação, conversão e restauração de energia e restauração do
metabolismo energético cerebral. Neste contexto, estudantes universitários que não
mantêm uma qualidade e quantidade de sono adequadas estão sujeitos a ter seu
processo de aprendizagem e desempenho acadêmico prejudicados, devido à má
restauração das funções biológicas supracitadas (PEREIRA et al., 2011).
Os problemas do sono são muito frequentes na adolescência, como refletido
em uma alta prevalência de insônia (WILSMORE et al., 2013). Os problemas do sono
durante a adolescência estão associados a vários problemas relacionados à saúde, bem
como ao aumento do uso dos serviços de saúde (BHATTACHARYYA et al., 2015).
O significado dos problemas do sono em adolescentes também pode ser evidente no
absenteísmo e mau desempenho escolar (HYSING et al., 2013).
Estudantes universitários brasileiros apresentam um padrão de sono irregular,
com oscilações entre dias da semana e finais de semana, dormem menos do que o
recomendado e menos do que a população em geral, e não possuem um sono de boa
qualidade (HOEFELMANN at al., 2013). Com base nestes dados, universitários
apresentam-se como um grupo de risco para o desenvolvimento de distúrbios
relacionados ao sono, especialmente a sonolência diurna excessiva, podendo interferir
diretamente em sua saúde e em seu rendimento acadêmico (PEREIRA et al., 2011).
O estudo da National Sleep Foundation de 2006 evidenciou que apenas um
em cada cinco adolescentes dormia nove horas por noite e 45% dormiam menos de
oito horas nos dias de semana (ROBERTS e DUONG, 2015). Pelos motivos expostos,
o estudo em questão apresenta grande relevância, ao estabelecer o perfil do sono dos
estudantes ingressantes na Universidade Federal de Pelotas, e buscar associações com
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possíveis fatores relacionados. O conhecimento da epidemiologia do sono poderá
auxiliar no planejamento de ações que visem qualificar o sono dos estudantes.

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo Geral
O presente estudo tem por objetivo conhecer o perfil do sono, no último mês,
dos jovens que ingressaram na Universidade Federal de Pelotas – UFPel, no primeiro
semestre do ano de 2017.
5.2 Objetivos Específicos
5.2.1. Descrever o perfil de sono dos universitários, em termos de:
- Duração do sono nas 24 horas em dias úteis e nos finais de semana
- Tempo de latência do sono noturno
- Qualidade do sono auto-percebida
- Ocorrência de despertares noturnos
- Sonolência diurna
5.2.2. Descrever e testar a associação entre o perfil de sono dos universitários e as
seguintes características:
- Sexo
- Idade
- Cor auto-referida
- Nível socioeconômico da família
- Número de pessoas na casa
- Compartilhamento do quarto
- Compartilhamento da cama
- Turno do curso
- Número de horas de uso de tela (durante o dia e à noite)
- Atividade física
- Tabagismo
- Consumo de álcool
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6. HIPÓTESES
6.1. A duração média do sono dos universitários nos dias úteis será de
aproximadamente 8 horas (SCHAFER et al., 2016; PATEL et al, 2015).
6.2. A duração média do sono dos universitários nos finais de semana será de
aproximadamente 9 horas (PATEL et al, 2015).
6.3. O tempo médio de latência do sono dos universitários será superior a 30
minutos (HYSING el al., 2013).
6.4. A qualidade auto-percebida do sono da maioria dos universitários será
ruim (WILSMORE et al., 2013).
6.5. A frequência de universitários com despertares noturnos será de 25%
(IVANENKO e GURURAJ, 2009).
6.6. A frequência de sonolência diurna entre os universitários será de 37%
(MERDAD et al., 2014).
6.7. As universitárias terão maior período de latência, menor duração do sono,
maior prevalência de despertares noturnos, sonolência diurna e pior qualidade autopercebida do sono do que os universitários do sexo masculino (LENG ET AL., 2014;
THOMAS et al., 2014; MERDAD et al., 2014).
6.8. Quanto maior a idade, menor a duração do sono (PEREIRA et al., 2015) e
maior a frequência de sonolência diurna (PEREIRA et al., 2015).
6.9. Não haverá diferença no perfil de sono entre os universitários em
decorrência da cor da pele (WHINNERY et al., 2014).
6.10. Universitários de famílias com melhores condições socioeconômicas
apresentarão menor duração do sono e relatarão sono de pior qualidade do que os de
famílias menos abastadas (HOEFELMANN et al., 2013).
6.11. O maior número de pessoas na casa, o compartilhamento do quarto e da
cama estarão associados a pior qualidade do sono e a despertares noturnos (JIANG et
al., 2016).
6.12. Universitários de cursos com aulas no turno da manhã apresentarão
menor duração do sono nos dias úteis e maior prevalência de sonolência diurna
(PEREIRA et al., 2010).
6.13. Universitários com maior número de horas de uso de tela, que não
praticam atividade física, tabagistas e consumidores abusivos de álcool apresentarão
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menor duração do sono e maior prevalência de sonolência diurna (JOO et al., 2009;
MURILO et al., 2017; MORIOKA et al., 2013).
7. METODOLOGIA
7.1. Delineamento
Este estudo é parte do Consórcio de Pesquisa sobre a Saúde dos Calouros da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), que será implementado pelos mestrandos do
Programa de Pós-graduação em Epidemiologia (PPGE), da turma 2017-2018.
Tradicionalmente, o consórcio dos mestrandos do PPGE emprega um delineamento
transversal.
7.2. Justificativa para a escolha do delineamento
Os estudos transversais são caracterizados por representarem um “retrato”
da população estudada, sendo os dados sobre exposições e desfechos coletados em um
único momento. Através deste tipo de estudo, pode-se inferir medidas de ocorrência
como a prevalência, em estudos de base populacional.
O delineamento transversal escolhido para este estudo tem como vantagem a
praticidade na obtenção das variáveis que se deseja medir, oferecendo rapidez e baixo
custo na coleta dos dados. Como o objetivo principal do estudo é descrever
características do sono, medir frequências por exemplo de insônia e despertares
precoces, além de explorar suas associações com variáveis sociodemográficas e
comportamentais, o delineamento transversal é o mais indicado. Contudo, a principal
limitação dos estudos transversais é a impossibilidade de garantir a temporalidade das
associações verificadas, comprometendo a inferência causal, uma vez que a exposição
e o desfecho são medidos no mesmo momento. Assim, por exemplo, a potencial
associação entre tabagismo e sono insuficiente, se identificada no atual estudo, não
permitirá afirmar se os estudantes dormem menos por serem fumantes ou se fumam
porque dormem pouco.
8. DEFINIÇÃO OPERACIONAL DO DESFECHO
8.1. Duração do sono nas 24 horas em dias úteis
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A duração do sono nas 24 horas será obtida por meio das respostas às
seguintes perguntas extraídas do Questionário de Cronotipo de Munique, versão em
português do Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) (ROENNEBERG et al.,
2003) adaptada para o atual estudo:
“NOS DIAS DE AULA:
Realmente estou pronto(a) para dormir às ___ ___ horas___ ___ minutos.
Necessito de ___ ___ minutos para adormecer
Acordo às ___ ___ horas ___ ___ minutos”.
O MCTQ instrui previamente o entrevistado que as respostas devem referir-se
às últimas quatro semanas. O MCTQ é um instrumento usado para definir cronotipo
(relógio biológico em relação ao ciclo claro-escuro) e não está validado para este fim
no Brasil. As perguntas do MCTQ que serão usadas no atual estudo não terão como
objetivo medir cronotipo, mas apenas caracterizar a duração e o tempo de latência do
sono. Estas perguntas são empregadas em uma série de outros instrumentos utilizados
para estudo do sono, mas, como pode ser visto na Figura 3, o MCTQ tem a vantagem
de conter ilustrações que ajudam o respondente a identificar mais claramente o
período na cama, o período de latência (entre a Figura 4 e Figura 5) e o período de
sono (Figura 5 a 6). A duração do sono nos dias de aula será calculada como o
período compreendido entre o momento em que o sujeito adormece e o acordar, de
segunda a sexta-feira.

Figura 3. Período na cama ainda com a luz acesa
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Figura 4. Indivíduo pronto para dormir

Figura 5. Momento em que o indivíduo pega no sono

Figura 6. Momento em que o indivíduo acorda pela manhã
8.2. Duração do sono nas 24 horas nos finais de semana
A duração do sono nas 24 horas será obtida por meio das respostas às
seguintes perguntas extraídas do Questionário de Cronotipo de Munique, versão em
português do Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) (ROENNEBERG et al.,
2003) adaptada para o atual estudo:
“NOS FINAIS DE SEMANA:
Realmente estou pronto(a) para dormir às ___ ___ horas___ ___ minutos.
Necessito de ___ ___ minutos para adormecer
Acordo às ___ ___ horas ___ ___ minutos”.
A duração do sono nos finais de semana será calculada como o período
compreendido entre o momento em que o sujeito adormece e o acordar, de sexta-feira
à noite até segunda-feira de manhã.
8.3. Tempo de latência do sono noturno
O tempo de latência do sono é definido como o tempo dispendido entre o
apagar da luz (obtido por meio da resposta à pergunta “Realmente estou pronto para
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dormir às__ __ horas __ __ minutos”) e o início do sono (“Necessito de __ __
minutos para adormecer”) (Tempo entre a Figura 7 e a Figura 8).

Figura 7. Indivíduo pronto para dormir

Figura 8. Momento em que o indivíduo pega no sono
8.4. Qualidade auto-percebida do sono
A qualidade auto-percebida será uma medida subjetiva de como o entrevistado
considera a qualidade de seu sono e será obtida mediante a resposta, em escala Likert,
(muito boa, boa, regular, ruim, péssima) à seguinte pergunta: “De modo geral, como
você avalia a qualidade de seu sono no último mês?”.
8.5. Despertares noturnos
Serão considerados despertares noturnos aqueles ocorridos involuntariamente,
no meio da noite, em um horário em que o entrevistado normalmente estaria
dormindo. Esta informação será obtida mediante a resposta afirmativa à seguinte
pergunta:

“Nas últimas quatro semanas, você acordou de madrugada e teve

dificuldade para voltar a dormir?”, com as seguintes opções de resposta: “nunca, de
vez em quando, na maioria das noites ou sempre”.
8.6. Sonolência diurna
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Sonolência será definida como dificuldade de concentração para atividades
intelectuais, decorrente da incapacidade total ou relativa de manter o estado de vigília.
Será obtida mediante a resposta afirmativa à pergunta: “Nas últimas quatro semanas,
você sentiu sonolência que atrapalhava para assistir às aulas?”, com as seguintes
opções de resposta: “nunca, de vez em quando, na maioria dos dias ou sempre”.
9. VARIÁVEIS INDEPENDENTES
No Quadro 2 estão as variáveis independentes na forma como serão
coletadas.
Quadro 2. Variáveis independentes.
Variável

Tipo de Variável

Definição

Sexo
Idade
Cor auto-referida

Categórica dicotômica
Numérica discreta
Categórica Nominal

Nível socioeconômico da
família
Número de pessoas na casa

Categórica ordinal

Masculino / Feminino
Anos completos
Branca / Preta / Amarela /
Indígena / Parda ou outra
A/B/C/D/E

Compartilhamento do
quarto
Compartilhamento da cama

Numérica discreta

Turno do Curso

Categórica Nominal

Número de horas de uso de
tela (durante o dia e à noite)
Atividade física
Tabagismo
Consumo de álcool

Numérica discreta

Número de pessoas com
quem reside no mesmo
domicílio
Número de pessoas com
quem compartilha o quarto
Número de pessoas com
quem compartilha a cama
Matutino / Vespertino /
Noturno / Integral
Número de horas

Categórica dicotômica
Categórica dicotômica
Categórica ordinal

Ativo / Inativo
Fuma / Não Fuma
Abusivo / Não abusivo

Numérica discreta

Numérica discreta

As variáveis sobre atividade física, tabagismo e consumo de bebidas
alcoólicas serão coletadas como desfechos principais de outros colegas do consórcio.
As variáveis “sexo”, “idade”, “cor auto-referida”, “nível socioeconômico da família”,
“número de pessoas na casa”, “turno do curso” e “número de horas de uso de tela
(durante o dia e à noite)” serão coletadas no Bloco Geral do consórcio, para serem
compartilhadas por todos os mestrandos.
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10. POPULAÇÃO EM ESTUDO
Estudantes que ingressaram na UFPel no primeiro semestre de 2017 e que
estiverem cursando o segundo semestre letivo.
11. POPULAÇÃO ALVO
Estudantes ingressantes em universidades públicas brasileiras com média de
ingresso similar ao da UFPel e localizadas em municípios com características
geográficas, climáticas, culturais e demográficas semelhantes a Pelotas.
12. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Serão incluídos no estudo universitários ingressantes no primeiro semestre
de 2017 na UFPel, matriculados em um dos cursos presenciais, que estejam cursando
o segundo semestre acadêmico.
Serão excluídos os alunos que não comparecerem a nenhuma aula do curso,
após o início do período letivo (alunos desistentes após realização da matrícula) em
que o estudo estiver sendo realizado.
13. CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA
Dentre os 95 cursos presenciais oferecidos pela UFPel, 65 são de
bacharelado, 22 de licenciatura e oito tecnológicos. Dos 65 cursos de bacharelado, 46
são de turno integral, três são matutinos, quatro vespertinos e doze noturnos. Dos 22
cursos de licenciatura, oito são de turno integral, cinco vespertinos e nove noturnos.
Os cursos tecnológicos são quatro de turno integral, dois vespertinos e dois noturnos.
Desses 95 cursos, apenas 83 dispõe de vagas para ingresso no primeiro
semestre do ano letivo. Desta forma, sendo critério de inclusão o ingresso no primeiro
semestre do ano de 2017, serão considerados somente os 83 cursos em questão.
13.1. Cálculo para estudo das prevalências dos desfechos
Cada ano matriculam-se nos cursos presenciais da UFPel cerca de 3000
alunos. O Consórcio de Pesquisa dos mestrandos 2017-2018 incluirá todos os alunos
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que atenderem aos critérios de elegibilidade. Não haverá seleção de uma amostra. Os
cálculos amostrais a seguir foram realizados para estimar se o número de estudantes
disponíveis era suficiente para atender os parâmetros amostrais pré-definidos.
O cálculo do tamanho amostral necessário foi realizado na plataforma do
openepi, no endereço eletrônico www.openepi.com. As frequências estimadas de
duração insuficiente de sono (< 7 horas/dia para adolescentes de 14-17 anos, < 6
horas/dia para adultos de 18-64 anos e < 5 horas/dia para ≥ 65 anos), tempo de
latência do sono noturno > 30 minutos, baixa qualidade auto-percebida do sono (ruim
ou muito ruim), despertares noturnos, despertares precoces e sonolência diurna foram,
respectivamente, de 53%, 65%, 31,2%, 25%, 5% e 37%. O Quadro 3 apresenta o
número necessário de estudantes para que estas frequências sejam identificadas com
no máximo quatro pontos percentuais de margem de erro e significativas ao nível de
95%, em uma população de cerca de 3.000 estudantes.
Quadro 3. Cálculo do tamanho de amostra para estudo de prevalência dos desfechos.
Desfecho

Prevalência

Significância

Erro

DEFF

Total

Total+10%

(pp)
Sono de

53%

5%

2,0

1,0

1332

1.466

curta

53%

5%

3,0

1,0

786

865

duração

53%

5%

4,0

1,0

499

549

Latência

65%

5%

2,0

1,0

1265

1.392

longa

65%

5%

3,0

1,0

734

808

65%

5%

4,0

1,0

463

510

Qualidade

31,2%

5%

2,0

1,0

1223

1.346

do sono

31,2%

5%

3,0

1,0

703

774

ruim/muito

31,2%

5%

4,0

1,0

440

484

Despertares

25%

5%

2,0

1,0

1126

1.239

noturnos

25%

5%

3,0

1,0

632

696

25%

5%

4,0

1,0

392

432

Sonolência

37%

5%

2,0

1,0

1283

1.412

diurna

37%

5%

3,0

1,0

748

823

37%

5%

4,0

1,0

472

520

ruim
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O maior tamanho de amostra obtido foi para avaliar a frequência do sono de curta
duração, requerendo um total (acrescido de 10% para compensar eventuais perdas e
recusas) de 1.466 estudantes.

13.2. Cálculo para fatores associados
Os Quadros 4 a 9 apresentam os números necessários de estudantes para que
as associações com as variáveis independentes possam ser identificadas com
confiança de 95% e poder de 80%. Quando não disponíveis na literatura, as
prevalências dos desfechos entre expostos e não-expostos foi estimada empregando-se
os valores observados em estudo pré-piloto (ver Seção 16.1 abaixo).
Para o estudo de associações, além da adição dos 10% para perdas e recusas, a
amostra final foi adicionada de 15% para controle de possíveis fatores de confusão.
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Quadro 4: Cálculo de tamanho de amostra para fatores associados à duração média de sono menor que 8 horas/24 horas em dias úteis.
Variáveis de Exposição

Signifi
cância

Poder

Razão não
exp:exp

Prev. não
exp

Total + 10%

Total + 10% + 15%

51%

RR
(prev.exp:prev.ñ
exp)
56%:51% = 1,1

Sexo
Não exposto: masculino

5%

80%

51%:49% = 1,04

3.028 + 10% = 3.330

3.785

Idade
Não exposto: <18 anos

5%

80%

18%:82% = 0,22

33%

42%:33% = 1,27

1.683 + 10% = 1.852

2.105

Cor auto-referida
Não exposto: cor da pele branca

5%

80%

36%:64% = 0,56

46%

51%:46% = 1,11

3.546 + 10% = 3.901

4.433

Nível socioeconômico
Não exposto: > 6 s.m.

5%

80%

30%:70% = 0,43

61%

66%:61% = 1,08

3.841 + 10% = 4.226

4.803

Número de pessoas na casa
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

2%:98% = 0,02

2%

86%:2% = 43

106 + 10% = 117

135

Compartilhamento do quarto
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

76%:24% = 3.17

67%

20%:67% = 0,3

54 + 10% = 60

69

Compartilhamento da cama
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

92%:18% = 11,5

80%

8%:80% = 0,1

48 + 10% = 52

60

Turno do Curso
Não exposto: Vespertino

5%

80%

19%:81% = 0,23

32%

59%:32% = 1,84

197 + 10% = 217

247

Número de horas de uso de tela
Não exposto: menos de 2h/dia

5%

80%

8%:92% = 0,09

19%

61%:19% = 3,21

159 + 10% = 175

199

Atividade física
Não exposto: ativo

5%

80%

60%:40% = 1,5

52%

56%:52% = 1,08

4.914 + 10% = 5.406

6.144

Tabagismo
Não exposto: não fuma

5%

80%

92%:8% = 11,5

96%

91%:96% = 0,94

2.016 + 10% = 2.218

2.521

Consumo de álcool
Não exposto: consumo não abusivo

5%

80%

93%:7% = 13,28

95%

98%:95% = 1,03

2.581 + 10% = 2.840

3.228
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Quadro 5: Cálculo de tamanho de amostra para fatores associados à duração média de sono menor que 8 horas/24 horas em finais de semana.
Variáveis de Exposição

Signifi
cância

Poder

Razão não
exp:exp

Prev. não
exp

RR
(prev.exp:prev.ñ exp)

Total + 10%

Total + 10% + 15%

Sexo
Não exposto: masculino

5%

80%

51%:49% = 1,04

23%

36%:23% = 1,56

424 + 10% = 467

531

Idade
Não exposto: <18 anos

5%

80%

18%:82% = 0,22

25%

40%:25% = 1,6

570 + 10% = 627

713

Cor auto-referida
Não exposto: cor da pele branca

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

36%:30% = 1,2

2.022 + 10% =
2.225

2.529

Nível socioeconômico
Não exposto: > 6 s.m.

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

40%:30% = 1,33

764 + 10% = 841

968

Número de pessoas na casa
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

2%:98% = 0,02

2%

86%:2% = 43

106 + 10% = 117

135

Compartilhamento do quarto
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

76%:24% = 3.17

25%

2%:25% = 0,08

123 + 10% = 136

160

Compartilhamento da cama
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

92%:18% = 11,5

25%

2%:25% = 0,08

303 + 10% = 334

385

Turno do Curso
Não exposto: Vespertino

5%

80%

19%:81% = 0,23

17%

42%:17% = 2,47

201 + 10% = 222

253

Número de horas de uso de tela
Não exposto: menos de 2h/dia

5%

80%

3%:97% = 0,03

21%

47%:21% = 2,23

1.062 + 10% =
1.169

1.329

Atividade física
Não exposto: ativo

5%

80%

50%:50% = 1,0

28%

36%:28% = 1,29

1.100 + 10% =
1.210

1.392

Tabagismo
Não exposto: não fuma

5%

80%

50%:50% = 1,0

35%

27%:35% = 0,77

1.122 + 10% =
1.235

1.421

Consumo de álcool
Não exposto: consumo não abusivo

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

38%:30% = 1,27

1.106 + 10% =
1.217

1.400
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Quadro 6: Cálculo de tamanho de amostra para fatores associados ao tempo de latência do sono noturno (> 30 minutos).
Variáveis de Exposição

Signifi
cância

Poder

Razão não
exp:exp

Prev. não
exp

RR
(prev.exp:prev.ñ exp)

Total + 10%

Total + 10% + 15%

Sexo
Não exposto: masculino

5%

80%

46%:54% = 0,85

21%

30%:21% = 1,43

792 + 10% = 872

991

Idade
Não exposto: <18 anos

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

39%:30% = 1,3

924 + 10% = 1.017

1.170

Cor auto-referida
Não exposto: cor da pele branca

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

32%:30% = 1,07

16.354 + 10% =
17.990

20.689

Nível socioeconômico
Não exposto: > 6 s.m.

5%

80%

50%:50% = 1,0

35%

31%:35% = 0,89

4.776 + 10% =
5.254

6.043

Número de pessoas na casa
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

2%:98% = 0,02

40%

36%:25% = 1,44

7.741 + 10% =
8.516

9.794

Compartilhamento do quarto
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

76%:24% = 3.17

2%

20%:2% = 10

132 + 10% = 146

168

Compartilhamento da cama
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

92%:18% = 11,5

80%

8%:80% = 0,1

48 + 10% = 52

60

Turno do Curso
Não exposto: Vespertino

5%

80%

88%:12% = 7,33

6%

17%:6% = 2,83

607 + 10% = 668

769

Número de horas de uso de tela
Não exposto: menos de 2h/dia

5%

80%

50%:50% = 1,0

32%

41%:32% = 1,28

964 + 10% = 1.061

1.221

Atividade física
Não exposto: ativo

5%

80%

60%:40% = 1,5

23%

46%:23% = 2,0

154 + 10% = 170

194

Tabagismo
Não exposto: não fuma

5%

80%

92%:8% = 11,5

19%

36%:19% = 1,89

748 + 10% = 823

936

Consumo de álcool
Não exposto: consumo não abusivo

5%

80%

93%:7% = 13,28

15%

39%:15% = 2,6

406 + 10% = 447

508
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Quadro 7: Cálculo de tamanho de amostra para fatores associados à má qualidade auto-percebida do sono.
Variáveis de Exposição

Signifi
cância

Poder

Razão não
exp:exp

Prev. não
exp

RR
(prev.exp:prev.ñ exp)

Total + 10%

Total + 10% + 15%

Sexo
Não exposto: masculino

5%

80%

50%:50% = 1,0

60%

40%:60% = 0,66

210 + 10% = 231

266

Idade
Não exposto: <18 anos

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

34%:30% = 1,13

4.450 + 10% =
4.895

5.630

Cor auto-referida
Não exposto: cor da pele branca

5%

80%

50%:50% = 1,0

28%

32%:28% = 1,14

4.222 + 10% =
4.645

5.342

Nível socioeconômico
Não exposto: > 6 s.m.

5%

80%

30%:70% = 0,43

61%

66%:61% = 1,08

3.841 + 10% =
4.226

4.803

Número de pessoas na casa
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

2%:98% = 0,02

19%

42%:19% = 2,21

1.873 + 10% =
2.061

2.371

Compartilhamento do quarto
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

76%:24% = 3.17

15%

48%:15% = 3,2

91 + 10% = 101

117

Compartilhamento da cama
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

92%:18% = 11,5

12%

38%:12% = 3,16

287 + 10% = 316

364

Turno do Curso
Não exposto: Vespertino

5%

80%

88%:12% = 7,33

30%

36%:30% = 1,1

2.022 + 10% =
2.225

2.529

Número de horas de uso de tela
Não exposto: menos de 2h/dia

5%

80%

8%:92% = 0,09

19%

61%:19% = 3,21

159 + 10% = 175

199

Atividade física
Não exposto: ativo

5%

80%

50%:50% = 1,0

10%

45%:10% = 4,5

60 + 10% = 66

76

Tabagismo
Não exposto: não fuma

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

35%:30% = 1,17

2.764 + 10% =
3.041

3.498

Consumo de álcool
Não exposto: consumo não abusivo

5%

80%

50%:50% = 1,0

28%

34%:28% = 1,21

1.980 + 10% =
2.178

2.505
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Quadro 8: Cálculo de tamanho de amostra para fatores associados à despertares noturnos.
Variáveis de Exposição

Signifi
cância

Poder

Razão não
exp:exp

Prev. não
exp

RR
(prev.exp:prev.ñ exp)

Total + 10%

Total + 10% + 15%

Sexo
Não exposto: feminino

5%

80%

51%:40% = 1,04

9%

14%:9% = 1,56

1340 + 10% =
1.474

1.675

Idade
Não exposto: <18 anos

5%

80%

67%:33% = 2,03

23%

30%:23% = 1,30

1.484 + 10% =
1.633

1.856

Cor auto-referida
Não exposto: cor da pele branca

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

40%:30% = 1,33

764 + 10% = 841

968

Nível socioeconômico
Não exposto: > 6 s.m.

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

36%:30% = 1,1

2.022 + 10% =
2.225

2.529

Número de pessoas na casa
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

2%:98% = 0,02

4,5%

96%:4,5% = 21,3

72 + 10% = 80

92

Compartilhamento do quarto
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

76%:24% = 3.17

12%

87%:12% = 7,25

21+ 10% = 24

28

Compartilhamento da cama
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

92%:18% = 11,5

12%

87%:12% = 7,25

43 + 10% = 48

56

Turno do Curso
Não exposto: Vespertino

5%

80%

88%:12% = 7,33

30%

26%:30% = 0,87

5.395 + 10% =
5.935

6.826

Número de horas de uso de tela
Não exposto: menos de 2h/dia

5%

80%

5%:95% = 0,05

14%

26%:14% = 1,86

2.200 + 10% =
2.420

2.750

Atividade física
Não exposto: ativo

5%

80%

60%:40% = 1,5

23%

46%:23% = 2,0

154 + 10% = 170

194

Tabagismo
Não exposto: não fuma

5%

80%

92%:8% = 11,5

19%

36%:19% = 1,89

748 + 10% = 823

936

Consumo de álcool
Não exposto: consumo não abusivo

5%

80%

93%:7% = 13,28

15%

39%:15% = 2,6

406 + 10% = 447

508
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Quadro 9: Cálculo de tamanho de amostra para fatores associados à sonolência diurna.
Variáveis de Exposição

Signifi
cância
5%

Poder
80%

Razão não
exp:exp
46%:54% = 0,85

Prev. não
exp
11%

RR
(prev.exp:prev.ñ exp)
14%:11% = 1,27

4.152 + 10% = 4.568

Total + 10% +
15%
5.191

Idade
Não exposto: <18 anos

5%

80%

12%:88% = 0,14

13%

20%:13% = 1,54

2.228 + 10% = 2.451

2.786

Cor auto-referida
Não exposto: cor da pele branca

5%

80%

50%:50% = 1,0

30%

36%:30% = 1,1

2022 + 10% = 2.225

2.529

Nível socioeconômico
Não exposto: > 6 s.m.

5%

80%

15%:85% = 0,18

18%

33%:18% = 1,83

582 + 10% = 641

729

Número de pessoas na casa
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

2%:98% = 0,02

25%

36%:25% = 1,44

7.741 + 10% = 8.516

9.794

Compartilhamento do quarto
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

76%:24% = 3.17

20%

40%:20% = 2,0

238+ 10% = 262

302

Compartilhamento da cama
Não exposto: nenhuma pessoa

5%

80%

92%:18% = 11,5

60%

70,4%:60% = 1,17

1.302 + 10% = 1.433

1.629

Turno do Curso
Não exposto: Vespertino

5%

80%

20%:80% = 0,25

12%

47%:12% = 3,92

99 + 10% = 109

124

Número de horas de uso de tela
Não exposto: menos de 2h/dia

5%

80%

8%:92% = 0,09

17%

54%:17% = 3,18

199 + 10% = 219

249

Atividade física
Não exposto: ativo

5%

80%

48%:52% = 0,92

35%

48%:35% = 1,37

486 + 10% = 535

608

Tabagismo
Não exposto: não fuma

5%

80%

81%:19% = 4,26

36%

47%:36% = 1,31

1.026 + 10% = 1.129

1.283

Consumo de álcool
Não exposto: consumo não abusivo

5%

80%

78%:22% = 3,54

17%

48%:17% = 2,82

112 + 10% = 124

141

Sexo
Não exposto: masculino

Total + 10%
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14. AMOSTRAGEM
Como mencionado na seção anterior, para este estudo não haverá seleção de
uma amostra. Todos os universitários que atenderem os critérios de elegibilidade
serão incluídos no estudo. Este Consórcio realizará um censo universitário, abordando
questões relevantes sobre saúde e segurança.
15. LOGÍSTICA PARA COLETA DE DADOS
A logística para coleta de dados será definida futuramente, de comum acordo
com os professores e demais mestrandos do PPGE.
16. INSTRUMENTOS DE PESQUISA
Para este estudo será empregado um questionário composto por 20 perguntas
específicas. Este questionário será compartilhado com outra mestranda, que estudará
jet-lag social entre os universitários. Os dois projetos (epidemiologia do sono e jet-lag
social entre os universitários) constituem um mini-consórcio de pesquisa, aninhado ao
consórcio maior. Em média, portanto, cada mestranda disporá de 10 questões para a
realização do estudo. O questionário com o respectivo manual de instruções encontrase no Apêndice A.
16.1. Estudo Pré-piloto
Um questionário composto por 43 perguntas (Anexo B) foi aplicado a
estudantes da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com o objetivo de testar
a compreensão das perguntas e estimar a frequência de ocorrência dos desfechos. Os
estudantes foram abordados no Centro de Convívio do Campos Carreiros, na tarde de
uma quarta-feira. Foram entrevistados 49 estudantes, dos quais 29 eram do sexo
masculino e 20 do feminino.
Não houve dúvidas na compreensão de nenhuma das perguntas. A Tabela 1
abaixo contém os principais resultados obtidos. A duração média do sono nos dias de
aula foi de 6,13 ± 1,66 horas e, nos finais de semana, de 8,67 ± 1,44 horas. O tempo
médio de latência nos dias de semana foi 22,4 ± 21 minutos, sendo que 11 dos
entrevistados apresentaram latência superior a 30 minutos.

Tabela 1. Principais resultados do Pré-Piloto (n=49)
Variáveis

Frequência
(n)

Sexo
Masc

29

Fem

20

Compartilham o quarto

12

Compartilham a cama

4

Despertares Noturnos (sim)

26

Sonolência diurna (na maioria dos dias ou sempre)

25

Qualidade auto-referida (regular, ruim ou péssima)

30

Latência nos dias de semana (superior a 30 minutos)

11

Latência nos finais de semana (superior a 30 minutos)

7

17. METODOLOGIA DE ANÁLISE
A duração do sono tanto nos dias de aula quanto nos finais de semana será
avaliada como variável contínua e dicotômica, conforme o ponto de corte
recomendado pela National Sleep

Foundation,

de

acordo

com

a idade

(HIRSCHKOWITZ et al.; 2015) (Figura 9). Adolescentes entre 14 e 17 anos de idade
devem dormir em média 8-10 horas/dia (limites aceitáveis de 7-11 horas/dia); adultos
de 18-25 anos, 7-9 horas/dia (limites aceitáveis de 6-11 horas/dia); de 26-64 anos,
média de 7-9 horas/dia (limites aceitáveis 6-11 horas/dia); e idosos com 65 anos ou
mais devem dormir em média 7-8 horas/dia (limites aceitáveis 5-9 horas/dia).
Estudantes que, em geral, dormirem menos que o limite mínimo aceitável nas 24
horas serão considerados como tendo sono de duração insuficiente.
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Figura 9. Recomendações da Duração do Sono da National Sleep Foundation

O tempo de latência será analisado como variável contínua e dicotômica,
sendo os tempos superiores a 30 minutos considerados longos (HYSING et al., 2013).
Inicialmente será feita uma descrição da amostra, conforme as variáveis
independentes. Posteriormente, serão descritas as frequências gerais dos desfechos,
com os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) e as frequências
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conforme as variáveis independentes e seus IC95%. Para os desfechos contínuos,
como por exemplo, duração média do sono e tempo de latência, a associação entre os
desfechos e as variáveis independentes será calculada por meio de testes t. Para
desfechos categóricos, como por exemplo, duração insuficiente de sono e despertares
noturnos, as associações serão estimadas por meio de testes qui-quadrado. A força da
associação será estimada por regressão logística bruta e ajustada, sendo todos os
desfechos categóricos. Serão levadas para análise ajustada as variáveis que se
associarem ao desfecho com valor p ≤ 0,20. Para as análises de regressão, a variável
qualidade auto-referida do sono será dicotomizada em “muito boa e boa” e “regular,
ruim e péssima”; despertares noturnos, em “nunca ou de vez em quando” e “na
maioria das noites ou sempre”; e sonolência diurna, em “nunca ou de vez em quando”
e “na maioria dos dias ou sempre”.
Será construído um índice composto de sono de má qualidade com as
variáveis duração insuficiente do sono, tempo de latência superior a 30 minutos e
despertares noturnos na maioria das noites ou sempre. A distribuição deste índice será
avaliada conforme o sexo e a área de concentração do curso. Os fatores associados a
ocorrência de sono de má qualidade serão obtidos por regressão logística bruta e
ajustada.

18. ASPECTOS ÉTICOS

Será criado um projeto único contendo os objetivos dos projetos de todos os
mestrandos, a ser submetido para aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de
Medicina da UFPel.
Previamente à aplicação dos questionários, será realizada uma explanação
geral do consórcio aos estudantes, com esclarecimento de possíveis dúvidas que
possam surgir. Somente após o consentimento e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) o questionário poderá ser aplicado.
Os princípios éticos estarão assegurados mediante o sigilo absoluto dos dados
coletados, confidencialidade das informações, fornecimento de uma via do TCLE ao
participante e garantia do direito a não resposta a uma ou mais perguntas ou mesmo a
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interromper a participação no estudo, a qualquer momento, sem que isso implique em
ônus de qualquer natureza.
Cada questionário receberá um número de identificação, permitindo que a
análise dos dados ocorra sem identificação do participante. Além disso, problemas de
saúde eventualmente identificados serão encaminhados para atendimento nos serviços
públicos de saúde da cidade de Pelotas.

19. CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade das informações coletadas, particularmente a
avaliação da repetibilidade das respostas, será realizado por meio de um questionário
reduzido, aplicado a 10% dos estudantes entrevistados. O questionário será aplicado
por telefone e a amostra será selecionada por sorteio. As questões de interesse deste
projeto que serão replicadas estão disponíveis no Apêndice A.
As perguntas referentes à qualidade do sono auto-percebida, despertares
noturnos e sonolência diurna irão compor o questionário reduzido para o controle de
qualidade.

20. FINANCIAMENTO
O estudo será financiado pelo Programa de Excelência Acadêmica (PROEX)
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que
cobrirá a maior parte das despesas, acrescido de uma contribuição dos mestrandos,
cujo valor será futuramente especificado.
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21. CRONOGRAMA
Etapas

2017
M

A

M

J

J

A

2018
S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

Definição do
tema de
pesquisa
Elaboração
do Projeto
Revisão
bibliográfica
Qualificação
do projeto
Estudo prépiloto
Estudo piloto
Trabalho de
campo
Processamen
to dos dados
Análise dos
dados
Redação da
dissertação
Entrega e
defesa da
dissertação

22. VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO PROJETO
22.1. Vantagens
- Trabalho de campo de baixo custo, em virtude da população alvo ser uma
população cativa, passível portanto de ser facilmente localizável;
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D

- Serão avaliados vários parâmetros do sono, em uma população que, em decorrência
da idade e da atividade acadêmica, apresenta alto risco para distúrbios do sono;
- Levantamento de informações que poderão ser úteis à criação de políticas de saúde
pública voltadas para a população universitária da cidade de Pelotas;
22.2. Limitações
- O delineamento transversal não permite a realização de inferências causais entre as
variáveis de exposição e os desfechos. Mas, o estudo não tem por objetivo identificar
“causas”, e sim descrever o perfil dos calouros em termos de hábitos de sono, em
função de suas características socioeconômicas, demográficas e comportamentais;
- Aspectos logísticos de aplicação dos questionários na universidade, prejudicando o
cumprimento do plano de aula das disciplinas, o que poderá gerar recusas para
aplicação do questionário por parte de alguns professores;
- A limitação do número de questões por Mestrando acaba impondo a seleção de
perguntas de maior relevância, impedindo uma análise mais detalhada dos desfechos;
- O elevado número de Mestrandos no consórcio torna o questionário muito longo e,
por vezes, cansativo aos participantes, podendo resultar em viés na coleta dos dados,
principalmente para as perguntas que forem respondidas mais ao final do
questionário. Tal viés poderá ser prevenido ou pelo menos reduzido se a ordem das
perguntas puder ser variada durante a coleta de dados.

23. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados será realizada por meio de um volume final de
dissertação, um artigo a ser publicado em periódico científico indexado, um resumo
contendo os principais resultados do estudo a ser divulgado em nota para a imprensa
local e através de folder ilustrativo com os resultados gerais da pesquisa, a ser
entregue aos participantes do estudo.
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Apêndice A: Questionário do Sono.

Questionário de Cronotipo de Munique (MCTQ)
O seguinte questionário se refere aos seus horários de sono e hábitos de dormir em dias
em que você tem aulas e em dias de folga ou descanso. Por favor, responda as questões
de acordo com a sua rotina semanal, baseada nos seus hábitos e o que aconteceu na
maioria dos dias e noites nas últimas 4 semanas.

B1. Quantos dias da semana você tem aula)?
(

)1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

( )6 ( )7

* Por favor, ao responder as questão abaixo, use a escala das 24 horas, por ex emplo,
23:00 em vez de 11:00

NOS DIAS DE AULA

B2. Vou para cama às ___horas___minutos.

Note que algumas pessoas permanecem um tempo
acordadas depois que estão na cama.

B3. Realmente estou pronto(a) para dormir às
___horas___minutos.
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B4. Necessito de _____minutos para adormecer.

B5. Acordo às _____h____ min

B6. Passados ______minutos, me levanto.

B7. Você faz uso de despertador nos dias de aula?
(0) Não
(1) Sim, mas eu normalmente acordo antes do despertador tocar.
(2) Sim, eu normalmente acordo quando o despertador toca.

Agora responda as questões abaixo baseado nos seus dias de
FOLGA OU DESCANSO

B8.Vou para cama às ___horas___minutos.
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(2) Sim, eu normalmente acordo quando o despertador toca.
B14. Existe alguma razão particular pela qual você não pode escolher livremente seus
horários de sono nos dias de folga ou descanso?
(0) Não (Vá para a questão B16)
(1) Sim
B15. (Se sim) Qual a principal razão pela qual você não pode escolher livremente seus
horários de sono nos dias de folga ou descanso?
(1) Tenho filhos que necessitam de meu cuidado
(2) Tenho Pets que necessitam de meu cuidado
(3) Tenho hobbies
(4) Outra razão: Qual? _______________________

Perguntas complementares ao MCTQ:
1) De modo geral, como você avalia a qualidade de seu sono no último mês?
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Regular
(4) Ruim
(5) Péssima
2) Nas últimas quatro semanas, você acordou de madrugada e teve dificuldade
para voltar a dormir?
(1) Nunca
(2) De vez em quando
(3) Na maioria das vezes
(4) Sempre
3) Nas últimas quatro semanas, você sentiu sonolência que atrapalhava para
assistir as aulas?
(1) Nunca
(2) De vez em quando
(3) Na maioria das vezes
(4) Sempre
79

4) Com quantas pessoas você compartilha o quarto de dormir?
(1) Apenas uma
(2) Duas
(3) Três ou mais
(4) Nenhuma
5) Com quantas pessoas você compartilha a cama?
(1) Apenas uma
(2) Duas
(3) Três ou mais
(4) Nenhuma
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Apêndice B: Questionário Pré-Piloto

Pesquisa sobre os universitários do sul do Brasil: Estudo Pré-Piloto

- Olá! Com este questionário pretendemos coletar algumas informações sobre
questões gerais da sua rotina semanal e hábitos de sono.
- Este questionário é anônimo, suas respostas são confidenciais e o preenchimento é
individual.
- O questionário será constituído em sua maior parte por questões de múltipla escolha
nas quais você deve eleger a que melhor corresponde a sua realidade. Contamos com
a sua colaboração e sinceridade.
Bloco A- Informações Gerais

A1. Em qual curso você está matriculado na FURG? _____________________
A2. Em que ano e período (ou semestre)você ingressou na FURG? 20____.
A3. Antes de estudar na FURG, você já morava em Rio Grande?
(0) Não
(1) Sim
A4. Qual o turno do curso que você está matriculado na Universidade?
(0) Manhã
(1) Tarde
(2) Noite
(3) Integral
A5. Normalmente, quantos dias por semana você tem aulas na FURG?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7
A6. Você tem aulas na FURG no turno da manhã?
(0) Não (Vá para a questão A11)
(1) Sim
A7. Em geral, a que horas iniciam suas aulas da FURG no turno da manhã (Por favor,
ao responder esta questão, use a escala das 24 horas, por exemplo, 23:00 em vez de
11:00)?
_ _ h _ _min.
A8. Você tem aula (na FURG) na segunda-feira de manhã?
(0) Não
(1) Sim
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A9. Em que horário inicia a sua aula na segunda-feira de manhã?
_ _ h _ _min.
A10. Em geral, qual o horário que você costuma chegar para suas aulas no turno da
manhã? (Por favor, ao responder esta questão, use a escala das 24 horas, por
exemplo, 23:00 em vez de 11:00) _ _ h: _ _min.
A11. Você tem aulas na FURG no turno da tarde?
(0) Não
(1) Sim
A12. Você tem aulas na FURG turno da noite?
(0) Não
(1) Sim
A13. Em média, quantas horas de aula na Universidade você tem por semana? ____h.
A14. No mês passado, você exerceu algum tipo de atividade vinculada a Universidade
(como iniciação científica, estágio extracurricular, bolsa PET, etc.)?
(0) Não
(1) Sim
A15. No mês passado, você exerceu algum tipo de atividade remunerada NÃO
vinculada a Universidade (emprego com carteira assinada, trabalho como autônomo,
trabalho sem carteira assinada)?
(0) Não (Pule para a questão A17)
(1) Sim, até 20h semanais
(2) Sim, até 40h semanais
(3) Sim, com mais de 40h semanais
A16. Em que dias e turnos você exerce esses tipos de atividades?
(1) Segunda-feira:
( ) Manhã ( )Tarde ( ) Noite ( )Plantões noturnos
(2) Terça-feira
( ) Manhã ( )Tarde ( ) Noite ( )Plantões noturnos
(3) Quarta-feira
( ) Manhã ( )Tarde ( ) Noite ( )Plantões noturnos
(4) Quinta-feira
( ) Manhã ( )Tarde ( ) Noite ( )Plantões noturnos
(5) Sexta-feira
( ) Manhã ( )Tarde ( ) Noite ( )Plantões noturnos
(6) Sábado
( )Manhã ( )Tarde (
(7) Domingo
( )Manhã ( )Tarde (

) Noite ( )Plantões noturnos
) Noite ( )Plantões noturnos

Agora gostaríamos de saber um pouco mais sobre o lugar onde você mora

A17. Você mora em: (tipo de moradia)
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(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pensionato ou República
Casa do estudante
Casa ou apartamento própria
Casa ou apartamento alugado
Casa ou apartamento cedido
Outro:Qual?______________

A18. Atualmente, com quem você mora?
(0) Sozinho
(1) Com os pais ou outros familiares
(2) Com amigos
(3) Com filhos
(4) Cônjuge/companheiro/ namorado(a)
(5) Com colegas
(6) Outro: Qual?_____________
A19. Contando com você, quantas pessoas moram na casa onde você vive?
______pessoas.
A20. Com quantas pessoas você compartilha o quarto de dormir (marque o número
correspondente a quantidade de pessoas)?
(

)nenhuma

(

)1

( )2

( )3

( )4 ( )5 ( )6

(

)7

(

)8 ou mais

A21. Com quantas pessoas você compartilha sua cama (marque o número
correspondente a quantidade de pessoas)?
(

)nenhuma

(

)1

( )2

( )3

( )4 ( )5 ou mais

Bloco B – Hábitos de Sono
Agora gostaríamos de saber mais sobre seus hábitos de sono
Questionário de Cronotipo de Munique (MCTQ)
O seguinte questionário se refere aos seus horários de sono e hábitos de dormir em
dias em que você tem aulas e em dias de folga ou descanso. Por favor, responda as
questões de acordo com a sua rotina semanal, baseada nos seus hábitos e o que
aconteceu na maioria dos dias e noites nas últimas 4 semanas.
B1. Quantos dias da semana você tem aula)?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7
* Por favor, ao responder as questão abaixo, use a escala das 24 horas, por exemplo,
23:00 em vez de 11:00

NOS DIAS DE AULA
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B2. Vou para cama às ___horas___minutos.

Note que algumas pessoas permanecem um tempo
acordadas depois que estão na cama.

B3. Realmente estou pronto(a) para dormir às
___horas___minutos.

B4. Necessito de _____minutos para adormecer.

B5. Acordo às _____h____min

B6. Passados ______minutos, me levanto.
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B7. Você faz uso de despertador nos dias de aula?
(0) Não
(1) Sim, mas eu normalmente acordo antes do despertador tocar.
(2) Sim, eu normalmente acordo quando o despertador toca.

Agora responda as questões abaixo baseado nos seus dias de
FOLGA OU DESCANSO

B8.Vou para cama às ___horas___minutos.

Note que algumas pessoas permanecem um tempo
acordadas depois que estão na cama.

B9. Realmente estou pronto(a) para dormir às
___horas___minutos.

B10. Necessito de _____minutos para adormecer.
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B11. Acordo às _____h____min

B12. Passados ______minutos me levanto.

B13. Você utiliza despertador para acordar nos seus dias de folga descanso?
(0) Não
(1) Sim, mas eu normalmente acordo antes do despertador tocar.
(2) Sim, eu normalmente acordo quando o despertador toca.
B14. Existe alguma razão particular pela qual você não pode escolher livremente seus
horários de sono nos dias de folga ou descanso?
(0) Não (Vá para a questão B16)
(1) Sim
B15. Qual a principal razão pela qual você não pode escolher livremente seus horários
de sono nos dias de folga ou descanso?
(1) Tenho filhos que necessitam de meu cuidado
(2) Tenho Pets que necessitam de meu cuidado
(3) Tenho hobbies
(4) Outra razão: Qual? _______________________
B16. No último mês, alguma vez você acordou de madrugada e teve dificuldade para
voltar a dormir?
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(0) Não
(1) Sim
B17. No último mês, alguma vez você acordou mais cedo que o programado e teve
dificuldade para voltar a dormir?
(0) Não
(1) Sim
B18. No último mês, você sentiu sonolência que atrapalhava para assistir as aulas?
(0)
(1)
(2)
(3)

Sempre
Nunca
Na maioria das vezes
De vez em quando

B19. De modo geral, como você avalia a qualidade de seu sono no último mês?
(1) Muito bom
(2) Bom
(3) Regular
(4) Ruim
(5) Péssima

Bloco C- Avaliação do Questionário
Por último, gostaríamos saber brevemente sobre sua opinião em relação ao questionário.
Por favor, seja o mais sincero possível.

C1.Teve alguma questão que você não entendeu o que estava sendo perguntado e/ou o
que você deveria responder?
(0) Não
(1) Sim: Você pode assinalar a letra e número dessa questão? Letra
_____Nº_____.
C2. Você tem algum comentário ou sugestão para melhorar este questionário?
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2. RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO
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1. INTRODUÇÃO
O Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia (PPGE) da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel) foi criado no ano de 1991, a partir de um trabalho
conjunto de docentes, grande parte deles do Departamento de Medicina Social.
Desde 1999, os alunos do PPGE trabalham coletivamente para a construção de
seu campo de pesquisa. Esse esforço culmina na realização de um trabalho conjunto,
de campo único, na forma de um estudo transversal, em que todos os mestrandos
participam de maneira integral, denominado “Consórcio de Pesquisa”.
Nos anos 2017/2018 o Consórcio de Pesquisa estudou a população
universitária com 18 anos ou mais ingressante na UFPel no primeiro semestre de 2017
(2017/1), e matriculados em cursos presenciais dos campi de Pelotas e Capão do Leão
em 2017/2, buscando contemplar informações relativas à saúde, sob diversos
aspectos. A população estudada foi escolhida por meio de discussões entre docentes e
mestrandos do PPGE. A pesquisa contou com a participação de 20 mestrandos da
turma de 2017, sob a coordenação de trabalho de campo de três docentes do
Programa: Drª Elaine Tomasi, Drª Helen Gonçalves e Drª Luciana Tovo Rodrigues.
Ao longo dos quatro primeiros bimestres do curso de mestrado, nas disciplinas
de Prática de Pesquisa I a IV, ocorreu o planejamento do estudo populacional, desde a
escolha dos temas até o planejamento de todo o trabalho de campo pelos mestrandos.
Nessa pesquisa foram investigados temas específicos de cada mestrando (Tabela 1).
Tabela 1. Mestrandos, Orientadores e Temas do Consórcio de Pesquisa do PPGE.
Pelotas, 2017/2018.
Mestrando

Orientador

Tema

Betina Flesch
Bianca Cata Preta
Bruno Könsgen
Caroline Carone
Débora Gräf
Deisi Silva
Fabiane Höfs
Fernanda Prieto
Fernando Guimarães

AnaclaudiaFassa
Andréa Dâmaso
Elaine Tomasi
Iná dos Santos
AnaclaudiaFassa
Luiz Augusto Facchini
Helen Gonçalves
Ana Maria Menezes
Andréa Dâmaso

Gbènankpon Houvèssou
Inaê Valério
Juliana Meroni
Karoline Barros
Mariana Echeverria

Mariângela da Silveira
Helen Gonçalves
Ana Maria Menezes
Maria Cecília Assunção
Flavio Demarco

Depressão
Uso de smartdrugs
Utilização de serviços de saúde
Epidemiologia do sono
Comportamento sexual de risco
Discriminação nos serviços de saúde
Eventos estressores e eventos associados.
Avaliação do controle da asma
Comportamento de risco para lesões
intencionais e não intencionais.
Consumo de drogas lícitas e ilícitas.
Violência entre parceiros íntimos
Dificuldade visual
Padrões de dieta
Falta de acesso e utilização de serviços
odontológicos
Jetlag social

Patrice Tavares

Luciana Rodrigues
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Pedro Crespo
PriscilaLautenschläger
Sarah Karam

Fernando Wehrmeister
Tiago Munhoz
Flavio Demarco

Thielen da Costa
Vânia Oliveira

Maria Cecília Assunção
Bernardo Horta

Simultaneidade de fatores de risco a saúde
Vitimização por violência comunitária
Impacto das condições de saúde bucal na
qualidade de vida
Insatisfação corporal
Característica das refeições

Através dos projetos individuais de cada mestrando, foi elaborado um projeto
geral intitulado “Avaliação da saúde dos ingressantes em 2017/1 da Universidade
Federal de Pelotas, RS”. Este projeto mais amplo contemplou o delineamento do
estudo, os objetivos e as justificativas de todos os temas de pesquisa dos mestrandos,
além da metodologia, processo de amostragem e outras características da execução do
estudo.
O projeto geral foi encaminhado para avaliação do Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP), da Faculdade de Medicina (FAMED), da UFPEL. Em outubro de
2017, recebeu aprovação com o número de protocolo 79250317.0.0000.5317. O
parecer contendo a aprovação para o estudo encontra-se no Anexo 1.
Este relatório descreve o processo de construção desse estudo.

2. COMISSÕES DO TRABALHO DE CAMPO
O Consórcio de Pesquisa busca também capacitar os mestrandos para o
trabalho em equipe. Para que isso fosse possível, foram estabelecidas comissões a fim
de garantir agilidade, melhor distribuição de tarefas e bom andamento do trabalho de
campo.
Todos os mestrandos participaram de comissões, podendo um mesmo aluno
atuar em mais de uma. Ainda, este consórcio contou com a colaboração de alunos
vinculados ao Centro de Equidade do Centro de Pesquisas Epidemiológicas (Beatriz
Lerm, Franciele Hellwig, Roberta Bouilly e Úrsula Reyes), que participaram das
comissões e do trabalho de campo durante os quatro primeiros meses do estudo. Seus
projetos de dissertação não previam a utilização dos dados coletados pelo consórcio.
As atividades relacionadas a cada comissão e seus responsáveis estão descritos
a seguir.
2.1 Elaboração do projeto de pesquisa que reuniu todos os estudos
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Os responsáveis pela elaboração do projeto geral foram as mestrandas Deisi
Silva, Fernanda Prieto, Fabiane Hofs e Vânia Oliveira. A equipe reuniu justificativas,
objetivos gerais e específicos e hipóteses dos projetos individuais dos 19 mestrandos
na composição de um único documento sobre o estudo, “projetão”.
O projetão também contemplou aspectos comuns a todos, como: descrição do
PPGE e da forma de pesquisa adotada pelo programa, delineamento do estudo,
população-alvo, amostra e processo de amostragem, instrumentos utilizados, logística,
estudo pré-piloto e piloto, processamento e análise de dados, aspectos éticos,
orçamento, cronograma e referências bibliográficas.
2.2 Elaboração do questionário e manual de instruções
Os responsáveis por esta comissão foram as mestrandas Caroline Maria de
Mello Carone, Patrice de Souza Tavares, Juliana das Chagas Meroni e Roberta
Bouilly. A equipe elaborou um instrumento único contendo as perguntas de cada
mestrando e um manual de instrução com todas as informações sobre o instrumento
geral, bem como procedimentos a serem tomados em cada pergunta.
A versão impressa do questionário completo e do manual de instruções
encontram-se nos Apêndice 1 e Apêndice 2, respectivamente.
A versão digital do questionário foi inserida no Research Eletronic Data
Capture(RedCap) pelo mestrando responsável pelo banco de dados.
2.3 Gestão do banco de dados
Os responsáveis por essa comissão foram os mestrandos Bruno Iorio Konsgen,
Franciele Hellwig, Pedro Augusto Crespo da Silva, e Priscila Lautenschläger. A
mestranda Débora Dalmas Gräf também auxiliou a comissão em algumas etapas. Ela
foi responsável pela inserção do questionário na sua versão digital, na plataforma
RedCap, pela instalação do aplicativo em todos os equipamentos e pela atualização de
todos os tablets.
A comissão também ficou encarregada da gestão do banco de dados que
compreendeu

o

reparo

de

erros

técnicos

que

comprometessem

os

questionários,limpeza e checagem de inconsistências e atualização do banco de dados
para todos os mestrandos.
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2.4 Comunicação e Divulgação
Os responsáveis por essa comissão foram as mestrandas Inaê Dutra Valério,
Karoline Sampaio Barros, Thielen Borba da Costa e Débora Dalmas Gräf.
Antes do início do trabalho de campo a comissão ficou encarregada de
trabalhar em conjunto com a equipe responsável pela comunicação do Centro de
Pesquisas Epidemiológicas (CPE) para elaborar nome e logomarca da pesquisa,
cartazes para fixar nos prédios da UFPel e texto sobre o estudo para divulgação na
plataforma Cobalto, utilizada por docentes e discentes da Universidade. Ferramentas
como Facebook e Instragram também foram utilizadas para divulgação da pesquisa.
O logotipo e sigla do consórcio criados em parceira com as profissionais de
design gráfico e comunicação social do CPE Cíntia Borges e Sílvia Pinto,
respectivamente, estão apresentados na Figura 1.

Figura 1. Versões do logotipo do consórcio 2017/2018.

Antes e durante o trabalho de campo a equipe também ficou responsável por
ligações telefônicas e envio de e-mails aos coordenadores e professores dos cursos
elegíveis, solicitando autorização para realização da pesquisa. Os mestrandos
trabalharam diretamente com a comissão de logística para organizar escalas de
mestrandos e horários de campo.
Até a elaboração deste relatório, o trabalho de divulgação não foi concluído.
Após a conclusão dos trabalhos individuais de cada mestrando, será elaborado um
material para divulgação dos resultados para a comunidade universitária.
2.5 Logística
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Os responsáveis por essa comissão foram os mestrandos Mariana Silveira
Echeverria, Sarah Arangurem Karam, Pedro Augusto Crespo da Silva e Débora
Dalmas Gräf.
A comissão foi responsável pela gestão do trabalho de campo propriamente
dito. A equipe ficou responsável pelo mapeamento de todos os cursos elegíveis,
fornecimento das listas de chamadas dos alunos elegíveis e da elaboração de escalas
para o plantão e para realização da coleta de dados.
Em conjunto com a comissão de comunicação e divulgação, a equipe ajudou
na marcação de horários com os professores para aplicação do questionário e, mais ao
final do campo, na busca ativa de alunos elegíveis que ainda não haviam participado
da pesquisa. Em conjunto com a comissão de relatório, a equipe apresentava os dados
mais recentes do trabalho de campo nas reuniões entre mestrandos e docentes
coordenadores da pesquisa.
2.6 Remanescentes
Após três meses do trabalho de campo, surgiu a necessidade da criação de uma
comissão não prevista, nomeada comissão dos remanescentes. As mestrandas Betina
Daniele Flesch, Fabiane Neitzke Hofs e Patrice de Souza Tavares foram os
responsáveis por esta comissão que passou a trabalhar com novas listas de alunos
matriculados fornecidas pela reitoria a fim de contabilizar os alunos desistentes e
trancamento. Em conjunto com a comissão de relatório, esta equipe trabalhou na
atualização de alunos regularmente matriculados na UFPel e dos alunos que já haviam
respondido ao questionário.
Mais ao final do campo, a equipe trabalhou com a comissão de logística para
fornecer dados sobre as disciplinas mais prováveis de ter alunos elegíveis que ainda
não haviam participado da pesquisa.

2.7 Financeiro
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Os responsáveis por essa comissão foram os mestrandos Betina Daniele
Flesch, Úrsula Reyes, Fernando Silva Guimarães e Beatriz RaffiLerm. A comissão
ficou encarregada de todas as questões relacionadas ao controle financeiro, orçamento
e previsão de compras durante todo o Consórcio de Pesquisa.
2.8 Elaboração de relatórios

Os responsáveis por essa comissão foram os mestrandos Bianca de Oliveira
Cata Preta, Gbènankpon Mathias Houvèssou e Deisi Lane Rodrigues Silva. A equipe
foi responsável pelo registro das reuniões com a coordenação e informações
relevantes do trabalho de campo como questões relativas às perguntas do questionário
geral, condutas a serem tomadas pelos mestrandos em campo, etc.
Além disso, ela fornecia dados atualizados sobre o trabalho de campo para ser
apresentado nas reuniões entre mestrandos e coordenadoras em conjunto com a
comissão de logística. A equipe ficou responsável pela gestão de planilha com a
contabilização dos alunos respondentes, recusas e perdas e registro das intercorrências
ocorridas durante o campo. Para isso, elaborou um documento denominado Relatório
Diário (Apêndice 3) a ser preenchido pelos mestrados a cada ida à campo.
A comissão também realizou contagem e conferência periódica dos Termos de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinados pelos participantes e, em
conjunto com a comissão do banco de dados, verificava se o número de TCLEs
assinados era compatível com o número de questionários no banco.
Por fim, a comissão foi responsável pela elaboração e redação final do
presente relatório.

3. QUESTIONÁRIO
O questionário foi composto por três partes: a primeira com perguntas
denominadas "gerais", com informações relacionadas ao curso do graduando e sua
visão sobre a UFPEL, às características demográficas e socioeconômicas, à prática
religiosa, à ocupação e aos benefícios sociais recebidos; a segunda parte denominada
"específica", com perguntas que continham questões relacionadas à dissertação de
cada mestrando e a terceira parte compreendeu o teste de acuidade visual. As três

96

partes estavam divididas em seis blocos mais a parte para inserir o resultado do teste
de acuidade visual, conforme demonstrado na Tabela 3.
Tabela 3 – Blocos, número de questões e assuntos abordados no questionário do
consórcio 2017/2018.
Bloco
Questões
Assuntos

A

B

C

D

E
F
-

01 – 26
27 – 40
41 – 48
49 – 71
72 – 80
81 – 85
01 – 25
26 – 38
39 – 45
01 – 07
08 – 21
22 – 31
32 – 43
01 – 10
11 – 24
25 – 56
01 – 21
22 – 28
29 – 34
35 – 45
01 – 19
20 – 30
A1 – A5

Aluno e Curso de graduação
Posse de bens
Trabalho e benefícios
Comportamento
Deslocamento e lazer
Rotina acadêmica
Alimentação
Atividade física e comportamento sedentário
Percepção corporal
Hábitos de sono
Folga e descanso
Eventos com impacto negativo na vida do estudante
Saúde mental
Asma e saúde ocular
Saúde bucal
Acesso e utilização de serviços de saúde
Comportamento sexual
Comportamento no trânsito
Comportamento violento
Uso de substâncias ilícitas
Uso de smart drugs
Violência e agressão
Teste de acuidade visual

3.1 Teste de acuidade visual
O teste de acuidade visual foi realizado para o sub-estudo de uma das
mestrandas e teve como objetivo validar uma pergunta sobre acuidade visual. Como
padrão-ouro, foi aferida a acuidade visual de ambos os olhos separadamente,
utilizando-se um oclusor posicionado na frente do olho contralateral ao examinado,
com tabela de Snellen a 6 metros de distância. A determinação da acuidade foi
realizada com os óculos vigentes ou lentes de contato, naqueles que os utilizavam, e
registrada no mesmo tablet utilizado pelo aluno. Uma aplicadora foi treinada para
realizar e registrar o teste em uma amostra de conveniência do censo de estudantes.
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O processo de seleção para o sub-estudo ocorreu no momento da aplicação do
questionário, de maneira que o primeiro indivíduo que entregasse o questionário
respondido fosse encaminhado para imediato teste de acuidade visual. Após, foi
realizado pulo de um até que se atingisse o tamanho da amostra calculado (615
indivíduos).
Os indivíduos que participaram deste sub-estudo assinaram, antes da
aplicação, um TCLE específico. (Apêndice 4)

4. MANUAL DE INSTRUÇÕES
A elaboração do manual de instruções auxiliou no treinamento dos mestrandos
e no trabalho de campo. A versão impressa do manual fazia parte do kit que era
levado a cada ida a campo, ainda uma versão digital ficou disponível no Dropbox com
acesso a todos os mestrandos.
O manual possuía informações necessárias para cada questionário, incluindo
orientações sobre o que se pretendia coletar de dados, contendo a explicação da
pergunta, opções de resposta e instruções para perguntas em que as opções deveriam
ser lidas ou não. Também possuía as definições de termos utilizados no questionário e
o telefone de todos os supervisores.

5.

CÁLCULO DO TAMANHO DE AMOSTRA E CENSO
Decidiu-se por realizar um censo dos alunos ingressantes no primeiro semestre

de 2017 e matriculados no segundo semestre do mesmo ano, em todos os 80 cursos
presenciais de graduação que se localizam nos campi da UFPel, nos municípios de
Pelotas e Capão do Leão. O nome, o número de matrícula e as disciplinas que os
alunos estavam cursando foram fornecidas pela reitoria da universidade.
De acordo com esta, no primeiro semestre de 2017 ingressaram na UFPel 3212
alunos, sendo 2706 matriculados no segundo semestre, sendo este número
considerado o denominador do estudo.
Para avaliar o número de indivíduos necessários para a realização dos
trabalhos, cada mestrando calculou o tamanho amostral adequado e suficiente para
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alcançar seus objetivos, tanto para estimar prevalência quanto para examinar
associações. Esses números foram reunidos e observou-se que o maior número
amostral necessário seria de 2423 para prevalências e de 2972 para associações.

6. ESTUDOS PRÉ-PILOTO E PILOTO
Com o objetivo de detectar falhas de compreensão das questões ou do modo
de preenchimento, no dia 9 de outubro de 2017 foi realizado o estudo pré-piloto, em
duas turmas de graduação da UFPEL, uma de Gastronomia e outra de Relações
Internacionais, com alunos não elegíveis para a coleta de dados. No total foram
aplicados 44 questionários impressos.
Em seguida os mestrandos se reuniram e avaliaram todas as dúvidas,
inconsistências e dificuldades encontradas, organizando uma nova versão do
questionário para aplicação do estudo piloto.
O estudo piloto foi realizado no dia 20 de outubro de 2017, em uma turma do
curso de Psicologia, igualmente não elegível para o estudo. No total, foram aplicados
27 questionários em papel e realizados 13 testes de acuidade visual.
Novamente os mestrandos se reuniram, avaliaram e corrigiram os
questionamentos e as incompatibilidades que surgiram nesta ocasião, redigindo uma
versão mais clara do questionário.
A versão digital no tablet foi testada em 12 mestrandos e doutorandos do
PPGE no dia 27 de outubro de 2017. Os erros encontrados foram corrigidos em tempo
real.

7. TRABALHO DE CAMPO
O trabalho de campo foi iniciado no dia 6 de novembro de 2017 e terminou no
dia 13 de julho de 2018, contando com 134 dias úteis de trabalho, já que para que
fosse possível encontrar os participantes na universidade os dias trabalhados foram
somente dias letivos.
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Antes de iniciar o trabalho de campo, a equipe da Comissão de Comunicação
entrou em contato com os coordenadores de cada curso para explicar sobre o estudo e
solicitar autorização para realizar o trabalho com os alunos do curso referente. Após
resposta positiva, foi solicitado nomes de professores que estariam dispostos a
colaborar com a pesquisa. De posse dessas informações, a Comissão entrou em
contato com os professores solicitando um período da aula necessário à aplicação do
questionário.
Conforme escala organizada pela comissão de logística, o mestrando de
plantão era responsável pela organização dos materiais a serem levados à campo,
carregamento e limpeza de tablets, upload de questionários e organização da sala de
plantão. O checklist utilizado para organização dos materiais para o campo encontrase no Apêndice 5.
Os mestrandos escalados para o campo, normalmente três, pegavam os
materiais na sala de plantão e iam até ao campus e a sala de aula indicados. De
novembro de 2017 até março de 2018, os mestrandos localizavam os alunos elegíveis
em dia e em disciplina previamente agendados com o professor. Após esse período, a
maneira de localizar os alunos foi alterada e será explicada mais adiante.
A pesquisa era apresentada a todos os alunos em sala, através de um texto
padronizado (Apêndice 6). Neste momento, os alunos elegíveis eram identificados, as
recusas caracterizadas e aqueles menores de 18 anos ou com ingresso em outro
semestre que não 2017/1 eram liberados da aula. Em seguida, era realizada leitura do
TCLE (Apêndice 7) para os elegíveis e após sua assinatura os tablets eram entregues.
No início do campo, antes da aquisição dos 27 tablets a pesquisa dispunha de
33 tablets, não sendo em número suficiente para aplicação em algumas turmas. Por
isso,51 questionários foram aplicados na versão impressa. Além destes um
participante preferiu realizar a pesquisa na versão impressa, por não se sentir à
vontade para usar o tablet. A dupla digitação desses questionários foi realizada na
plataforma RedCap por dois mestrandos. Um total de 25 alunos não elegíveis
respondeu ao questionário, provavelmente por não terem entendido o critério de
elegibilidade.
Todos os tablets levados à campo tinham uma identificação única e em cada
um deles uma lista sequencial de números únicos para serem utilizados como
identificador (ID) do questionário. Ao início da aplicação, o mestrando colocava um
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ID e a hora da aplicação no tablet e o entregava ao participante.A utilização de IDs foi
necessária para garantir o anonimato dos questionários.
Os mestrandos ficavam em sala de aula para sanar eventuais dúvidas e
problemas com os tablets. Ao término do preenchimento do questionário alguns
alunos eram convidados a realizar o teste de acuidade visual em ambiente separado.
Todos os alunos participantes receberam um folder com endereço dos serviços de
saúde em Pelotas (Apêndice 8) e uma caneta brinde com a logo do consórcio.
Ao término da aplicação, o relatório diário era preenchido e os mestrandos
voltavam para a sala de plantão para entregar os materiais utilizados e armazenar os
TCLEs assinados. Eles também eram responsáveis pelo preenchimento da planilha
que diferenciava alunos respondentes, ausentes e com recusa.
No final de março de 2018, a metodologia de busca dos alunos foi alterada por
que não era mais viável solicitar ao professor um período inteiro de aula para
aplicação do questionário, visto que a maioria dos alunos matriculados na disciplina já
havia respondido. Pelo número reduzido de alunos elegíveis por turma, optou-se por
buscar individualmente os alunos, sem contato prévio com o professor.
A comissão de logística organizou um cronograma com os dias, horários e
locais das disciplinas em que os alunos elegíveis poderiam estar matriculados,
conforme informação passada pela Reitoria. Dessa maneira, os mestrandos escalados
iam até a sala de aula, solicitavam ao professor alguns minutos da aula para explicar
sobre a pesquisa e convidar os alunos a responder ao questionário ao final da aula ou
em outro momento a ser combinado entre participantes e mestrandos.
Alguns professores permitiram o preenchimento do questionário durante a
aula, outros liberaram os alunos para a participação fora da sala de aula. Alguns
alunos participaram da pesquisa no intervalo ou ao término na aula.

8. CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade tem o objetivo de garantir a qualidade das respostas
coletadas e avaliar o trabalho realizado por entrevistadores. O questionário desta
pesquisa foi auto aplicado e anônimo não sendo possível efetuar tal procedimento,
porém realizou-se treinamento e constante padronização dos mestrandos no momento
de explicar o estudo.
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O controle de qualidade foi aplicado apenas para o teste de acuidade visual,
descrito na sessão 3.1 deste relatório. A mestranda responsável pelo tema de saúde
ocular, médica oftalmologista, realizou o teste em paralelo com a aplicadora em 72
alunos (9%).A partir disso, calculou-se a concordância entre as respostas do teste pela
estatística kappa para variável de acuidade visual.

9. RESULTADOS GERAIS
A coleta de dados foi concluída em 13 de julho de 2018. A comissão de
relatórios trabalhou nas semanas seguintes fazendo a contagem de TCLEs e
conferência da planilha que diferenciava alunos respondentes, recusas e desistências.
Em seguida, trabalhou na contagem de alunos e conferências de listas atualizadas de
matriculados por semestre enviadas pela Reitoria. A comissão de gestão de banco
detectou e corrigiu inconsistências, localizou e eliminou 10 dos 25 questionários
detectados como “ruído” e realizou a limpeza do banco de dados para entrega aos
mestrandos.
As duas comissões trabalharam com as coordenadoras do consórcio para
definir a melhor maneira de categorizar as variáveis de área de curso, idade, cor da
pele e estado civil que serviriam para caracterizar os participantes.
A Figura 2 apresenta o número de alunos elegíveis matriculados por semestre,
bem como as desistências e trancamentos e o número de questionários respondidos
em cada etapa do campo.
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Figura 2 - Fluxograma de saída, número de alunos matriculados elegíveis e número
de questionários respondidos nos semestres de 2017 e 2018 do consórcio 2017/2018.

Ao todo, os mestrandos foram a campo 339 vezes conseguindo que 1865
alunos respondessem à pesquisa, resultando em uma taxa de resposta geral de 69%. O
tempo médio de resposta do questionário foi de 48,5 minutos. Os 15 questionários
“ruídos” receberam o mesmo tratamento dos elegíveis por não ser possível a
diferenciação devido ao anonimato das respostas. A taxa de resposta por curso e por
grande área de curso estão descritas nas tabelas 4 e 5 respectivamente.
Tabela 4 – Taxa de resposta por ordem decrescente, por curso de graduação elegível.
Consórcio 2017/2018.
Curso
Design gráfico
Hotelaria
Letras português e alemão
Música
Música violino

nº de
matriculados
24
18
23
8
2

nº de
respondentes
24
18
23
8
2

Taxa de resposta
100%
100%
100%
100%
100%
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Biotecnologia
Cinema de animação
Teatro
Administração
Jornalismo
Meteorologia
Cinema e audiovisual
Engenharia hídrica
Letras português
Dança
Arquitetura
Enfermagem
Engenharia civil
Música- flauta transversal
Letras português e inglês
Agronomia
Engenharia de petróleo
Medicina
Medicina veterinária
Processos gerenciais
Educação física
Zootecnia
Ciências biológicas
Gestão ambiental
Ciências econômicas
Odontologia
Relações internacionais
Conservação e restauração de bens culturais
Letras português e francês
Nutrição
Ciências sociais
História
Engenharia de materiais
Museologia
Antropologia
Gestão pública
Letras tradução inglês português
Pedagogia
Engenharia de produção
Turismo
Ciência da computação
Geografia
Artes visuais
Engenharia eletrônica
Química de alimentos
Direito
Química
Engenharia de controle e automação
Engenharia da computação

34
28
22
39
47
13
29
39
17
15
33
53
42
29
52
95
24
53
59
48
112
35
67
33
50
43
46
23
37
43
62
91
28
22
36
49
6
48
41
38
44
66
92
38
23
146
50
32
40

33
26
20
33
40
11
24
32
14
12
26
42
33
23
40
71
18
40
44
36
83
26
49
24
36
31
33
16
26
30
43
63
19
15
24
33
4
32
27
25
28
42
58
23
14
88
30
19
23

97%
93%
91%
85%
85%
85%
83%
82%
82%
80%
79%
79%
79%
79%
77%
75%
75%
75%
75%
75%
74%
74%
73%
73%
72%
72%
72%
70%
70%
70%
69%
69%
68%
68%
67%
67%
67%
67%
66%
66%
64%
64%
63%
61%
61%
60%
60%
59%
58%
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Física
Música- popular
Engenharia agrícola
Música- ciências musicais
Engenharia industrial madeireira
Letras português e espanhol
Filosofia
Letras redação e revisão de textos
Matemática
Música- composição
Engenharia ambiental e sanitária
Música - piano
Geoprocessamento
Engenharia geológica
Música – violão
Música- canto
Letras tradução espanhol português
Total

36
12
35
16
29
26
58
25
64
4
28
7
38
30
6
4
1
2706

21
7
20
9
16
14
30
13
32
2
13
3
15
10
2
1
0
1865

58%
58%
57%
56%
55%
54%
52%
52%
50%
50%
46%
43%
39%
33%
33%
25%
0%
69%

Tabela 5 – Taxa de resposta por área de concentração dos cursos elegíveis. Consórcio
2017/2018.
Área

Nº de cursos

Ciências exatas e da terra/agrárias
Ciências da saúde e biológicas
Ciências sociais aplicadas e humanas
Linguística, letras e artes
Total

25
10
21
24
80

Matriculados
2017/2
863
438
921
484
2706

Taxa de
resposta
62,9%
75,1%
68,8%
71,1%
69,0%

A categorização por cursos foi construída a partir da Tabela de Áreas de
Conhecimento/Avaliação da Capes4 que separa os cursos em noves grandes áreas. Por
uma questão de facilidade na manipulação dos dados e síntese, as nove áreas foram
concentradas em quatro, conforme Quadro 1. Os cursos: física, química, ciências
biológicas, ciências sociais, filosofia, história e artes visuais são contados duas vezes
na Tabela4 pois possuem graduação para bacharelado e licenciatura. O curso
matemática possui ingresso para curso integral e noturno, portanto também foi
contado duas vezes.
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Quadro 1 – Lista dos cursos elegíveis da UFPel categorizados em quatro áreas a partir
da Tabela de Áreas de Conhecimento/Avaliação da Capes
Ciências da
Ciências sociais
Ciências exatas e
Linguística, letras e
Saúde e
aplicadas e
da terra/agrárias
artes
Biológicas
humanas
Agronomia
Ciência da
Computação

Biotecnologia*
Ciências Biológicas
(como biologia geral)

Administração

Artes Visuais

Antropologia

Cinema de Animação

Engenharia Agrícola

Educação Física

Arquitetura e
Urbanismo

Cinema e Audiovisual

Engenharia Ambiental
e Sanitária

Enfermagem

Ciências Econômicas

Gestão Ambiental*

Ciências Sociais

Medicina

Design Gráfico

Nutrição

Direito

Odontologia

Filosofia

Letras- Português

Geografia

Letras- Português/ Alemão

Gestão Pública*

Letras- Português/ Francês

História

Letras- Português/ Inglês

Engenharia Geológica

Hotelaria*

Engenharia Hídrica

Jornalismo

Letras- Português/Espanhol
Letras- Trad. Ingêslportuguês

Engenharia Civil
Engenharia de
Computação
Engenharia de
Controle e Automação
Engenharia de
Materiais
Engenharia de
Petróleo
Engenharia de
Produção
Engenharia Eletrônica

Engenharia Industrial
Madeireira
Física
Geoprocessamento*

Museologia

Música

Pedagogia*

Música - Canto

Processos gerenciais*

Música - Ciências Músicais

Matemática
Medicina Veterinária

Música - Composição
Relações
Internacionais*

Meteorologia
Química
Química de
alimentos*
Zootecnia

Conservação e
Restauração* de Bens
Culturais Móveis
Dança
Letras - Redação e Revisão
de Textos
Letras - Tradução Espanhol
- Português

Música - Flauta Transversal
Música - Música Popular

Turismo

Música - Piano
Música - Violão
Música - Violino
Teatro

*Cursos não listados na tabela de referência. Sua alocação nas áreas foi baseada no
Guia do Estudante ou, quando não presente neste, no julgamento dos mestrandos.

A maioria dos alunos respondentes do questionário geral era do sexo feminino,
com idade entre 18 e 19 anos, da classe B (de acordo com a ABEP) e dos cursos de
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Ciências

Sociais

Aplicadas

e

Humanas.

Estas

e

outras

características

sociodemográficas dos participantes estão detalhadas na Tabela 6.
Tabela 6– Frequência absoluta (n) e relativa (%) das variáveis sociodemográficas dos respondentes,
ingressantes na Universidade Federal de Pelotas em 2017/1 e matriculados em 2017/2. (N=1.865)
Variáveis
Sexo (n= 1862)
Masculino
Feminino
Idade (n=1852)
18 e 19 anos
20 a 22 anos
23 anos ou mais
Cor da pele/ Etnia (n=1863)
Branca
Preta
Parda
Amarela / Indígena / Outro
Estado civil (n= 1864)
Solteiro
Casado ou em união estável
Separado ou divorciado
Viúvo
Tipo de escola no ensino médio (n= 1864)
Escola pública
Escola privada
Exerce atividade remunerada (n=1860)
Sim
Não
Classe econômica – ABEP (n=1780)
A
B
C
D-E
Escolaridade da mãe (n= 1854)
Analfabeta
Ensino fundamental incompleto
Ensino fundamental completo ou médio incompleto
Ensino médio completo (ou curso técnico) ou superior incompleto
Ensino superior completo (ou curso tecnólogo) ou pós-graduação incompleta
Pós-graduação completa
Região que morava antes do ingresso na UFPel (n= 1859)
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Norte
Nordeste
Grande área do curso - Capes (n=1865)
Ciências exatas e da terra/agrárias e engenharias
Ciências da saúde e biológicas
Ciências sociais aplicadas e humanas
Linguística, letras e artes

n

%

841
1021

45,2
54,8

768
603
481

41,4
32,6
26,0

1343
242
247
31

72,0
13,0
13,3
1,7

1678
158
23
5

90,0
8,5
1,2
0,3

1363
501

73,1
26,9

485
1375

26,1
73,9

226
787
649
78

14,9
44,2
36,5
4,4

15
400
222
595
410
212

0,8
21,6
12,0
32,1
22,1
11,4

1549
243
29
21
17

83,3
13,1
1,6
1,1
0,9

544
332
641
348

29,2
17,8
34,3
18,7
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Considerou-se perda os alunos que não foram encontrados durante o período
do campo após algumas buscas.
Quarenta e nove alunos recusaram-se a participar da pesquisa, representando
1,8% do total de elegíveis. Por se tratar de um número reduzido, as recusas foram
caracterizadas junto com as perdas, conforme descrito na Tabela 7. As perdas não
puderam ser caracterizadas pela cor da pele, por falta da variável e as recusas eram
em sua maior de cor branca (78%).
Tabela 7– Caracterização de perdas e recusas quanto ao sexo, idade, área do curso e
região de procedência do Consórcio 2017/2018. Pelotas, RS
Variáveis
Respondentes (%) Perdas/Recusas (%)
Sexo
Feminino
1021 (54,8)
392 (47,2)
Masculino
841 (45,2)
439 (52,8)
Idade
18 a 19 anos
765 (41,4)
200 (24,2)
20 a 22 anos
603 (32,6)
240 (29,1)
23 anos ou mais
481 (26,0)
385 (46,7)
Área do Curso
Ciências exatas e da terra/agrarias e
544 (29,2)
318 (38,3)
engenharias
Ciências da saúde e biológicas
332 (17,8)
91 (11,0)
Ciências sociais aplicadas e humanas
641 (34,4)
289 (34,7)
Linguística, letras e artes
348 (18,7)
133 (16,0)
Região do Brasil
Sul
1549 (83,3)
754 (90,7)
Sudeste
243 (13,1)
54 (6,5)
Centro-oeste
29 (1,6)
15 (1,8)
Norte
21 (1,1)
4 (0,5)
Nordeste
17 (0,9)
4 (0,5)
Foram realizados 811 testes de acuidade visual e controle de qualidade em 9%
deles, com kappa = 0,87 para a variável de acuidade visual.

10. ORÇAMENTO
O financiamento do consórcio de pesquisa foi proveniente da Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal no Nível Superior (CAPES/ PROEX), no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais) e de recursos dos mestrandos R$ 2.480,00 (dois mil
quatrocentos e oitenta reais, totalizando R$ 32.480,00 (trinta e dois mil quatrocentos e
oitenta reais).
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Além disso, a UFPel financiou a impressão/cópia de 5.000 páginas utilizadas
para impressão dos TCLEs e o PPGE cedeu espaço físico e linha telefônica para a
operacionalização do trabalho. Os gastos estão detalhados na tabela 8.
Tabela 8. Gastos Parciais do Consórcio 2017/2018.
Item

Quantidade
27
18
2.800
24
24
4153
NA
NA

Custo total (R$)
16.171,70
Tablets
534,00
Cases para tablets
2.576,00
Canetas
216,00
Crachás
549,60
Camisetas
1.732,80
Cópias e impressões¹
223,20
Itens eletrônicos²
Transporte³
186,28
22.189,58
Total
NA: não se aplica. ¹Reprodução de materiais: questionários, TCLE e cartazes.
²Extensões elétricas e adaptadores de tomada. ³Deslocamento dos mestrandos por
serviços de transporte privado urbano e combustível.

11. CRONOGRAMA
O cronograma do Consórcio está representado abaixo (Figura 3). O Consórcio
será encerrado após a divulgação dos resultados para população em data ainda a ser
definida.
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Resultados
Figura 3 – Cronograma do Consórcio 2017/2018.
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3. ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO PROJETO DE PESQUISA
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Em relação ao projeto original, foram realizadas as seguintes modificações:
- O objetivo geral do projeto, que era conhecer o perfil do sono, no último mês, dos
jovens que ingressaram na UFPel foi substituído por investigar distúrbios do sono
entre esses estudantes.
- O termo do desfecho “sono insuficiente em dias úteis” foi modificado para “sono
insuficiente nos dias de aula”, no intuito de facilitar o entendimento do leitor de que
se referia ao sono nos dias em que o estudante assistia às aulas.
- O Projeto refere como critério de elegibilidade para inclusão no estudo ser estudante

universitário ingressante no primeiro semestre de 2017 na UFPel, estar matriculado
em um dos cursos presenciais e estar cursando o segundo semestre acadêmico.
Contudo, como o trabalho de campo precisou ser estendido até o mês de junho de
2018, foram incluídos no estudo os ingressantes de 2017-1 que estariam, então,
matriculados no terceiro semestre acadêmico. Além disso, o projeto não deixa claro o
limite mínimo de 18 anos de idade adotado para participação na pesquisa, o que foi
bem descrito no artigo.
- Na seção de Metodologia de Análise do Projeto está descrito como seria o ponto de
corte da duração do sono, incluindo adolescentes entre 14 e 17 anos. Contudo, este
critério não foi adotado, pois somente foram incluídos no estudo indivíduos com
idade ≥18 anos.
- Ainda na seção de Metodologia de Análise do Projeto, foi descrito que a força da
associação seria estimada por regressão logística bruta e ajustada. Entretanto, devido
às prevalências elevadas encontradas para os desfechos, a regressão logística acabaria
superestimando os resultados, optando-se, então, por realizar as análises brutas e
ajustadas por regressão de Poisson robusta.
- O cronograma do projeto também foi alterado, pois o trabalho de campo teve que ser
estendido até o mês de junho de 2018, em razão da dificuldade de encontrar os alunos
em sala de aula para aplicação do questionário.
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- A pesquisa de controle de qualidade prevista no projeto não pôde ser realizada em
razão do anonimato do questionário, não sendo possível identificar o respondente para
a conferência das respostas.
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4. ARTIGO ORIGINAL
Este artigo será submetido para publicação nos Cadernos de Saúde Pública.
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RESUMO:
Objetivo: Investigar distúrbios do sono entre estudantes universitários. Métodos:
Estudo transversal com calouros da Universidade Federal de Pelotas, com idade ≥18
anos. Questionário auto-aplicado, referente ao mês anterior, investigava: duração
insuficiente do sono (<6 horas/dia para <65 anos e <5 horas/dia para os demais),
latência longa (>30 minutos), baixa qualidade auto-percebida (ruim/muito ruim),
despertares noturnos (maioria das noites/sempre) e sonolência diurna (maioria dos
dias/sempre).

As

variáveis

independentes

englobaram

características

sociodemográficas e comportamentais. Análises ajustadas foram feitas com regressão
de Poisson. Resultados: Foram avaliados 1.865 estudantes. As prevalências
(intervalo confiança 95%) encontradas foram: 32,0% (29,6-33,9%) para sono
insuficiente nos dias de aula, 18,6% (16,8-20,6%) para latência longa, 30,0% (28,032,2%) para baixa-qualidade auto-percebida, 12,7% (11,2-14,3%) para despertares
noturnos e 32,2% (30,1-34,4%) para sonolência diurna. O consumo de álcool
associou-se ao maior número de distúrbios (duração insuficiente e latência longa nos
dias de aula, baixa qualidade, despertares e sonolência), seguido do tabagismo
(duração insuficiente nos finais de semana, despertares e baixa qualidade). Aulas no
turno da manhã associaram-se com sono insuficiente nos dias de aula e sonolência
diurna e o sexo feminino, com sonolência, baixa qualidade e despertares. Cerca de
50% dos estudantes apresentaram pelo menos um dos seguintes distúrbios: duração
insuficiente nos dias de aula, latência longa e despertares noturnos. Conclusão: A
prevenção do consumo de álcool e cigarros, bem como o início mais tardio das aulas
do turno da manhã poderiam contribuir para a redução de alguns dos distúrbios do
sono entre universitários.

Palavras-Chave: sono, distúrbios do sono, sonolência diurna, estudantes.

ABSTRACT:
Objective: To investigate sleep disorders among university students. Methods:
Cross-sectional study with freshmen of the Federal University of Pelotas, age ≥18
years old. Self-applied questionnaire, referring to the previous month, investigated:
insufficient sleep duration (<6 hours/day for <65 years old and <5 hours/day for
others), long latency (>30 minutes), poor self-perceived quality (bad/ very bad),
nocturnal

awakenings

(most

nights/always)

and

daytime

sleepness

(most

days/always). Independent variables included sociodemographic and behavioral
characteristics. Adjusted analyses were done with Poisson regression. Results: 1865
students were evaluated. The prevalences (95% confidence interval) found were:
32.0% (29.6-33.9%) for insufficient sleep on school days, 18.6% (16.8-20.6%) for
long latency, 30.0% (28.0-32.2%) for poor self-perceived quality, 12.7% (11.214.3%) for nocturnal awakenings and 32.2% (30.1-34.4%) for daytime sleepness.
Alcohol consumption was associated with a greater number of disorders (insufficient
duration and long latency on school days, poor quality, awakenings and sleepness),
followed by smoking (insufficient duration on weekends, awakenings and low
quality). Attending classes in the morning was associated with insufficient duration in
school days and sleepness, and the female sex was associated with sleepness, low
quality and awakening. About 50% of the students had at least one of the following
disorders: insufficient duration on school days, long latency and nocturnal
awakenings. Conclusion: Prevention of alcohol and cigarette smoking, as well as the
later outset of morning shift classes, may contribute to the reduction of some sleep
disorders among college students.
Keywords: sleep, sleep disturbance, daytime sleepness, students.
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INTRODUÇÃO
O sono é um fenômeno vital, durante o qual se “desligam” ou atenuam-se
mecanismos e sistemas orgânicos, com vistas à prevenção da exaustão, e são
executados processos de recuperação e compensação de gastos energéticos e
bioquímicos, ocorridos no período de atividade1,2. Distúrbios do sono podem resultar
em repercussões negativas para o ser humano, como déficit cognitivo, alterações no
metabolismo e distúrbios psicológicos3. A má qualidade do sono e o sono insuficiente
são fatores associados a patologias, como obesidade, distúrbios mentais, hipertensão
arterial e diabetes4,5.
O sono tem importantes funções biológicas na consolidação da memória,
visão, termorregulação e restauração do metabolismo energético cerebral6,7. Devido à
má conservação destas funções, estudantes que não mantêm uma qualidade e
quantidade de sono adequadas podem ter seu processo de aprendizagem e
desempenho acadêmico prejudicados8,9.
Nos Estados Unidos, entre indivíduos com 16-19 anos de idade, que dormiam
seis horas ou menos por noite, a frequência de obesidade, doença cardiovascular e
mortalidade por todas as causas foi maior do que entre aqueles com sono de duração
mais longa10. Outro estudo com adolescentes mostrou que o sono de má qualidade
aumentava a prevalência de depressão, ansiedade, déficit de atenção, problemas de
conduta, uso de drogas e álcool, baixo desempenho escolar e pensamentos e
comportamentos suicidas11. Adolescentes com distúrbios do sono relatam mais fadiga,
menos energia, pior saúde auto-percebida e sintomas como cefaléia, dores ligadas ao
aparelho digestivo e lombalgia12.
No Brasil, um estudo transversal realizado com estudantes na faixa etária de
15 a 19 anos, comparou dados de 2001 e 2011, evidenciando um aumento na
frequência da má qualidade do sono auto-referida (de 26,3% para 34,5%) e de sono
insuficiente (redução voluntária do número de horas de sono a um nível inferior ao
apropriado para a necessidade auto-percebida) (de 37% para 54%)13. Um estudo mais
recente, realizado no Estado de São Paulo, avaliou 423 estudantes do curso de
medicina, e observou uma prevalência de cerca de 50% de sono de má qualidade14.
Assim, este estudo objetiva investigar distúrbios do sono e fatores sociodemográficos
e comportamentais a eles associados, entre estudantes de uma universidade pública
federal no sul do Brasil.
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METODOLOGIA
Este estudo faz parte de um consórcio de pesquisa, realizado pelos mestrandos
do Programa de Pós-graduação em Epidemiologia (PPGE), turma 2017-2018, da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A metodologia empregada nestes
consórcios está descrita em outra publicação 15. Contudo, algumas diferenças
caracterizaram o atual consórcio, por não haver sido de base populacional, não ter
sido selecionada uma amostra específica e haverem sido os próprios mestrandos os
aplicadores do instrumento de coleta de dados. Este foi um estudo transversal com
calouros da UFPel, uma universidade localizada em Pelotas, cidade de porte médio,
situada no Sul do Brasil. Anualmente, a UFPel recebe cerca de 3.000 novos alunos,
distribuídos em seus 83 cursos presenciais de graduação.
Para este estudo, foi realizado um censo entre os estudantes com 18 anos ou
mais de idade, que ingressaram na UFPEL no primeiro semestre letivo de 2017. O
trabalho de campo teve início em novembro/2017 e foi concluído em julho/2018.
Eram elegíveis e foram buscados para aplicação do instrumento de coleta de dados os
ingressantes de 2017, que estavam matriculados em disciplinas do segundo semestre
do mesmo ano, em seus respectivos cursos presenciais. Os dados foram coletados em
questionários auto-aplicados, respondidos pelos alunos em sala de aula, utilizando-se
tablets com o sistema RedCap16. O dia e horário de aplicação do instrumento era
previamente autorizada e agendada pelos professores das disciplinas, optando-se pelas
que abrangessem o maior número de alunos matriculados no curso de interesse. Uma
equipe de no mínimo dois mestrandos deslocava-se para a aplicação, permanecendo
durante todo o tempo em sala de aula, a fim de dirimir possíveis dúvidas acerca das
questões.
Os desfechos avaliados foram duração do sono nas 24 horas em dias de aula e
nos finais de semana, tempo de latência do sono noturno, qualidade auto-percebida do
sono, ocorrência de despertares noturnos e sonolência diurna. A duração do sono nas
24 horas, em dias de aula, foi obtida por meio das perguntas “Nos dias de aula, eu
realmente estou pronto(a) para dormir às __ horas __ minutos”, “Necessito de __
minutos para adormecer” e “Acordo às __ horas __ minutos”, extraídas da versão em
português17 do Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ)18.
Da mesma forma, foi obtida a duração do sono nas 24 horas nos finais de
semana, somente substituindo no questionário os “dias de aula” por “dias de final de
semana”. O número de horas de sono foi calculado pela diferença entre o horário em
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que o indivíduo acorda e o horário em que realmente está pronto para dormir,
subtraindo-se os minutos que necessita para adormecer (tempo de latência). A
duração insuficiente do sono foi definida conforme o ponto de corte recomendado
pela National Sleep Foundation, de acordo com a idade19: 7-9 horas para indivíduos
entre 18 e 64 anos de idade (limites aceitáveis de 6-11 horas/dia) e 7-8 horas para
idosos (65 anos ou mais de idade) (limites aceitáveis 5-9 horas/dia). Desta forma,
considerou-se duração insuficiente o sono de 24 horas inferior a 6 horas/dia para
adultos de 18-64 anos e inferior a 5 horas/dia, para indivíduos com 65 anos ou mais
de idade.
O tempo de latência foi obtido diretamente da resposta à pergunta “Necessito
de __ minutos para adormecer”. Tempos superiores a 30 minutos foram classificados
como períodos longos de latência20. A qualidade auto-percebida foi obtida mediante a
resposta, em escala Likert (muito boa, boa, regular, ruim, péssima) à pergunta: “De
modo geral, como você avalia a qualidade do seu sono nos últimos 30 dias?”.
Estudantes que responderam “ruim” ou “péssima” foram classificados como
apresentando sono de baixa qualidade.
Os despertares noturnos foram obtidos por meio da resposta à pergunta “Nas
últimas quatro semanas, você acordou de madrugada e teve dificuldade para voltar a
dormir?”, com as seguintes opções de resposta: “nunca, de vez em quando, na maioria
das noites ou sempre”. Aqueles que responderam “na maioria das noites” ou “sempre”
foram classificados como apresentando despertares noturnos. E, a sonolência diurna
foi obtida mediante a resposta afirmativa à pergunta “Nas últimas quatro semanas,
você sentiu sonolência que atrapalhava para assistir às aulas?”, com as seguintes
opções de resposta: “nunca, de vez em quando, na maioria dos dias ou sempre”, sendo
consideradas positivas as respostas “na maioria dos dias” ou “sempre”.
Adicionalmente, foi construído um “índice composto de sono de má
qualidade”, com as variáveis duração insuficiente do sono, tempo de latência superior
a 30 minutos e despertares noturnos na maioria das noites ou sempre. Indivíduos que
respondessem afirmativamente a qualquer uma destas três perguntas foram
considerados como apresentando sono de má qualidade.
Como

variáveis

independentes,

foram

investigadas

características

sociodemográficas e comportamentais: sexo; idade (em anos); cor auto-referida
(branca, parda ou preta); nível econômico da família, obtido de acordo com o Critério
de Classificação Econômica Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
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(ABEP), cujas perguntas referiam-se aos bens da família, mesmo que o estudante
morasse sozinho, e categorizado em classes A (mais alta), B, C, D-E; número de
pessoas que residiam na casa com o estudante; número de pessoas com quem
compartilhava o quarto; número de pessoas com quem compartilhava a cama; turno
do curso (manhã, tarde, noite ou integral); número habitual de horas de uso de tela
(computador, videogame, televisão e outras mídias) nas 24 horas, posteriormente
categorizado em tercis; número de horas semanais de prática de atividade física,
coletadas com o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 21 , sendo os
estudantes posteriormente classificados em inativos (< 300 minutos semanais) e
ativos (≥ 300 minutos semanais); tabagismo atual (sim ou não, sendo classificado
como tabagista o estudante que relatasse haver fumado pelo menos um cigarro por
dia, nos últimos 30 dias); frequência de consumo de bebidas alcoólicas, de acordo
com o Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)22, que classifica os
indivíduos com consumo nocivo de álcool quando a pontuação é igual ou superior a
823; e curso no qual o estudante estava matriculado, sendo, posteriormente,
categorizado em quatro grandes áreas (Ciências Exatas e da Terra/Agrárias e
Engenharias, Ciências da Saúde e Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas e Humanas,
e Linguística, Letras e Artes).
Como este estudo incluiu todos os universitários que atenderam aos critérios
de elegibilidade, os cálculos amostrais foram realizados para estimar se o número de
estudantes disponíveis seria suficiente para atender aos parâmetros amostrais de cada
mestrando, previamente definidos. Estes cálculos foram realizados na plataforma
OpenEpi, no endereço eletrônico www.openepi.com24. As frequências estimadas de
duração insuficiente de sono, tempo longo de latência, baixa qualidade autopercebida, despertares noturnos e sonolência diurna utilizadas nos cálculos foram,
respectivamente, 53%12, 65%20, 31,2%13, 25%25 e 37%26 . O erro máximo aceitável
foi de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, para qualquer uma das
medidas, e o nível de significância foi fixado em 95%. O maior tamanho de amostra
obtido foi para avaliar a frequência de duração insuficiente do sono, requerendo um
total (acrescido de 10% para compensar eventuais perdas e recusas) de 1.466
estudantes.
Uma vez que o instrumento de coleta de dados era auto-aplicado e não
identificado, não foram realizadas entrevistas de controle de qualidade. Mas,
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conforme descrito, pelo menos dois mestrandos permaneciam na sala de aula durante
o preenchimento do questionário, para responder eventuais dúvidas dos estudantes.
As análises dos dados foram realizadas no programa STATA versão 15.0. A
descrição dos dados foi realizada por meio do cálculo de medidas de tendência central
(médias e desvios padrão para variáveis contínuas com distribuição normal ou
medianas e intervalos interquartis, para variáveis contínuas assimétricas) e proporções
com intervalos de confiança de 95% (IC95%), para variáveis categóricas. As análises
de associação foram feitas com os desfechos na forma categórica. Foram calculadas
as prevalências dos desfechos e razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas, com
seus respectivos IC95% por regressão de Poisson. Para cada desfecho, foi realizada
análise bruta com cada uma das variáveis independentes, sendo levadas para a análise
ajustada aquelas que se associaram com valor p ≤ 0,20. Foram consideradas
estatisticamente significativas as associações que apresentaram valor p < 0,05 após
ajuste para as demais variáveis. Na análise multivariável, foram mantidas no modelo,
para fins de ajuste, as variáveis associadas ao desfecho com p ≤ 0,20.
O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UFPel (Parecer número 2.352.451). Os estudantes assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, em que ficava garantido o sigilo das informações
coletadas e o direito de interromper a participação no estudo, a qualquer momento,
sem ônus de qualquer natureza.
RESULTADOS
Dentre os ingressantes na UFPel no primeiro semestre de 2017, estavam
matriculados no segundo semestre daquele ano um total de 2.706 alunos com 18 anos
ou mais de idade. Destes, 623 (23,0%) trancaram a matrícula ou abandonaram o curso
antes de serem abordados pela pesquisa, 49 (1,8%) recusaram participar do estudo e
169 (6,3%), embora continuassem matriculados, não foram encontrados após pelo
menos duas tentativas de busca em dias e horários diferentes. Restaram 1.865 (69,5%
dos elegíveis) para a atual análise. As perdas e recusas foram mais frequentes entre
estudantes do sexo masculino (34,3%) do que entre os do sexo feminino (27,7%)
(p<0,001); e, entre os alunos da área das Ciências Exatas e da Terra/Agrárias e
Engenharias (36,9%), em comparação aos estudantes das Ciências Sociais Aplicadas
e Humanas (31,1%), Linguística, Letras e Artes (27,7%) e Ciências da Saúde e
Biológicas (21,5%) (p<0,001). Além disso, o maior percentual de perdas ocorreu
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entre os estudantes com 23 anos ou mais de idade (44,5%), em comparação aos de 2022 anos (28,5%) e aos de 18-19 anos (20,7%).
As características sociodemográficas e comportamentais dos estudantes são
apresentadas na Tabela 1. A maioria dos participantes era do sexo feminino (54,8%) e
de cor branca (73,3%). A maior proporção dos estudantes (41,4%) tinha entre 18 e 19
anos de idade e pertencia à classe social B (44,2%). Mais de 90% compartilhavam a
casa onde moravam, sendo que desses, 7,1% moravam com mais de cinco pessoas;
37,7% compartilhavam o quarto de dormir; e 25,3% compartilhavam a cama. Mais da
metade (55%) declararam-se fisicamente ativos, 11% eram tabagistas, 33,3%
apresentavam consumo nocivo de bebidas alcoólicas e cerca de 30% reportaram entre
5 e 16,5 horas de uso de tela por dia (limites do maior tercil). Quanto ao horário das
aulas, a maioria frequentava aulas no turno da manhã (57,2%) e mais de um terço
estava matriculado em cursos da área de Ciências Exatas e da Terra/Agrárias e
Engenharias (34,4%).
Sono insuficiente
A duração média do sono dos estudantes nos dias de aula foi de 6,5 horas
(IC95%: 3,0-10,0) e nos finais de semana, de 8,1 horas (IC95%: 4,8-11,4). Cerca de
32% (IC95%: 29,6-33,9%) dos estudantes apresentaram duração de sono insuficiente
nos dias de aula, sendo esta mais prevalente entre os indivíduos de cor preta (37,2%),
que estudavam no turno da manhã (40,6%), com consumo nocivo de álcool (36,5%) e
de cursos da área de Ciências Exatas e da Terra/Agrárias e Engenharias (39,4%)
(Tabela 1). Em relação aos finais de semana, a prevalência de duração de sono
insuficiente foi de 8,2% (IC95%: 6,9-9,5%), sendo mais frequente entre os homens
(9,8%), indivíduos com mais de 23 anos de idade (11,6%), fisicamente ativos (9,3%),
fumantes (13,3%) e de cursos da área de Linguística, Letras e Artes (12,1%) (Tabela
1).
Nas análises ajustadas, a probabilidade de apresentar duração do sono noturno
abaixo do recomendado nos dias de aula foi 26% maior entre os estudantes de cor
preta (RP: 1,26; IC95%: 1,04-1,52), em comparação aos de cor branca (Tabela 3).
Entre os estudantes com aulas no turno da manhã, a probabilidade de duração
insuficiente de sono nos dias de aula foi duas vezes maior do que entre os estudantes
dos demais turnos (RP: 2,08; IC95%: 1,70-2,55). O consumo nocivo de álcool
associou-se a uma probabilidade 17% maior de duração insuficiente do sono nos dias
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de aula (RP: 1,17; IC95%: 1,02-1,35) (Tabela 3). Nos finais de semana, a
probabilidade de duração do sono abaixo do recomendado foi cerca de 70% maior
entre os fumantes (RP: 1,66; IC95%: 1,09-2,53), quando comparados aos não
fumantes, e aproximadamente 21% menor entre os fisicamente ativos (RP: 0,71;
IC95%: 0,50-1,00) comparando-os aos sedentários (Tabela 3).
Tempo de latência longo
Em toda a amostra, a mediana e o intervalo interquartil do período de latência
do sono foi de 20 minutos (IIQ: 10,0-30,0 minutos) nos dias de aula e de 15 minutos
(IIQ: 5,0-30,0 minutos) nos finais de semana. A prevalência de latência longa (maior
que 30 min) nos dias de aula foi maior entre os que faziam uso nocivo de álcool
(21,5%; IC95%: 18,1-25,3%) (Tabela 1). A prevalência de latência longa nos finais
de semana não se associou com nenhuma das variáveis independentes investigadas
(Tabela 1).
Após ajuste, a latência longa do sono nos dias de aula esteve associada a cor
da pele parda (RP: 1,38; IC95% 1,03-1,85), em comparação aos de cor branca, e ao
consumo nocivo de álcool, sendo que entre os estudantes com consumo nocivo, a
probabilidade de latência longa foi 36% maior do que entre seus contrapartes (RP:
1,36; IC95%: 1,09-1,71) (Tabela 3).
Sono de baixa qualidade
A prevalência auto-percebida de sono de baixa qualidade foi de 30% (IC95%:
28,0-32,2%), sendo maior entre as mulheres (32,6%), indivíduos de cor de pele parda
(36,6%) ou preta (34,7%), fumantes (38,5%), com consumo nocivo de álcool (35,4%)
e que referiram mais de cinco horas diárias de uso de tela (36,5%) (Tabela 2). A
prevalência de sono de baixa-qualidade auto-percebida foi menor entre os estudantes
que moravam sozinhos (23,3%) (Tabela 2).
As RP ajustadas foram maiores entre indivíduos de cor parda (RP: 1,38;
IC95%: 1,14-1,67) ou preta (RP: 1,23; IC95%: 1,00-1,51), que compartilhavam a casa
(RP: 1,47; IC95%: 1,08-2,00), com mais de cinco horas diárias de uso de tela (RP:
1,24; IC95%: 1,04-1,47), fumantes (RP:1,28; IC95%: 1,05-1,56) e com consumo
nocivo de álcool (RP: 1,27; IC95%: 1,09-1,48) (Tabela 4). A probabilidade de sono
de baixa qualidade auto-percebida foi 16% menor (RP: 0,84; IC95%: 0,73-0,98) entre
os homens, comparados às mulheres (Tabela 4).
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Despertares noturnos
A prevalência de despertares noturnos na maioria das noites ou sempre foi de
12,7% (IC95%: 11,2-14,3%), sendo mais frequente entre os estudantes de sexo
feminino (15,2%), de cor preta (19,1%), fumantes (20,9%) e com consumo nocivo de
álcool (35,4%) (Tabela 2).
Nas análises ajustadas, a probabilidade de despertares noturnos foi 54% maior
entre os estudantes de cor preta (RP: 1,54; IC95%: 1,12-2,11), em relação aos de cor
branca, e 83% maior entre os fumantes (RP: 1,83; IC95%: 1,34-2,51), comparados
aos não fumantes, e com consumo nocivo de álcool (RP: 1,49; IC95%: 1,15-1,93).
Entre os homens, a probabilidade de despertares noturnos foi 38% menor do que entre
as mulheres (RP: 0,62; IC95%: 0,47-0,81) (Tabela 4).
Sonolência diurna
A sonolência diurna foi reportada por 32,2% (IC95%: 30,1-34,4%) dos
estudantes, sendo sua frequência mais elevada no sexo feminino (37,9), entre os mais
jovens (18 e 19 anos) (36,4%), com aulas no turno da manhã (36,1%), com mais de
cinco horas diárias de uso de tela (37,4%), que não praticavam atividade física
(35,8%), que relataram consumo nocivo de álcool (39,6%) e matriculados em cursos
da área de Ciências da Saúde e Biológicas (40,9%) (Tabela 2).
A RP ajustada foi 37% maior entre os estudantes com aulas no turno da manhã
(RP: 1,37; IC95%: 1,18-1,60), 32% maior entre aqueles com consumo nocivo de
álcool (RP: 1,32; IC95%: 1,14-1,53), 29% maior entre os da área de Ciências da
Saúde e Biológicas (RP: 1,29; IC95%: 1,07-1,56) e de Ciências Sociais Aplicadas e
Humanas (RP:1,29; IC95%: 1,03-1,60), em comparação aos seus controles. A
probabilidade de sonolência diurna foi 35% menor entre os homens (RP: 0,53;
IC95%: 0,56-0,76), quando comparados às mulheres (Tabela 4).
Índice composto de sono de má qualidade
De acordo com o índice composto, 49,9% (IC95%: 47,4-52,3%) dos
estudantes apresentavam sono de má qualidade nos dias de aula e cerca de 31%
(IC95%: 29,0-33,4%), nos finais de semana. A má qualidade foi mais prevalente entre
os indivíduos de cor preta (59,9%), que assistiam aulas no turno da manhã (55,3%),
fumantes (61,5%) e com consumo nocivo de álcool (58,1%). Nos finais de semana, as
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prevalências foram maiores entre os de cor preta (40,4%), fumantes (39,7%) e
consumidores nocivos de álcool (35,3%).
Na análise ajustada, para os dias de aula, as RP foram maiores entre os
estudantes de cor preta (RP: 1,26, IC95%: 1,11-1,44), com 23 anos ou mais de idade
(RP: 1,18; IC95%: 1,04-1,33), que assistiam aulas no turno da manhã (RP: 1,37;
IC95%: 1,19-1,58), fumantes (RP: 1,26; IC95%: 1,11-1,44) e com consumo nocivo de
álcool (RP: 1,21; IC95%: 1,09-1,34). Nos finais de semana, a análise ajustada
mostrou que as RP foram maiores entre os estudantes de cor preta (RP:1,36, IC95%:
1,12-1,65) e fumantes (RP: 1,28; IC95%: 1,04-1,57).
DISCUSSÃO
Em suma, este estudo mostrou que, nos dias de aula, aproximadamente 32%
dos calouros dormem menos do que o recomendado pela National Sleep
Foundation19, sendo o sono insuficiente mais frequente entre estudantes que
consumiam mais bebidas alcoólicas e fumavam. Ter aulas no turno da manhã
aumentou em duas vezes a prevalência deste distúrbio. Os próprios calouros referiram
ter um sono de baixa qualidade, sendo que um em cada três estudantes classificou seu
sono como “ruim” ou “péssimo”. Estudantes do sexo feminino, fumantes, com maior
consumo de álcool e com mais de cinco horas de uso diário de tela (TV, tablets,
computador e outros meios eletrônicos) foram os que mais relataram sono de baixa
qualidade. Além da baixa duração e qualidade, outros distúrbios do sono tiveram alta
prevalência entre os estudantes. Cerca de 19% apresentavam latência longa (mais de
30 minutos para conseguir adormecer), mais de 10% referiram despertar no meio da
noite e ter dificuldade para reconciliar o sono e 33% relataram sonolência durante o
dia. Praticamente metade dos estudantes ingressantes na universidade apresentaram
pelo menos um de três distúrbios: sono de duração insuficiente, dificuldade para
começar a dormir ou despertares no meio da noite.
As prevalência de sono insuficiente, nos dias de aula (32%) e nos finais de
semana (8,2%), foram, respectivamente, 40% e mais de 84% menores do que a
estimada quando do planejamento do estudo (53%)12. Esta diferença pode ser
atribuída à idade dos participantes, já que no estudo de Roberts e Duong12 foram
avaliados indivíduos entre 11 e 17 anos. Os adolescentes podem ter menos horas de
sono, em comparação aos de maior idade abordados em nosso estudo. Na
adolescência, identificou-se maior lentidão na inibição da secreção de melatonina no
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início da fase clara do dia, especialmente nas etapas tardias da puberdade, o que pode
resultar em diminuição das horas de sono e aumento da sonolência diurna excessiva 27.
Da mesma forma, a prevalência de tempo de latência longo, cuja estimativa
foi de 65%20, foi cerca de 3,6 vezes menor em nosso estudo, tendo sido relatada por
18,6% dos estudantes ao referirem-se aos dias de aula e 17,2% aos finais de semana.
As amostras dos dois estudos foram heterogêneas em relação à faixa etária, sendo a
média de idade de 17 anos no estudo usado como referência e de aproximadamente 22
anos em nosso estudo. Além disso, apesar de Hysing e colaboradores também terem
utilizado um questionário auto-aplicado, o respondente pode ter interpretado o tempo
em que ficou na cama lendo ou utilizando algum dispositivo eletrônico como período
de latência. O questionário aplicado em nosso estudo, por conter ilustrações sobre as
etapas do sono, pode ter evitado este equívoco, reduzindo a prevalência de latência
longa do sono.
Ainda, a prevalência de relato de despertares noturnos (12,7%) foi
praticamente a metade da estimada (25%)25. Esta discrepância pode ser explicada pelo
fato de aqueles autores terem avaliado o sono de pré-escolares. Estudo realizado com
adultos de 20 anos ou mais de idade, em São Paulo, encontrou prevalência relatada de
insônia, que incluía latência maior que 30 minutos, despertares noturnos e/ou
despertares precoces (cedo de manhã), nos últimos 30 dias ou mais, com prejuízo das
atividades diárias, de 15,0% (12,0-18,5%)28. Estas amplas diferenças afetaram o poder
do estudo em detectar possíveis associações com as exposições investigadas.
Mantidas as razões de prevalências observadas, para duração insuficiente do sono em
dias de aula, por exemplo, havia poder  80% para detectar associação somente com o
turno das aulas; para sono insuficiente nos finais de semana, somente com tabagismo;
para despertares noturnos, com sexo, cor, tabagismo e consumo nocivo de álcool; e,
para latência longa, o poder para todas as exposições era inferior a 80%.
Encontramos uma duração média do sono de 6,5 horas nos dias de aula e de
8,1 horas nos finais de semana, ambos valores dentro das recomendações de sono do
National Sleep Foundation 19. Contudo, cerca de 1/3 dos estudantes apresentavam
sono insuficiente nos dias de aula, sendo a probabilidade deste desfecho duas vezes
maior entre os que assistiam aulas no turno da manhã, em comparação aos que tinham
aulas nos demais turnos. O horário das aulas, pode desregular o padrão do sono, pois
os estudantes sincronizam o ciclo sono-vigília diferentemente do ciclo claro-escuro
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(alternância do dia-noite), para tentar cumprir suas atividades8,29 . Menos de 10% dos
estudantes apresentaram duração do sono inferior ao recomendado nos finais de
semana, sugerindo que dormem menos nos dias de aula e compensam o déficit nos
dias livres.
As prevalências de sono insuficiente nos dias de aula e sonolência diurna
foram muito semelhantes (em torno de 32%). Dentre os que apresentavam sonolência,
40,6% reportavam também sono insuficiente nos dias de aula, sendo a prevalência de
sonolência 1,4 vezes maior entre os estudantes com sono insuficiente, mesmo após
ajuste para sexo, índice de bens da família, compartilhamento do quarto e da cama,
número de horas diárias de tela, aulas no turno da manhã e consumo nocivo de álcool.
Vários estudos têm apontado o horário de início das aulas como um fator associado a
distúrbios do sono entre escolares30,31. Um estudo de revisão sobre o impacto de
mudanças no horário de início das aulas do turno da manhã mostrou que, se as aulas
iniciassem mais tarde, melhorava o desempenho acadêmico dos estudantes, incluindo
o aumento das notas e diminuição da prevalência de sonolência durante as aulas 32.
Consistente com as prevalências de duração insuficiente do sono e
sonolência diurna foi a auto-avaliação de sono de baixa qualidade (ruim ou muito
ruim) relatada por cerca de um terço dos estudantes. Tal achado é semelhante ao
encontrado por Hoefelmann et al. (2013), entre escolares do estado de Santa
Catarina13. Várias características dos estudantes associaram-se à baixa qualidade autopercebida, sendo o compartilhamento da casa o aspecto mais fortemente associado,
aumentando em cerca de 50% a probabilidade do relato, em comparação aos que
moravam sozinhos. Seguiram-se os estudantes do sexo feminino, de cor parda ou
preta, com alto uso de telas, fumantes e com consumo nocivo de álcool. O número de
pessoas no quarto e na cama podem influenciar negativamente o sono, por ronco do
parceiro e limitação do espaço para movimentação no leito 33. Contudo, em nosso
estudo, não foram encontradas essas associações. Estudos mostraram que o uso de
televisão, computadores e outros equipamentos eletrônicos, diariamente e por longos
períodos de tempo, tem como consequência o aumento do tempo de latência e
redução da duração do sono34,35. O acesso à tecnologia e o uso “abusivo” de aparelhos
eletrônicos têm diminuído tanto o número de horas, quanto a qualidade do sono de
jovens estudantes36. Além disso, outros estímulos como os dispositivos eletrônicos
(smart phones, videogames, televisão, computadores e tablets), que constituem
elemento importante da vida social, podem aumentar o tempo de latência, reduzindo
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assim a duração do sono noturno 35. Como em nosso estudo, Lil et al também
identificaram que o tabagismo estava associado à má qualidade do sono em
adolescentes e adultos, resultando em sono mais superficial, agitado e com
despertares37. Assim como o tabagismo, outros estudos também mostraram que o
consumo de bebidas alcoólicas estava associado com maior prevalência de insônia e
má qualidade do sono38.
Dada a importância do sono para a aprendizagem, consolidação da memória e
desempenho escolar39, é preocupante que 50% dos estudantes tenham relatado pelo
menos um indicador de sono de má qualidade nos dias de aula (duração insuficiente,
tempo de latência superior a 30 minutos ou despertares noturnos na maioria das noites
ou sempre). Os estudantes mais velhos, de cor preta, que assistiam aulas no turno da
manhã, fumantes e com consumo nocivo de álcool foram os que apresentaram
maiores frequências de sono de má qualidade.
Dentre todas as características avaliadas, o consumo nocivo de álcool foi a que
se associou com o maior número de distúrbios (duração insuficiente e latência longa
nos dias de aula, baixa qualidade auto-percebida, despertares noturnos e sonolência
diurna). Os efeitos nocivos do álcool sobre a saúde são bem conhecidos40 e sua
relação com problemas de sono foi bem documentada em estudos com adultos 41 e
adolescentes42. Indivíduos que consomem bebidas alcoólicas esporadicamente
apresentam menor tempo de latência e sono mais profundo no início da noite. Por
outro lado, o consumo frequente ou a dependência podem aumentar o número de
despertares e a latência e reduzir o tempo total de sono 43. Vale ressaltar a frequência
expressiva de estudantes que faziam consumo nocivo de bebidas alcoólicas nesta fase
de início da vida acadêmica (33,3%), em razão dos riscos que este comportamento
acarreta para a saúde do indivíduo.
Depois do consumo nocivo de álcool, a característica associada com maior
número de distúrbios foi o tabagismo. Estudantes fumantes apresentaram maiores
prevalências de duração insuficiente nos finais de semana, despertares noturnos e
baixa qualidade auto-percebida. Consistente com este resultado, um inquérito de base
populacional nos Estados Unidos mostrou que os fumantes apresentavam uma
prevalência 73% maior de distúrbios do sono do que os não fumantes44.
Dentre as características biológicas, o sexo feminino associou-se à sonolência
diurna, a cor preta ou parda à duração insuficiente do sono nos dias de aula e ambos
(sexo feminino e cor) associaram-se ao sono de baixa qualidade auto-percebida e aos
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despertares noturnos. Alguns estudos não encontraram associação entre sexo e sono 6,
em outros, os distúrbios do sono foram mais prevalentes no sexo masculino do que no
feminino 26, enquanto que em outros, houve maior prevalência de sono insuficiente,
latência longa e sonolência diurna entre as mulheres20,45 . Quanto à cor da pele, a
literatura descreve não haver diferença entre o perfil do sono e cor da pele 46. Porém,
como em nosso estudo, pesquisas realizadas nos Estados Unidos encontraram longo
tempo de latência45 e duração insuficiente47 entre indivíduos afro-descendentes.
O grupo econômico da família e o compartilhamento do quarto ou da cama
não se associaram com nenhum dos desfechos de sono, tanto nas análises brutas
quanto nas ajustadas, o que pode ter ocorrido devido à perda de poder do estudo. E, a
atividade física que esteve associada à duração insuficiente do sono nos finais de
semana e à sonolência diurna perdeu a significância estatística após ajuste para covariáveis, o que talvez se deva ao baixo poder do estudo. No entanto, embora haja
evidências de que a atividade física possa ser útil no manejo de problemas de sono,
ainda não está claro o tipo, duração, intensidade e horário em que a atividade física
deva ser realizada de forma a beneficiar o sono na população geral4.
Entre as limitações deste estudo encontra-se a impossibilidade de garantir a
temporalidade das associações, comprometendo a inferência causal, uma vez que a
exposição e o desfecho foram medidos no mesmo momento. Além disso, outros
fatores potencialmente associados a distúrbios do sono de estudantes, como estar
inserido no mercado de trabalho 48, consumo de cafeína49, stress50 e saúde mental33
não foram investigadas.
O estudo também sofreu prejuízos em função do número elevado de alunos
desistentes, sendo que mais de um terço desistiu ou trancou a matrícula antes de
completar o segundo ano do curso, sinalizando um alerta para o problema da evasão
dos cursos de graduação.
A homogeneidade da amostra em termos de idade e escolaridade pode ter
dificultado a identificação de associações entre os desfechos e algumas das variáveis
de exposição, como renda familiar, compartilhamento do quarto e da cama. Uma
outra limitação, que afeta mais a capacidade de generalização dos achados, é o fato de
nossa amostra ser formada por calouros de uma única universidade, de caráter público
e localizada no sul do país. Além disso, como foram incluídos somente calouros e a
idade foi um fator associado a alguns dos distúrbios, é possível que as prevalências
dos transtornos não sejam as mesmas entre estudantes de turmas mais avançadas.
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A principal contribuição deste estudo é ter medido prevalências de
distúrbios do sono em um grupo de estudantes universitários brasileiros, as quais
poderão ser úteis para o monitoramento destes agravos ao longo do tempo, na mesma
população ou em futuros calouros. Além disso, nosso estudo fornece estimativas de
prevalência, muitas das quais, como bem mostramos, diferem das relatadas em
estudos internacionais, como aliás esperado para desfechos que dependem não apenas
de componentes biológicos, mas também de fatores contextuais e culturais, como é o
caso dos distúrbios do sono.
CONCLUSÃO
Nosso estudo mostrou que as aulas no turno da manhã, o sexo feminino e a cor
da pele preta, bem como fatores comportamentais (consumo nocivo de bebidas
alcoólicas e tabagismo) associaram-se à maioria dos distúrbios do sono investigados.
Tanto o consumo de álcool quanto o tabagismo são comportamentos passíveis de
prevenção e seu afastamento poderia contribuir para uma adequada higiene do sono
entre estudantes universitários. Da mesma forma, ajustes nos horários de início das
aulas no turno da manhã, como realizados em outros países32, poderiam contribuir na
prevenção da má qualidade do sono dos estudantes.
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Tabela 1. Descrição da amostra e prevalência de sono insuficiente e latência longa, em dias de aula e em finais de semana, segundo características
sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários. (N=1.865)
CARACTERÍSTICAS
TOTAL

N (%)
1.865 (100%)

SEXO

Sono insuficiente nos dias de
aula
(%) (IC95%)
31,8 (29,6-33,9)

Sono insuficiente finais de
semana (%) (IC95%)

Latência > 30min finais de
semana (%) (IC95%)

8,2 (6,9-9,5)

Latência > 30min dias
de aula
(%) (IC95%)
18,6 (16,8-20,6)

p=0,059

p=0,018

p=0,163

p=0,155

17,2 (15,4-19,0)

Masculino

841 (45,2)

34,1 (30,9-37,3)

9,8 (8,0-12,0)

17,2 (14,7-20,1)

18,3 (16,0-20,9)

Feminino

1.021 (54,8)

30,0 (27,2-32,8)

6,8 (5,4-8,5)

19,9 (17,4-22,6)

15,8 (13,4-18,5)

p=0,013

p=0,180

p=0,092

p=0,315

COR DA PELE
Branca

1.343 (73,3)

29,8 (27,4-32,3)

7,3 (6,1-8,9)

17,5 (15,4-19,8)

16,3 (14,3-18,4)

Parda

247 (13,5)

36,9 (31,0-43,1)

9,4 (6,3-13,8)

23,7 (18,5-29,9)

19,2 (14,6-24,7)

Preta

242 (13,2)

37,2 (31,3-43,6)

10,5 (7,2-14,0)

19,3 (14,5-25,3)

19,6 (14,9-25,3)

p=0,281

p=0,005

p=0,402

p=0,490

IDADE (anos)
18 a 19

768 (41,5)

33,3 (30,1-36,8)

7,0 (5,4-9,1)

17,1 (14,5-20,1)

17,5 (14,9-20,5)

20 a 22

603 (32,5)

29,4 (25,8-33,1)

6,8 (5,0-9,1)

19,9 (16,7-23,5)

15,6 (12,9-18,8)

≥ 23

481 (26,0)

32,2 (28,2-36,5)

11,6 (9,1-14,8)

19,6 (16,0-23,7)

18,3 (15,0-22,1)

p=0,534

p=0,251

p=0,284

p=0,790

CLASSE SOCIAL
A

266 (14,9)

29,7 (24,5-35,5)

5,6 (3,4-9,2)

20,7 (16,0-26,3)

16,0 (11,9-21,0)

B

787 (44,2)

31,5 (28,3-34,8)

8,0 (6,3-10,1)

17,2 (14,6-20,1)

16,7 (14,2-20,0)

C

649 (36,5)

33,6 (30,1-37,4)

9,6 (7,6-12,1)

20,0 (16,9-23,5)

17,6 (14,8-20,8)

78 (4,3)

36,4 (26,3-47,8)

7,8 (3,5-16,5)

13,0 (6,8-23,4)

20,5 (12,7-31,5)

p=0,308

p=0,103

p=0,647

p=0,895

182 (9,8)

28,3 (22,1-35,4)

5,0 (2,6-9,4)

17,3 (12,2-24,0)

17,5 (12,5-24,0)

1.680 (90,2)

32,1 (29,9-34,3)

8,5 (7,3-9,9)

18,8 (16,8-20,8)

17,1 (15,4-19,1)

D-E
COMPARTILHA A
CASA ONDE MORA
Não
Sim
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Continuação da Tabela 1. Descrição da amostra e prevalência de sono insuficiente e latência longa, em dias de aula e em finais de semana, segundo
características sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários. (N=1.865)
CARACTERÍSTICAS
COMPARTILHA O
QUARTO ONDE
DORME
Não
Sim
COMPARTILHA A
CAMA ONDE
DORME
Não
Sim
AULA PELA MANHÃ
Não
Sim

N (%)

Sono insuficiente nos dias de
aula
(%) (IC95%)
p=0,945

Sono insuficiente finais
de semana (%) (IC95%)

Latência > 30min finais de
semana (%) (IC95%)

p=0,076

Latência > 30min dias de
aula
(%) (IC95%)
p=0,492

1.155 (62,3)

31,7 (29,1-34,5)

7,3 (6,0-9,0)

18,2 (16,0-20,7)

16,7 ((14,6-19,0)

698 (37,7)

31,9 (28,5-35,5)

9,7 (7,7-12,1)

19,6 (16,6-22,9)

17,0 (14,3-20,1)

p=0,758

p=0,956

p=0,562

p=0,889

1.382 (74,7)

31,6 (29,2-34,1)

8,2 (6,9-9,8)

18,4 (16,3-20,7)

16,7 (14,8-18,8)

469 (25,3)

32,4 (28,3-36,)

8,2 (6,0-11,0)

19,7 (16,1-23,9)

17,0 (13,8-20,8)

793 (42,8)

p<0,001
20,2 (17,5-23,1)

p=0,825
8,4 (6,6-10,5)

p=0,355
19,8 (17,0-22,9)

p=0,817
17,4 (14,8-20,3)

1.061 (57,2)

40,6 (37,7-43,6)

8,1 (6,7-9,9)

18,0 (15,7-20,6)

17,0 (14,8-19,4)

p=0,878

p=0,435

p=0,27

p=0,148

USO DE TELA (horas)

p=0,868

o

749 (41,2)

32,2 (29,0-35,8)

7,3 (5,6-9,4)

17,7 (15,0-20,8)

15,6 (13,1-18,4)

o

533 (29,3)

32,3 (28,5-36,4)

7,5 (5,6-10,1)

15,9 (12,9-19,5)

16,2 (13,3-19,7)

o

537 (29,5)

31,1 (27,3-35,2)

9,2 (7,0-11,9)

22,4 (18,9-26,5)

19,7 (16,4-23,4)

p=0,619

p=0,044

p=1,000

p=0,683

1 tercil
2 tercil
3 tercil
ATIVIDADE FÍSICA
Ativo

1.025 (55,0)

32,3 (29,5-35,2)

9,3 (7,7-11,3)

18,6 (16,2-21,3)

17,5 (15,2-20,0)

Inativo

837 (45,0)

31,2 (28,2-34,4)

6,8 (5,2-8,7)

18,6 (16,0-21,6)

16,8 (14,3-19,5)

FUMA
Não

1.659 (89,0)

p=0,578
31,6 (29,4-33,9)

p=0,005
7,5 (6,3-8,9)

p=0,271
18,3 (16,4-20,3)

p=0,929
17,2 (15,4-19,1)

Sim

204 (11,0)

33,5 (27,3-40,3)

13,3 (9,3-18,7)

21,7 (16,2-28,5)

16,9 (12,2-23,0)
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Continuação da Tabela 1. Descrição da amostra e prevalência de sono insuficiente e latência longa, em dias de aula e em finais de semana, segundo
características sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários. (N=1.865)
CARACTERÍSTICAS

CONSUMO NOCIVO
DE ÁLCOOL
Não
Sim

N (%)

Sono insuficiente nos dias de
aula
(%) (IC95%)

Sono insuficiente finais
de semana (%) (IC95%)

Latência > 30min dias de
aula
(%) (IC95%)

Latência > 30min finais de
semana (%) (IC95%)

p=0,007

p=0,112

p=0,043

p=0,686

1.140 (66,7)

29,9 (27,3-32,7)

7,3 (5,9-9,0)

17,1 (14,9-19,6)

16,9 (14,8-19,3)

568 (33,3)

36,5 (32,6-40,5)

9,6 (7,4-12,3)

21,5 (18,1-25,3)

17,7 (14,7-21,2)

p<0,001

p=0,015

p=0,223

p=0,906

ÁREA DO CURSO
Ciências Exatas e da
Terra/Agrárias e
Engenharias

544 (29,2)

39,4 (35,4-43,6)

8,3 (6,3-11,0)

17,1 (14,0-20,7)

16,7 (13,8-20,2)

Ciências da Saúde e
Biológicas

332 (17,8)

37,1 (32,0-42,5)

6,1 (3,9-9,2)

17,0 (13,1-21,8)

18,5 (14,6-23,2)

Ciências Sociais
Aplicadas e Humanas

641 (34,4)

25,5 (22,2-29,0)

6,9 (5,2-9,2)

18,7 (15,7-22,2)

16,8 (14,0-19,9)

Linguística, Letras e
Artes

348 (18,7)

26,2 (21,9-31,1)

12,1 (9,1-16,0)

22,6 (18,2-27,6)

17,3 (13,6-21,8)
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Tabela 2. Prevalência de sono de baixa qualidade, despertares noturnos e sonolência diurna, segundo características sociodemográficas e
comportamentais de estudantes universitários. (N=1.865)
CARACTERÍSTICAS

Qualidade do sono
(ruim/ péssima)
(%) (IC95%)
30,1 (28,0-32,3)

Valor p

Despertares noturnos (maioria
das noites/ sempre)
(%) (IC95%)
12,7 (11,2-14,3)

Valor p

Sonolência diurna (maioria
dos dias/ sempre)
(%) (IC95%)
32,2 (30,1-34,4)

Valor p

Masculino

27,2 (24,2-30,3)

0,011

9,7 (7,9-11,9)

<0,001

25,2 (22,4-28,3)

<0,001

Feminino

32,6 (29,8-35,6)

TOTAL
SEXO

15,2 (13,1-17,5)

37,9 (35,0-40,9)

COR DA PELE
Branca

28,3 (25,9-30,8)

0,009

11,7 (10,0-13,5)

0,006

32,1 (29,6-34,6)

Parda

36,6 (30,8-42,8)

12,6 (9,0-17,3)

34,0 (28,3-40,2)

Preta

34,7 (29,0-41,0)

19,1 (14,6-24,6)

32,8 (27,1-39,0)

0,828

IDADE (anos)
18 a 19

29,2 (26,1-32,6)

0,547

12,4 (10,2-14,9)

0,584

36,4 (33,1-39,9)

20 a 22

29,5 (25,9-33,2)

12,2 (9,8-15,0)

30,6 (27,1-34,4)

≥ 23

32,0 (27,9-36,3)

14,1 (11,2-17,5)

27,6 (23,7-31,8)

0,003

CLASSE SOCIAL
A

30,5 (25,2-36,3)

B

29,5 (26,4-32,8)

12,8 (10,6-15,3)

32,8 (29,6-36,2)

C

30,6 (27,1-34,3)

12,6 (10,3-15,4)

31,6 (28,1-35,3)

D-E

35,1 (25,1-46,5)

11,7 (6,1-21,2)

36,4 (26,3-47,8)

COMPARTILHA A CASA
ONDE MORA
Não
Sim

23,3 (17,7-30,1)
30,9 (28,7-33,1)

0,779

0,037

13,6 (9,9-18,3)

10,0 (6,4-15,4)
13,0 (11,5-14,7)

0,969

0,247

29,3 (24,1-35,1)

30,0 (23,7-37,1)

0,605

0,520

32,4 (30,2-34,6)
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Continuação da Tabela 2. Prevalência de sono de baixa qualidade, despertares noturnos e sonolência diurna, segundo características
sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários. (N=1.865)
CARACTERÍSTICAS
COMPARTILHA O
QUARTO ONDE DORME
Não

Qualidade do sono
(ruim/ péssima)
(%) (IC95%)

Valor p

Despertares noturnos (maioria
das noites/ sempre)
(%) (IC95%)

Valor p

Sonolência diurna (maioria
dos dias/ sempre)
(%) (IC95%)

Valor p

30,2 (27,7-33,0)

0,892

12,1 (10,3-14,1)

0,269

32,8 (30,2-45,6)

0,472

Sim
COMPARTILHA A CAMA
ONDE DORME
Não

29,9 (26,7-33,5)

Sim
AULA PELA MANHÃ
Não
Sim
USO DE TELA (horas)
1o tercil

29,0 (25,1-33,3)

2o

tercil

o

36,6 (28,2-33,0)

13,8 (11,4-16,6)

0,525

12,0 (10,4-13,8)

31,2 (27,9-34,8)

0,119

14,8 (11,9-18,3)

31,9 (29,5-34,4)

0,595

33,3 (29,1-37,7)

29,9 (26,8-33,2)
30,3 (27,6-33,1)

0,851

13,5 (11,3-16,1)
12,2 (10,4-14,3)

0,401

27,3 (24,3-30,5)
36,1 (33,2-39,0)

<0,001

27,9 (24,7-31,2)

<0,001

11,4 (9,3-13,8)

0,166

30,3 (27,1-33,7)

0,001

26,4 (22,8-30,3)

11,9 (9,4-14,9)

27,4 (23,8-31,4)

36,5 (32,5-40,6)

14,8 (12,0-18,0)

37,4 (33,4-41,6)

3 tercil
ATIVIDADE FÍSICA
Ativo
Inativo

29,1 (26,3-31,2)
31,5 (28,4-34,7)

0,262

12,3 (10,4-14,4)
13,3 (11,1-15,7)

0,527

29,3 (26,6-32,2)
35,8 (32,6-39,1)

0,003

FUMA
Não

29,1 (27,0-31,4)

0,006

11,7 (10,3-13,4)

<0,001

31,6 (29,4-33,9)

0,104

Sim
CONSUMO NOCIVO DE
ÁLCOOL
Não
Sim

38,5 (32,0-45,5)
27,4 (24,8-30,0)
35,4 (31,5-39,4)

20,9 (15,8-27,1)
0,001

10,8 (9,1-12,7)
17,0 (14,2-20,4)

37,3 (30,9-44,2)
<0,001

28,7 (26,1-31,4)

<0,001

39,6 (35,6-43,7)
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Continuação da Tabela 2. Prevalência de sono de baixa qualidade, despertares noturnos e sonolência diurna, segundo características
sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários. (N=1.865)
CARACTERÍSTICAS

Qualidade do sono
(ruim/ péssima)
(%) (IC95%)

Valor p

Despertares noturnos (maioria
das noites/ sempre)
(%) (IC95%)

Valor p

Sonolência diurna (maioria
dos dias/ sempre)
(%) (IC95%)

Valor p

Ciências Exatas e da
Terra/Agrárias e Engenharias

27,8 (24,2-31,8)

0,337

10,4 (8,1-13,3)

0,255

31,1 (27,3-35,2)

<0,001

Ciências da Saúde e
Biológicas

29,7 (25,0-34,9)

12,7 (9,5-16,8)

40,9 (35,7-46,3)

Ciências Sociais Aplicadas e
Humanas

32,7 (29,1-36,4)

13,9 (11,4-16,8)

32,1 (28,6-35,8)

Linguística, Letras e Artes

29,5 (24,9-34,5)

14,2 (10,9-18,3)

26,0 (21,6-30,9)

ÁREA DO CURSO
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Tabela 3. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas para duração insuficiente do sono e latência longa, em dias de aula e em finais de semana, segundo características
sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários.
CARACTERÍSTICAS

SEXO
Feminino
Masculino
COR DA PELE
Branca
Parda
Preta
IDADE (anos)
18 a 19
20 a 22

≥ 23
CLASSE SOCIAL
A
B
C
D-E
COMPARTILHA A
CASA ONDE MORA
Não
Sim

Sono noturno insuficiente nos dias de
aula (RP) (IC95%)

Sono noturno insuficiente nos finais de
semana (RP) (IC95%)

Latência do sono > 30 min em dias de
aula (RP) (IC95%)

Latência do sono > 30 min em finais
de semana (RP) (IC95%)

Bruta

Ajustada

Bruta

Ajustada

Bruta

Ajustada

Bruta

Ajustada

1

1

1

1

1

1

1

1

1,14 (0,99-1,30)

1,06 (0,92-1,21)

1,45 (1,06-1,97)

1,33 (0,95-1,85)

0,86 (0,70-1,06)

0,82 (0,65-1,04)

0,86 (0,70-1,06)

0,86 (0,70-1,07)

1
1,24 (1,03-1,50)
1,25 (1,04-1,5)

1
1,14 (0,94-1,38)
1,26 (1,04-1,52)

1
1,29 (0,83-1,98)
1,43 (0,94-2,16)

1
1,18 (0,78-1,91)
1,22 (0,78-1,91)

1
1,36 (1,04-1,78)
1,10 (0,81-1,50)

1
1,38 (1,03-1,85)
1,14 (0,81-1,59)

1
1,18 (0,88-1,58)
1,20 (0,90-1,61)

-

1
0,88 (0,75-1,03)
0,97 (0,82-1,14)

1
0,70 (0,76-1,06)
1,13 (0,95-1,34)

1
0,97 (0,65-1,43)
1,66 (1,16-2,36)

1
0,87 (0,57-1,34)
1,43 (0,95-2,15)

1
1,16 (0,92-1,47)
1,14 (0,89-0,20)

-

1
0,89 (0,70-1,14)
1,04 (0,81-1,34)

-

1
1,06 (0,86-1,31)
1,13 (0,91-1,40)
1,22 (0,86-1,74)

-

1
1,41 (0,82-2,44)
1,70 (0,99-2,94)
1,38 (0,55-3,44)

1
1,43 (0,81-2,50)
1,52 (0,85-2,70)
1,04 (0,36-3,04)

1
0,83 (0,62-1,12)
0,97 (0,72-1,31)
0,63 (0,33-1,22)

1
0,84 (0,61-1,15)
0,95 (0,69-1,32)
0,57 (0,27-1,22)

1
1,05 (0,76-1,45)
1,10 (0,79-1,53)
1,29 (0,76-2,19)

-

1
1,13 (0,89-1,44)

-

1
1,70 (0,88-3,28)

1
1,85 (0,87-3,96)

1
1,09 (0,76-1,55)

-

1
0,98 (0,69-1,38)

-
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Continuação da Tabela 3. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas para duração insuficiente do sono e latência longa, em dias de aula e em finais de semana, segundo
características sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários.
CARACTERÍSTICAS
COMPARTILHA O
QUARTO ONDE DORME
Não
Sim
COMPARTILHA A
CAMA ONDE DORME
Não
Sim
AULA PELA MANHÃ
Não
Sim
USO DE TELA (horas)
1o tercil
2 o tercil
3 o tercil
ATIVIDADE FÍSICA
Ativo
Inativo
FUMA
Não
Sim
CONSUMO NOCIVO DE
ÁLCOOL
Não
Sim

Sono noturno insuficiente nos dias de
aula (RP) (IC95%)
Bruta
Ajustada

Sono noturno insuficiente nos finais de
semana (RP) (IC95%)
Bruta
Ajustada

Latência do sono > 30 min em dias de
aula (RP) (IC95%)
Bruta
Ajustada

Latência do sono > 30 min em finais
de semana (RP) (IC95%)
Bruta
Ajustada

1
1,00 (0,88-1,15)

-

1
1,32 (0,97-1,79)

1
1,21 (0,86-1,70)

1
1,08 (0,87-1,32)

-

1
1,02 (0,82-1,26)

-

1
1,02 (0,88-1,19)

-

1
0,99 (0,70-1,41)

-

1
1,07 (0,85-1,34)

-

1
1,02 (0,80-1,29)

-

1
2,01 (1,72-2,36)

1
2,08 (1,70-2,55)

1
0,97 (0,71-1,31)

-

1
0,91 (0,74-1,11)

-

1
0,98 (0,79-1,20)

-

1
1,00 (0,85-1,18)
0,96 (0,82-1,33)

-

1
1,03 (0,70-1,53)
1,26 (0,87-1,82)

-

1
0,90 (0,69-1,17)
1,27 (1,00-1,61)

1
0,86 (0,65-1,14)
1,12 (0,87-1,46)

1
1,04 (0,80-1,35)
1,26 (0,99-1,61)

1
1,03 (0,80-1,34)
1,25 (0,98-1,60)

1
0,97 (0,84-1,11)

-

1
0,72 (0,53-0,99)

1
0,71 (0,50-1,00)

1
1,00 (0,82-1,23)

-

1
0,96 (0,78-1,18)

-

1
1,06 (0,86-1,30)

-

1
1,77 (1,20-2,61)

1
1,66 (1,01-2,53)

1
1,19 (0,88-1,61)

-

1
0,98 (0,71-1,38)

-

1
1,22 (1,06-1,40)

1
1,17 (1,02-1,35)

1
1,30 (0,94-1,81)

1
1,19 (0,83-1,71)

1
1,25 (1,01-1,55)

1
1,36 (1,09-1,71)

1
1,05 (0,84-1,31)

-
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Continuação da Tabela 3. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas para duração insuficiente do sono e latência longa, em dias de aula e em finais de semana, segundo
características sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários.
CARACTERÍSTICAS
ÁREA DO CURSO

Sono noturno insuficiente nos dias de
aula (RP) (IC95%)
Bruta
Ajustada

Sono noturno insuficiente nos finais de
semana (RP) (IC95%)
Bruta
Ajustada

Latência do sono > 30 min em dias de
aula (RP) (IC95%)
Bruta
Ajustada

Latência do sono > 30 min em finais
de semana (RP) (IC95%)
Bruta
Ajustada

Ciências Exatas e da
Terra/Agrárias e
Engenharias

1

1

1

1

1

1

1

-

Ciências da Saúde e
Biológicas

0,94 (0,79-1,12)

0,94 (0,78-1,12)

0,73 (0,44-1,21)

0,80 (0,47-1,36)

1,0 (0,72-1,37)

0,91 (0,64-1,30)

1,11 (0,82-1,50)

-

Ciências Sociais Aplicadas
e Humanas

0,65 (0,55-0,76)

1,01 (0,82-1,24)

0,83 (0,56-1,24)

0,75 (0,48-1,16)

1,10 (0,84-1,42)

1,05 (0,79-1,40)

1,00 (0,77-1,30)

-

Linguística, Letras e Artes

0,66 (0,54-0,82)

0,89 (0,71-1,11)

1,45 (0,98-2,16)

1,28 (0,85-1,92)

1,32 (0,99-1,76)

1,22 (0,89-1,67)

1,03 (0,76-1,40)

-

*Variáveis mantidas para a análise ajustada (valor p da associação com o desfecho ≤0,20): Sono noturno < recomendado nos dias de aula (sexo, cor da pele, idade, aula pela manhã, consumo
nocivo de álcool e área do curso); Sono noturno < recomendado nos finais de semana (sexo, cor da pele, idade, classe social, compartilha casa onde mora, compartilha o quarto onde dorme,
atividade física, fumo, consumo nocivo de álcool e área do curso); Latência > 30 min nos dias úteis (sexo, cor da pele, classe social, n de horas de tela, consumo nocivo de álcool e área do
curso); Latência > 30 min nos finais de semana (sexo e n de horas de tela).
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Tabela 4. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas para baixa qualidade auto-percebida do sono, despertares noturnos e sonolência diurna,
segundo características sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários.
CARACTERÍSTICAS

SEXO
Feminino
Masculino

Qualidade do sono (ruim/ péssima) (RP)
(IC95%)

Despertares noturnos (maioria das noites/
sempre) (RP) (IC95%)

Sonolência diurna (maioria dos dias/
sempre) (RP) (IC95%)

Bruta

Ajustada

Bruta

Ajustada

Bruta

Ajustada

1

1

1

1

1

1

0,83 (0,30-0,36)

0,84 (0,73-0,98)

0,64 (0,13-0,18)

0,62 (0,47-0,81)

0,67 (0,58-0,77)

0,65 (0,56-0,76)

1
1,29 (1,07-1,56)
1,23 (1,01-1,49)

1
1,38 (1,14-1,67)
1,23 (1,00-1,51)

1
1,08 (0,75-1,54)
1,64 (1,21-2,21)

1
1,02 (0,69-1,49)
1,54 (1,12-2,11)

1
1,06 (0,88-1,28)
1,02 (0,84-1,25)

-

1
1,01 (0,85-1,19)
1,09 (0,92-1,30)

-

1
0,98 (0,74-1,31)
1,14 (0,85-1,53)

-

1
0,84 (0,72-0,98)
0,76 (0,64-0,90)

1
0,90 (0,76-1,06)
0,94 (0,78-1,13)

1
0,97 (0,78-1,20)
1,00 (0,81-1,25)
1,15 (0,81-1,64)

-

1
0,94 (0,66-1,34)
0,93 (0,64-1,34)
0,86 (0,43-1,71)

-

1
1,12 (0,91-1,38)
1,08 (0,87-1,34)
1,24 (0,87-1,76)

-

1
1,32 (1,01-1,74)

1
1,47 (1,08-2,00)

1
1,30 (0,83-2,05)

-

1
1,08 (0,85-1,36)

-

COR DA PELE
Branca
Parda
Preta
IDADE (anos)
18 a 19
20 a 22
≥ 23
CLASSE SOCIAL
A
B
C
D-E
COMPARTILHA A CASA
ONDE MORA
Não
Sim
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Continuação da Tabela 4. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas para baixa qualidade auto-percebida do sono, despertares noturnos e
sonolência diurna, segundo características sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários.
CARACTERÍSTICAS

COMPARTILHA O
QUARTO ONDE DORME
Não
Sim
COMPARTILHA A CAMA
ONDE DORME
Não
Sim
AULA PELA MANHÃ
Não
Sim
USO DE TELA (horas)
1o tercil
2 o tercil
3 o tercil
ATIVIDADE FÍSICA
Ativo
Inativo
FUMA
Não
Sim
CONSUMO NOCIVO DE
ÁLCOOL
Não
Sim

Qualidade do sono (ruim/ péssima) (RP)
(IC95%)

Despertares noturnos (maioria das noites/
sempre) (RP) (IC95%)

Sonolência diurna (maioria dos dias/
sempre) (RP) (IC95%)

Bruta

Ajustada

Bruta

Ajustada

Bruta

Ajustada

1
0,99 (0,86-1,14)

-

1
1,15 (0,90-1,46)

-

1
0,95 (0,83-1,09)

-

1
0,95 (0,81-1,12)

-

1
1,23 (0,95-1,60)

1
1,11 (0,84-1,47)

1
1,04 (0,90-1,21)

-

1
1,01 (0,88-1,17)

-

1
0,90 (0,71-1,15)

-

1
1,32 (1,15-1,52)

1
1,45 (1,20-1,77)

1
0,95 (0,79-1,14)
1,31 (1,11-1,54)

1
0,93 (0,77-1,12)
1,24 (1,04-1,47)

1
1,05 (0,77-1,42)
1,30 (0,98-1,73)

1
1,04 (0,76-1,44)
1,24 (0,92-1,67)

1
0,91 (0,76-1,08)
1,23 (1,06-1,44)

1
0,87 (0,73-1,04)
1,17 (1,00-1,38)

1
1,08 (0,94-1,24)

-

1
1,08 (0,85-1,37)

-

1
1,11 (1,07-1,39)

1
1,13 (0,98-1,29)

1
1,32 (1,09-1,60)

1
1,28 (1,05-1,56)

1
1,78 (1,32-2,41)

1
1,83 (1,34-2,51)

1
1,18 (0,97-1,43)

1
1,20 (0,98-1,47)

1
1,29 (1,12-1,50)

1
1,27 (1,09-1,48)

1
1,58 (1,24-2,03)

1
1,49 (1,15-1,93)

1
1,38 (1,20-1,58)

1
1,30 (1,13-1,51)
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Continuação da Tabela 4. Razões de prevalências (RP) brutas e ajustadas para baixa qualidade auto-percebida do sono, despertares noturnos e
sonolência diurna, segundo características sociodemográficas e comportamentais de estudantes universitários.
CARACTERÍSTICAS

Qualidade do sono (ruim/ péssima) (RP)
(IC95%)

Despertares noturnos (maioria das noites/
sempre) (RP) (IC95%)

Sonolência diurna (maioria dos dias/
sempre) (RP) (IC95%)

Bruta

Ajustada

Bruta

Ajustada

Bruta

Ajustada

Ciências Exatas e da
Terra/Agrárias e
Engenharias

1

1

1

1

1

1

Ciências da Saúde e
Biológicas

1,07 (0,86-1,32)

1,10 (0,88-1,38)

1,23 (0,84-1,78)

1,11 (0,74-1,67)

1,31 (1,10-1,58)

1,29 (1,07-1,56)

Ciências Sociais Aplicadas e
Humanas

1,17 (0,98-1,40)

1,10 (0,91-1,33)

1,33 (0,97-1,83)

1,18 (0,85-1,66)

1,03 (0,87-1,22)

1,29 (1,03-1,60)

Linguística, Letras e Artes

1,06 (0,86-1,31)

1,03 (0,82-1,29)

1,37 (0,95-1,96)

1,20 (0,81-1,77)

0,84 (0,67-1,04)

0,95 (0,73-1,22)

ÁREA DO CURSO

*Variáveis mantidas para a análise ajustada (valor p da associação com o desfecho ≤0,20): Qualidade do sono (sexo, cor da pele, compartilha a casa onde mora, n horas de tela, fumo, consumo
nocivo de álcool e área do curso); Despertares noturnos (sexo, cor da pele, compartilha a cama onde dorme, n horas de tela, fumo, consumo nocivo de álcool e área do curso); Sonolência diurna
(sexo, idade, aula pela manhã, n horas de tela, atividade física, fumo, consumo nocivo de álcool e área do curso).
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Tabela 5. Prevalências, razões de prevalências (RP) ajustadas e intervalos de confiança de 95% (IC95%) do índice de má qualidade do sono (duração
insuficiente, latência longa ou despertares noturnos), em dias de aula e em finais de semana, segundo características sociodemográficas e comportamentais de
estudantes universitários. (N=1.865)
CARACTERÍSTICAS

TOTAL
SEXO
Feminino
Masculino
COR DA PELE
Branca
Parda
Preta
IDADE (anos)
18 a 19
20 a 22

≥ 23
CLASSE SOCIAL
A
B
C
D-E
COMPARTILHA A CASA ONDE
MORA
Não
Sim
COMPARTILHA O QUARTO ONDE
DORME
Não
Sim

Índice má qualidade do sono
nos dias de aula
Prevalência (IC95%)
Valor p
RP Ajustada (IC95%)
49,9 (47,4-52,3)

Índice má qualidade do sono
nos finais de semana
Prevalência (IC95%)
Valor p
RP Ajustada (IC95%)
31,2 (29,0-33,4)

50,3 (47,1-53,6)
49,4 (45,8-53,0)

0,707

-

32,9 (30,0-35,9)
29,1 (26,1-32,3)

0,083

1
0,86 (0,73-1,00)

46,8 (44,0-49,6)
56,8 (50,2-63,2)
59,9 (53,2-66,3)

<0,001

1
1,17 (1,02-1,34)
1,26 (1,11-1,44)

28,8 (26,4-31,3)
34,6 (28,8-40,9)
40,4 (33,8-46,5)

0,001

1
1,24 (1,01-1,52)
1,36 (1,12-1,65)

48,9 (45,1-52,6)
48,1 (43,9-52,3)
53,4 (48,6-58,1)

0,211

1
0,99 (0,87-1,11)
1,18 (1,04-1,33)

30,7 (27,4-34,1)
27,4 (23,9-31,1)
36,2 (31,9-40,6)

0,009

1
0,86 (0,72-1,04)
1,12 (0,93-1,35)

50,6 (44,3-56,9)
47,7 (44,0-51,4)
51,7 (47,6-55,8)
54,3 (42,4-65,7)

0,431

-

30,2 (24,9-36,1)
31,0 (27,8-34,4)
31,7 (28,2-35,5)
33,3 (23,5-44,9)

0,947

-

45,3 (37,8-53,1)
50,3 (47,8-52,8)

0,232

-

26,9 (20,7-34,1)
31,7 (29,4-34,0)

0,200

-

49,4 (46,3-52,4)
50,4 (46,5-54,3)

0,686

-

29,9 (27,2-32,6)
32,6 (29,2-36,3)

0,218

-
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Continuação da Tabela 5. Prevalências, razões de prevalências (RP) ajustadas e intervalos de confiança de 95% (IC95%) do índice de má qualidade do sono
(duração insuficiente, latência longa ou despertares noturnos), em dias de aula e em finais de semana, segundo características sociodemográficas e
comportamentais de estudantes universitários. (N=1.865)
CARACTERÍSTICAS

COMPARTILHA A CAMA ONDE
DORME
Não
Sim
AULA PELA MANHÃ
Não
Sim
USO DE TELA (horas)
1o tercil
2o tercil
3 o tercil
ATIVIDADE FÍSICA
Ativo
Inativo
FUMA
Não
Sim
CONSUMO ABUSIVO DE ÁLCOOL
Não
Sim

Índice má qualidade do sono
nos dias de aula
Prevalência (IC95%)
Valor p
RP Ajustada (IC95%)

Índice má qualidade do sono
nos finais de semana
Prevalência (IC95%)
Valor p
RP Ajustada (IC95%)

49,2 (46,4-52,0)
51,7 (46,9-56,4)

0,381

-

29,7 (27,3-32,3)
34,2 (30,0-38,7)

0,075

1
1,11 (0,93-1,31)

42,8 (39,2-46,5)
55,3 (52,1-58,4)

<0,001

1
1,37 (1,19-1,58)

32,6 (29,3-36,0)
30,2 (27,5-33,1)

0,290

-

49,3 (45,5-53,1)
48,9 (44,4-53,3)
51,1 (46,7-55,6)

0,745

-

29,1 (25,9-32,5)
30,9 (27,1-35,1)
32,8 (28,9-37,0)

0,374

1
1,12 (0,93-1,34)
1,18 (0,98-1,41)

49,6 (46,4-52,8)
50,2 (46,6-53,8)

0,797

-

31,6 (28,8-34,6)
30,6 (27,5-33,9)

0,634

-

48,5 (45,9-51,0)
61,5 (54,2-68,4)

0,001

1
1,26 (1,11-1,44)

30,1 (27,9-32,4)
39,7 (33,0-46,8)

0,007

1
1,28 (1,04-1,57)

46,2 (43,2-49,3)
58,1 (53,7-62,3)

<0,001

1
1,21 (1,09-1,34)

29,5 (26,9-32,3)
35,3 (31,4-39,4)

0,017

1
1,17 (1,00-1,37)

*Variáveis mantidas para a análise ajustada (valor p da associação com o desfecho ≤0,20): Índice má qualidade do sono nos dias de aula (cor da pele, idade, aula pela manhã, fumo e consumo
abusivo de álcool); Índice má qualidade do sono nos finais de semana (sexo, cor da pele, idade, compartilha a cama onde dorme, número de horas de tela, fumo e consumo abusivo de álcool).
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Continuação da Tabela 5. Prevalências, razões de prevalências (RP) ajustadas e intervalos de confiança de 95% (IC95%) do índice de má qualidade do sono
(duração insuficiente, latência longa ou despertares noturnos), em dias de aula e em finais de semana, segundo características sociodemográficas e
comportamentais de estudantes universitários. (N=1.865)
CARACTERÍSTICAS

Índice má qualidade do sono
nos dias de aula
Prevalência (IC95%)
Valor p
RP Ajustada (IC95%)

Índice má qualidade do sono
nos finais de semana
Prevalência (IC95%)
Valor p
RP Ajustada (IC95%)

ÁREA DO CURSO
Ciências Exatas e da Terra/Agrárias e
Engenharias

53,6 (49,2-58,0)

Ciências da Saúde e Biológicas

0,090

1

28,8 (25,2-32,8)

0.339

1

52,2 (46,5-57,9)

0,94 (0,82-1,08)

32,9 (27,9-38,3)

1,14 (0,91-1,44)

Ciências Sociais Aplicadas e Humanas

47,0 (43,0-51,1)

1,03 (0,89-1,20)

30,7 (27,1-34,4)

1,00 (0,82-1,22)

Linguística, Letras e Artes

46,8 (41,2-52,4)

0,93 (0,79-1,09)

34,2 (29,3-39,5)

1,11 (0,88-1,38)

*Variáveis mantidas para a análise ajustada (valor p da associação com o desfecho ≤0,20): Índice má qualidade do sono nos dias de aula (cor da pele, idade, aula pela manhã, fumo, consumo
nocivo de álcool e área do curso); Índice má qualidade do sono nos finais de semana (sexo, cor da pele, idade, compartilha a cama onde dorme, número de horas de tela, fumo, consumo nocivo
de álcool e área do curso).
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5. NOTA PARA A IMPRENSA (PRESS RELEASE)
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Nota para a imprensa (Press Release)

Estudo revela que mais de 30% dos ingressantes na UFPel dormem menos que o
recomendado.
Pesquisa realizada na Universidade Federal de Pelotas – UFPel – indica que
aproximadamente 32% dos calouros dormem menos do que o recomendado pela
National Sleep Foundation, que são 7-9 horas para indivíduos de 18-64 anos (limites
aceitáveis de 6-11 horas/dia) e 7-8 horas para idosos (65 anos ou mais de idade) (limites
aceitáveis 5-9 horas/dia). A baixa duração do sono foi mais frequente entre estudantes
que consumiam mais bebidas alcoólicas e fumavam. Ter aulas no turno da manhã
aumentou em duas vezes a prevalência deste distúrbio.
“Estudos realizados no Brasil e em outros países vêm evidenciando que os estudantes
universitários estão dormindo cada vez menos, em função dos seus compromissos
acadêmicos e sociais. Os próprios calouros da UFPel referem ter um sono de baixa
qualidade, sendo que um em cada três estudantes classifica seu sono como “ruim” ou
“muito ruim”. Estudantes do sexo feminino, fumantes, com maior consumo de álcool e
com mais de cinco horas de uso diário de tela (TV, tablets, computador e outros meios
eletrônicos) foram os que mais relataram sono de baixa qualidade. A literatura científica
já comprovou que o sono insuficiente e de baixa qualidade interfere diretamente no
desempenho acadêmico dos estudantes, tornando indispensável o incentivo à pesquisas
nesta temática”, relata a mestranda Caroline Maria de Mello Carone, autora da
dissertação sobre os distúrbios do sono em estudantes universitários, desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas,
orientada pela Professora Iná da Silva dos Santos e co-orientada pela Dra. Bianca Del
Ponte da Silva.
Além da baixa duração e qualidade, outros distúrbios do sono tiveram alta prevalência
entre os estudantes. Cerca de 19% apresentavam latência longa (mais de 30 minutos
para conseguir adormecer), mais de 10% referiram despertar no meio da noite e ter
dificuldade para reconciliar o sono e 33% relataram sonolência durante o dia. Estes
distúrbios dificultam a concentração durante as aulas, prejudicando o processo de
aprendizado e a consolidação da memória.
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“É preocupante que praticamente metade dos estudantes ingressantes na universidade
apresentem pelo menos um de três distúrbios: sono de duração insuficiente, dificuldade
para a começa a dormir ou despertares no meio das noite, o que pode interferir na saúde
desses indivíduos, já que o sono adequado é crucial para a manutenção e recuperação
metabólica do ser humano” diz a autora.
“Nosso estudo mostrou que alguns dos fatores que interferem no sono dos universitários
são passíveis de modificação, como o tabagismo, consumo nocivo de bebidas alcoólicas
e uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Além disso, estudos em outros países
mostraram que o início mais tarde das aulas no turno da manhã melhorava o
desempenho acadêmico dos estudantes, diminuindo a prevalência de sonolência durante
as aulas. Desta forma, na intenção de melhorar a saúde do sono dos estudantes
universitários, políticas públicas voltadas pra estas questões (modificação do horário de
início das aulas e intervenções para reduzir o tabagismo, o consumo de álcool e o uso
excessivo de tela, por exemplo), poderão em muito contribuir para o aprendizado e a
saúde física e mental desses indivíduos” completa a autora.
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6. APÊNDICES E ANEXOS
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Anexo 1. Parecer do aceite do Comitê de Ética em Pesquisa do Consórcio universitário
2017/2018.
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Apêndice 1 – Questionário aplicado na Pesquisa do Consórcio Universitário 2017/2018
(versão impressa – apenas as perguntas utilizadas neste estudo)
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PESQUISA SAÚDE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFPEL (SEU-UFPEL)
Você foi selecionado para participar de uma pesquisa sobre saúde, realizada pelo Programa de Pós-graduação em Epidemiologia
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Lembramos:
 Todas as informações são sigilosas;
 As informações serão usadas apenas para esta pesquisa;
 A cada questão leia todas as opções e responda clicando ou assinalando no espaço correspondente à opção mais adequada
para você;
 Se tiver qualquer tipo de dúvida, você pode perguntar para os mestrandos em sala de aula.
Vamos iniciar o questionário com algumas perguntas gerais.

BLOCO GERAL
PRIMEIRAMENTE, GOSTARÍAMOS DE CONHECER MELHOR VOCÊ E SEU CURSO
A_01) Qual a sua idade? _ _ anos completos
A_02) Qual o seu estado civil?
(1) Casado(a) ou em união estável
(2) Solteiro(a)
(3) Separado(a) ou divorciado(a)
(4) Viúvo(a)
A_05) Qual é a sua cor ou raça?
(1) branca
(2) preta
(3) parda
(4) amarela
(5) indígena
(6) outra
A_06) Quais turnos você tem aula na universidade? (É possível assinalar mais de uma opção)
(1) Manhã
(2) Tarde
(3) Noite
A_23) Além de você, quantas pessoas moram na casa onde você vive?
(0) nenhuma
(1) uma
(2) duas
(3) três
(4) quatro
(5) cinco
(6) mais de cinco
AGORA VAMOS FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE O QUE VOCÊ TEM EM CASA. SE VOCÊ NÃO
MORA COM OS SEUS PAIS MAS É SUSTENTADO POR ELES, POR FAVOR RESPONDA O QUE TEM NA
CASA DOS SEUS PAIS. SE VOCÊ É SUSTENTADO POR SEUS PRÓPRIOS RECURSOS, CONSIDERE OS
ITENS DO SEU PRÓPRIO DOMICÍLIO.
Todos os itens devem estar funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere
apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses.
A_27) Quantos carros para uso particular (não usado para trabalho) você(s) tem em casa?
(0) nenhum
(1) um
(2) dois
(3) três
(4) quatro ou mais
A_28) Quantas motos para uso particular você(s) tem em casa?
(0) nenhuma
(1) uma
(2) duas
(3) três
(4) quatro ou mais
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A_29) Quantas máquinas de lavar roupa que não seja do tipo tanquinho você(s) tem em casa?
(0) nenhuma
(1) uma
(2) duas
(3) três
(4) quatro ou mais
A_30) Quantas máquinas de secar roupa (pode ser lava e seca) você(s) tem em casa?
(0) nenhuma
(1) uma
(2) duas
(3) três
(4) quatro ou mais
A_31) Quantos aparelhos de DVD (sem ser de carro) você(s) tem em casa?
(0) nenhum
(1) um
(2) dois
(3) três
(4) quatro ou mais
A_32) Quantos computadores de mesa ou notebook ou laptop/netbook você(s) tem em casa? (desconsiderando tablets,
palms ou smartphones)
(0) nenhum
(1) um
(2) dois
(3) três
(4) quatro ou mais
A_33) Quantos fornos de micro-ondas você(s) tem em casa?
(0) nenhum
(1) um
(2) dois
(3) três
(4) quatro ou mais
A_34) Quantas máquinas de lavar louça você(s) tem em casa?
(0) nenhuma
(1) uma
(2) duas
(3) três
(4) quatro ou mais
A_35) Quantas geladeiras você(s) tem em casa?
(0) nenhuma
(1) uma
(2) duas
(3) três
(4) quatro ou mais
A_36) Quantos freezeres separados ou geladeiras duplex você(s) tem em casa?
(0) nenhum
(1) um
(2) dois
(3) três
(4) quatro ou mais
A_37) Quantas(os)empregadas(os) mensalistas você(s) tem em casa? (considerando apenas os que trabalham pelo
menos cinco dias por semana)
(0) nenhuma
(1) uma
(2) duas
(3) três
(4) quatro ou mais
A_38) Quantos banheiros têm na casa?
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(0) nenhum
(1) um
(2) dois
(3) três
(4) quatro ou mais
A_39) A água utilizada na sua casa vem de/da ...?
(1) Rede geral de distribuição, “SANEP”
(2) Poço ou nascente
(3) Outro meio
A_40) A rua em frente a sua casa é pavimentada ou asfaltada?
(0) Não
(1) Sim
AGORA GOSTARÍAMOS DE CONHECER MAIS SOBRE QUESTÕES
COMPORTAMENTAIS E DE SAÚDE
A_49) Qual seu sexo biológico?
(1) Feminino
(2) Masculino
A_54) Você fuma ou já fumou?
(0) Não, nunca fumei  pule para pergunta A_57
(1) Sim, fumo (1 ou mais cigarro(s) por dia há mais de 1 mês)
(2) Já fumei, mas parei de fumar  pule para a pergunta A_56
A_60) Você já tomou bebida alcoólica?
(0) Não  pule para a pergunta A_72.73
(1) Sim
A_61) Com que idade tomou bebida alcoólica pela primeira vez? __ __ anos
A_62) Com que frequência você toma bebidas de álcool?
(0) Nunca  pule para a pergunta A_72
(1) Uma vez por mês ou menos
(2) Duas a quatro vezes por mês
(3) Duas a três vezes por semana
(4) Quarto ou mais vezes por semana
A_63) Nas ocasiões em que bebe, quantas doses, copos ou garrafas você costuma beber? (Consulte a figura entregue a
você junto com este questionário)
(1) 1 ou 2 "doses"
(2) 3 ou 4 "doses"
(3) 5 ou 6 "doses"
(4) 7 a 9 "doses"
(5) 10 ou mais "doses"
A_64) Com que frequência você toma "seis ou mais doses" em uma ocasião?
(0) Nunca
(1) Menos que uma vez ao mês
(2) Uma vez ao mês
(3) Uma vez por semana
(4) Todos os dias ou quase todos
A_65) Com que frequência, durante o último ano, você achou que não seria capaz de controlar a quantidade de
bebida depois de começar?
(0) Nunca
(1) Menos que uma vez ao mês
(2) Uma vez ao mês
(3) Uma vez por semana
(4) Todos os dias ou quase todos
A_66) Com que frequência, durante o último ano, você não conseguiu cumprir com algum compromisso por causa da
bebida?
(0) Nunca
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(1) Menos que uma vez ao mês
(2) Uma vez ao mês
(3) Uma vez por semana
(4) Todos os dias ou quase todos
A_67) Com que frequência, durante o último ano, depois de ter bebido muito, você precisou beber pela manhã para se
sentir melhor?
(0) Nunca
(1) Menos que uma vez ao mês
(2) Uma vez ao mês
(3) Uma vez por semana
(4) Todos os dias ou quase todos
A_68) Com que frequência, durante o último ano, você sentiu culpa ou remorso depois de beber?
(0) Nunca
(1) Menos que uma vez ao mês
(2) Uma vez ao mês
(3) Uma vez por semana
(4) Todos os dias ou quase todos
A_69) Com que frequência, durante o último ano, você não conseguiu se lembrar do que aconteceu na noite anterior
por causa da bebida?
(0) Nunca
(1) Menos que uma vez ao mês
(2) Uma vez ao mês
(3) Uma vez por semana
(4) Todos os dias ou quase todos
A_70) Alguma vez na vida você já causou ferimentos ou prejuízos a você mesmo ou a outra pessoa após ter bebido?
(0) Não
(1) Sim, mas não nos últimos 12 meses
(2) Sim, durante os últimos 12 meses
A_71) Alguma vez na vida algum parente, amigo, médico ou outro profissional da saúde já se preocupou com você
por causa de bebida ou lhe disse para parar de beber?
(0) Não
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses
(4) Sim, durante os últimos 12 meses
AS PERGUNTAS A SEGUIR REFEREM-SE À SUA ROTINA ACADÊMICA
NOS ÚLTIMOS 30 DIAS
BLOCO ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO
Esta seção refere-se às atividades físicas que você fez na última semana unicamente por recreação, esporte, exercício
ou lazer. Suas respostas são muito importantes. Por favor, responda cada questão, mesmo que considere que não seja
ativo.
Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos contínuos de
cada vez:
B_26) Em quantos dias de uma semana normal, você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos no seu tempo
livre?
(0) Nenhum  pule para a pergunta B_29
(0) 1 dia
(1) 2 dias
(2) 3 dias
(3) 4 dias
(4) 5 dias
(5) 6 dias
(6) 7 dias
B_27.28) Nos dias em que você caminha no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta POR DIA?
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_______ horas _____ minutos
Atividades físicas moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar um pouco mais
forte que o normal.
Considere atividades realizadas por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez:
B_29) Em quantos dias da última semana você fez atividades moderadas no seu tempo livre por pelo menos 10
minutos? (ex.: pedalar ou nadar a velocidade regular, jogar bola, vôlei, basquete, tênis)
(0) Nenhum  pule para a pergunta B_32
(1) 1 dia
(2) 2 dias
(3) 3 dias
(4) 4 dias
(5) 5 dias
(6) 6 dias
(7) 7 dias
B_30.31) Nos dias em que você fez estas atividades moderadas no seu tempo livre quanto tempo no total você gastou
POR DIA?_______ horas _____ minutos
Para responder a próxima questão lembre-se que: atividades físicas vigorosas são aquelas que precisam de um grande esforço
físico e que fazem respirar muito mais forte que o normal;
Lembre-se de considerar atividades realizadas por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez:
B_32) Em quantos dias da última semana você fez atividades vigorosas no seu tempo livre por pelo menos 10 minutos,
como correr, fazer exercícios aeróbios, nadar rápido, pedalar rápido ou fazer Jogging:
(0) Nenhum  pule para a pergunta B_35
(1) 1 dia
(2) 2 dias
(3) 3 dias
(4) 4 dias
(5) 5 dias
(6) 6 dias
(7) 7 dias
B_33.34) Nos dias em que você fez estas atividades vigorosas, no seu tempo livre, quanto tempo no total você gasta
POR DIA?_______ horas _____ minutos
Agora queremos saber...
B_35.36) Em média, num dia de semana comum, quantas horas você assiste TV, joga videogame ou computador ou
usa o computador para qualquer fim (inclua todo o tempo gasto em coisas como Netflix, iPad ou outro tipo de tablet,
smartphone, You Tube, Facebook, Instagram ou outra rede social, e uso da internet em geral)? ___ __ horas __ __
minutos
A próxima pergunta é sobre o tempo que você permanece sentado (a) todo dia, no trabalho, na universidade, em casa e
durante seu tempo livre. Isso inclui o tempo estudando, enquanto descansa, fazendo lição de casa, visitando um amigo, lendo,
sentado (a) ou deitado (a) assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentado (a) durante o transporte em ônibus, trem, metrô
ou carro. Não considere o tempo gasto dormindo.

B_37.38) Quando tempo, no total, você gasta sentado(a) durante um dia de semana? _______ horas _____
minutos
BLOCO HÁBITOS DE SONO
O seguinte questionário se refere aos seus horários de sono e hábitos de dormir em dias que você tem aulas e em dias
de folga ou descanso. Por favor, responda as questões de acordo com a sua rotina semanal, baseada nos seus hábitos e
o que aconteceu na maioria dos dias e noites nas últimas 4 semanas (último mês).
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C_01) Quantos dias da semana você tem aula?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7
Por favor, ao responder as questões abaixo, use a escala das 24 horas, por exemplo, 23:00 em vez de 11:00
NOS DIAS DE AULA

C_02) Vou para cama às __ __ horas __ __ minutos.

Note que algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que estão na cama.

C_03) Realmente estou pronto(a) para dormir às __ __ horas __ __ minutos.

C_04) Necessito de _____minutos para adormecer.
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C_05) Acordo às__ __ horas __ __ minutos.

C_06) Passados ______minutos, me levanto.

C_07) Você faz uso de despertador nos dias de aula?
(0) Não
(1) Sim, mas eu normalmente acordo antes do despertador tocar
(2) Sim, eu normalmente acordo quando o despertador toca
Agora responda as questões abaixo baseado nos seus dias de
FOLGA OU DESCANSO

C_08) Vou para cama às __ __ horas __ __ minutos.

Note que algumas pessoas permanecem um tempo acordadas depois que estão na cama.

C_09) Realmente estou pronto(a) para dormir às __ __horas__ __ minutos.
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C_10) Necessito de _____minutos para adormecer.

C_11) Acordo às __ __ horas __ __ minutos.

C_12) Passados ______minutos, me levanto.

C_17) Nas últimas quatro semanas, você acordou de madrugada e teve dificuldade para voltar a dormir?
(0) Nunca
(1) De vez em quando
(2) Na maioria das vezes
(3) Sempre
C_18) Nas últimas quatro semanas, você sentiu sonolência que atrapalhava para assistir às aulas?
(0) Nunca
(1) De vez em quando
(2) Na maioria das vezes
(3) Sempre
C_19) De modo geral, como você avalia a qualidade de seu sono nos últimos 30 dias (último mês)?
(1) Muito boa
(2) Boa
(3) Regular
(4) Ruim
(5) Péssima
C_20) Com quantas pessoas você compartilha o quarto de dormir, na maior parte do tempo?
(1) Apenas uma
(2) Duas
(3) Três ou mais
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(0) Nenhuma
C_21) Com quantas pessoas você compartilha a cama, na maior parte do tempo?
(1)
(2)
(3)
(0)

Apenas uma
Duas
Três ou mais
Nenhuma

MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO!

POR FAVOR, ENTREGUE SEU QUESTIONÁRIO PARA UM DOS APLICADORES PRESENTES NA SALA.
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Apêndice 2. Manual de Instruções utilizado na Pesquisa do Consórcio universitário 2017/2018 (versão
impressa – apenas para as questões do sono).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES
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6.5 BLOCO HÁBITOS DE SONO
O seguinte questionário se refere aos seus horários de sono e hábitos de dormir em dias que você
tem aulas e em dias de folga ou descanso. Por favor, responda as questões de acordo com a sua
rotina semanal, baseada nos seus hábitos e o que aconteceu na maioria dos dias e noites nas
últimas 4 semanas.
C-01) Quantos dias da semana você tem aula)?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7
Esta questão refere-se a quantos dias na semana o aluno tem aulas do curso de graduação que está
frequentando na UFPel. Devem ser desconsiderados outros tipos de aula extra-curriculares, como
cursos de idiomas, instrumentos musicais, aulas particulares, etc.
* Por favor, ao responder as questão abaixo, use a escala das 24 horas, por exemplo, 23:00 em vez
de 11:00
NOS DIAS DE AULA
C-02)Vou para cama às ___horas___minutos.
Nesta questão deve-se preencher o horário em que, geralmente, o indivíduo
se deita para dormir, mesmo que permaneça algum tempo deitado assistindo
à televisão, lendo ou fazendo uso de algum dispositivo eletrônico. Note que
esta questão refere-se aos dias de semana.

Note que algumas pessoas permanecem um tempo
acordadas depois que estão na cama.
Isto é uma instrução.

c_03) Realmente estou pronto(a) para dormir às ___horas___minutos.
Nesta questão deve-se preencher o horário em que, geralmente, o indivíduo
está pronto para dormir, com a luz apagada e concentrado unicamente em
pegar no sono. Note que esta questão refere-se aos dias de semana.

C-04) Necessito de _____minutos para adormecer.
Nesta questão deve-se preencher quanto tempo, em geral, o indivíduo demora
para adormecer, após estar realmente se considerar pronto para dormir.
Note que esta questão refere-se aos dias de semana.

C-05) Acordo às _____h____min.
Nesta questão deve-se preencher o horário em que, geralmente, o indivíduo
acorda pela manhã, mesmo que permaneça algum tempo deitado na cama
após despertar. Note que esta questão refere-se aos dias de semana.

C-06) Passados ______minutos, me levanto.
Nesta questão o indivíduo deve informar quanto tempo decorre entre o
acordar e o ato de levantar-se da cama pela manhã. Alguns indivíduos,
mesmo após despertarem, permanecem deitados na cama. Note que esta
questão refere-se aos dias de semana.

C-07) Você faz uso de despertador nos dias de aula?
(3) Não
(4) Sim, mas eu normalmente acordo antes do despertador tocar.
(5) Sim, eu normalmente acordo quando o despertador toca.
Esta questão busca verificar se o indivíduo desperta naturalmente pela manhã, sozinho, sem o
auxílio de um relógio despertador, ou se precisa deste dispositivo para acordar nos dias de semana.

Agora responda as questões abaixo baseado nos seus dias de
FOLGA OU DESCANSO
C-08) Vou para cama às ___horas___minutos.
Nesta questão deve-se preencher o horário em que, geralmente, o
indivíduo se deita para dormir, mesmo que permaneça algum tempo
deitado assistindo à televisão, lendo ou fazendo uso de algum dispositivo
eletrônico. Note que esta questão refere-se aos dias de folga e finais de
semana.

Note que algumas pessoas permanecem um tempo
acordadas depois que estão na cama.
Isto é uma instrução.

C-09) Realmente estou pronto(a) para dormir às ___horas___minutos.
Nesta questão deve-se preencher o horário em que, geralmente, o indivíduo
está pronto para dormir, com a luz apagada e concentrado unicamente em
pegar no sono. Note que esta questão refere-se aos dias de folga e finais de
semana.

C-10) Necessito de _____minutos para adormecer.
Nesta questão deve-se preencher quanto tempo, em geral, o indivíduo
demora para adormecer, após estar realmente se considerar pronto para
dormir. Note que esta questão refere-se aos dias de finais de semana.

C-11) Acordo às _____h____min
Nesta questão deve-se preencher o horário em que, geralmente, o indivíduo
acorda pela manhã, mesmo que permaneça algum tempo deitado na cama
após despertar. Note que esta questão refere-se aos dias de folga e finais de
semana.

C-12) Passados ______minutos, me levanto.
Nesta questão o indivíduo deve informar quanto tempo decorre entre o
acordar e o ato de levantar-se da cama pela manhã. Alguns indivíduos,
mesmo após despertarem, permanecem deitados na cama. Note que esta
questão refere-se aos dias de folga e finais de semana.

C-17) Nas últimas quatro semanas, você acordou de madrugada e teve dificuldade para
voltar a dormir?
(0) Nunca (1) De vez em quando (2) Na maioria das vezes (3) Sempre
Esta questão busca verificar se o indivíduo, de maneira geral, costuma despertar de madrugada e
ter dificuldade em pegar no sono novamente, e em qual frequência esses eventos ocorrem. Note que
esta questão refere-se à comportamentos observados nas últimas 4 semanas.
C-18) Nas últimas quatro semanas, você sentiu sonolência que atrapalhava para assistir às
aulas?

(0) Nunca (1) De vez em quando (2) Na maioria das vezes (3) Sempre
Esta questão busca verificar se o indivíduo, de maneira geral, sente sonolência durante o dia,
dificultando sua concentração e atenção às aulas, e em qual frequência esses eventos ocorrem. Note
que esta questão refere-se à comportamentos observados nas últimas 4 semanas.
C-19) De modo geral, como você avalia a qualidade de seu sono no último mês?
(1) Muito boa (2) Boa (3) Regular (4) Ruim (5) Péssima
Nesta questão o indivíduo deve avaliar e classificar a qualidade do seu próprio sono no último mês.
C-20) Com quantas pessoas você compartilha o quarto de dormir na maior parte do
tempo?
(1) Apenas uma (2) Duas (3) Três ou mais (0)Nenhuma
Nesta questão o indivíduo deve relatar se compartilha o quarto em que dorme, e, se sim, com
quantas pessoas. Note que a questão refere-se a seres humanos (cônjuge, filhos, pais, amigos ou
outra pessoa), não sendo considerado, para cômputo, animais de estimação.
C-21) Com quantas pessoas você compartilha a cama na maior parte do tempo?
(1) Apenas uma (2) Duas (3) Três ou mais (0)Nenhuma
Nesta questão o indivíduo deve relatar se compartilha a cama em que dorme, e, se sim, com quantas
pessoas. Note que a questão refere-se a seres humanos (cônjuge, filhos, pais, amigos ou outra
pessoa), não sendo considerado, para cômputo, animais de estimação.

Apêndice 3. Diário de campo do Consórcio Universitário 2017/2018.

RELATÓRIO TRABALHO DE CAMPO
Equipe:________________________ Data:____/____/____
Disciplina: ______________________
Professor: _________________________________

Curso:___________________________

Turma: ________________________

Número de alunos
Matriculados (reitoria):_______

Presentes: _______

Não elegíveis: _______

Faltas: _______ Encaminhados para teste de acuidade visual: ________ recusas de teste de acuidade visual:_____
Número de chamada na lista:_________

Aplicador AV:__________________________________

****Marcar na lista de chamada os não elegíveis, as recusas e as faltas****

Caracterização de recusas
No

1

2

3

4

5

6

Idade
Sexo
Cor da pele
****Anotar o motivo de recusas no comentário conforme o número de ordem de recusa.
Questionário
Início da aplicação: ____h_____min
Término do 1º questionário: ____h_____min

Término do último questionário: ____h_____min

Nº de questionários em papel: _________

Nº de questionários em tablet: _________

Comentários

**** Não elegíveis: azul; Recusas: amarelo; Faltas: rosa.

7

Número tablet

ID do questionário

Observações

Bateria(%)

OBS: Nas observações anotar se o tablet foi utilizado, se com ID e não usado, se sem ID e
sem uso, se existe necessidade de exclusão do questionário E TODAS outras informações
que julgares necessário.

Apêndice 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Acuidade Visual

Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Medicina
Departamento de Medicina Social
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado Aluno:
Nós, professores e alunos do Curso de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal
de Pelotas (UFPEL), gostaríamos de convidar você para REALIZAR UM TESTE DE ACUIDADE
VISUAL, QUE FAZ PARTE da pesquisa com os ingressantes na UFPEL em 2017/1. O objetivo do
TESTE é AVALIAR A VISÃO ATUAL DE CADA INDIVÍDUO SELECIONADO. Os resultados deste
estudo contribuirão para o conhecimento da saúde dos estudantes de Pelotas com 18 ou mais anos de idade
e deverão fazer parte de artigos científicos, podendo também ser divulgados nos jornais locais e na página
oficial da internet do Centro de Pesquisas Epidemiológicas: http://www.epidemio-UFPEL.org.br. Para que
você possa entender melhor, informamos que:
PROCEDIMENTOS: O teste de acuidade visual será aplicado por pessoas treinadas, capacitadas e
supervisionadas por um oftalmologista. Cabe ressaltar que não se trata de um exame oftalmológico, e sim,
uma avaliação rápida e sem fins de diagnóstico. O teste é realizado sem contato físico com o aplicador.
Caso sua visão não atinja o considerado normal, você será orientado a buscar atendimento oftalmológico.
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Sua participação é voluntária. Você mesmo após ter sido
entrevistado poderá cancelar a sua participação no estudo, sem que isso lhe cause qualquer prejuízo.
DESPESAS: Você não terá que pagar nada para participar do estudo, em momento algum.
RISCOS: A sua participação não trará riscos (riscos mínimos) ou prejuízos à sua saúde ou segurança.
SIGILO: Garantimos total sigilo das informações obtidas, ou seja, tudo o que for respondido será usado
somente para esta pesquisa e seu nome não será divulgado em qualquer fase do estudo.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina, da
Universidade Federal de Pelotas. Você ficará com uma cópia deste documento com o nosso telefone e
endereço, podendo nos procurar para tirar suas dúvidas sobre o estudo e a sua participação quando achar
melhor. A sua assinatura nesse documento significa que entendeu todas as informações e concorda em
participar desse estudo. Por favor, assine abaixo se você concorda em realizar o teste de acuidade visual.
NOME COMPLETO: _________________________________________________________
ASSINATURA: __________________________________________DATA: __ __/__ __/2017
___________________________
Prof a . Luciana Tovo Rodrigues

________________________ ___________________________
Prof a . Helen Gonçalves
Prof a . Elaine Tomasi
(Pesquisadoras responsáveis)

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia
UFPEL Centro de Pesquisas Epidemiológicas
Rua Marechal Deodoro, 1160 3° Piso Bairro Centro -Pelotas, RS -CEP 96020-220
Caixa Postal 464 Tel/fax +55 (53)3284.1300 RAMAL CONSÓRCIO: 332

Apêndice 5 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Questionário

Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Medicina
Pós-graduação em Epidemiologia
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado aluno ou aluna,
Nós, mestrandos do curso de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de
Pelotas (UFPEL), gostaríamos de convidar você a participar da pesquisa Saúde do Estudante
Universitário (SEU-UFPEL), que está sendo realizada com todos os ingressantes na UFPEL
no primeiro semestre do ano de 2017. Nós objetivamos conhecer o perfil dos estudantes
maiores de idade (18 anos ou mais), seus comportamentos, hábitos de vida, alimentação, uso
de medicamentos e de serviços de saúde, entre outros temas importantes. Uma pequena parte
dos alunos também será convidada, logo após a finalização do questionário, a participar de um
teste de visão.
Aos participantes será entregue um questionário, respondido individualmente. Sua
participação deve ser inteiramente voluntária. Caso deseje recusar ou deixar de fazer parte
desta pesquisa em qualquer outro momento, você não terá prejuízo ou sofrerá discriminação.
Você não terá nenhuma despesa em participar com esta pesquisa.
É muito importante responder com sinceridade. O questionário é anônimo e os seus dados
estarão guardados com segurança, suas respostas serão sigilosas. Os resultados deste estudo
serão divulgados em conjunto, não sendo possível identificar suas respostas individuais. Tudo
o que for respondido pelos entrevistados será usado somente para esta pesquisa.
A sua participação no estudo tem um risco que chamamos de mínimo, pois você poderá
repensar ou relembrar algum fato desconfortável de sua vida ao ler as perguntas do
questionário, por exemplo. Os benefícios do estudo são indiretos, uma vez que a compreensão
de quem são nossos universitários e como está a saúde e outros aspectos da vida deles
permitirá, a quem planeja ações em saúde, acessar informações atualizadas e que ‘falam’ do
contexto local.
O estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina, da
Universidade Federal de Pelotas. Uma cópia deste documento ficará com você. Este
documento tem nosso telefone e endereço, caso deseje nos procurar. Se necessário, você pode
falar com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFPEL, sobre as
questões éticas deste estudo. Ele está localizado na Av Duque de Caxias, 250, Fragata,
Pelotas, telefone (53) 3284-4960. Sua assinatura neste documento significa que você entendeu
todas as informações e concorda em participar.
NOME COMPLETO:________________________________________________________________
CURSO: __________________________________________________________________________
ASSINATURA: ________________________________________________________DATA:___/____/201___

___________________________
Prof a Luciana Rodrigues

________________________ ___________________________
Prof a Helen Gonçalves
Prof a Elaine Tomasi

Responsáveis pelo estudo
PPGE - Rua Marechal Deodoro, 1160 3° Piso. Bairro Centro. Pelotas, RS.
Telefone 3284.1300 RAMAL CONSÓRCIO: 332

Apêndice 6. Folder com endereço dos serviços de saúde em Pelotas.

