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RESUMO 

 

Diversos estudos revelam que nas últimas décadas ocorreu uma diminuição na 
duração do sono.  Os compromissos sociais, como o trabalho e a escola, muitas 
vezes não estão alinhados ao “tempo biológico” dos indivíduos. Somada a isso, 
observa-se uma menor força do zeitgeber causada pela menor exposição à luz 
durante o dia e maior à noite. Isso gera um débito crônico de sono que é 
compensado nos dias livres, ocorrendo semanalmente uma restrição e extensão do 
sono denominada de jet lag social. A privação de sono vem sendo associada à 
obesidade, risco cancerígeno e cardiovascular. Desta-forma, sugere-se que o 
sistema nervoso autonômico seja um caminho que relaciona os problemas do sono 
às doenças cardiovasculares. No entanto, além das evidências demonstradas por 
pesquisas com uso de modelos de privação de sono de forma aguda e controlada, 
são necessários estudos investigando efeitos da privação do sono de forma crônica 
como ocorre no jet lag social. O objetivo deste estudo foi investigar a influência do jet 
lag social em marcadores circadianos de atividade-repouso e cardíacos em 
estudantes do Curso de Medicina. Trata-se de um estudo transversal e 
observacional realizado no Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica 
(LNRB) do Departamento de Fisiologia da UFRN. Participaram da pesquisa 
estudantes de medicina matriculados no 1º período do curso da UFRN. Foram 
utilizados os seguintes instrumentos: Questionário cronotipo de Munique (MCTQ); 
Questionário para identificação de indivíduos matutinos e vespertinos (MEQ ou HO); 
Índice de qualidade do sono de Pittsburgh; Escala de Sonolência de Epworth; 
Actímetro; Cardiofrequencímetro. Foram analisadas variáveis de caracterização do 
sono, não paramétricas (IV60, IS60, L5 e M10) e índices cardíacos no domínio do 
tempo, frequência (LF, HF, LF/HF) e não linear (SD1, SD2, SD1/SD2). Realizou-se 
análise estatística descritiva, comparativa e de correlação com uso do programa 
SPSS versão 20. Participaram do estudo 41 estudantes, 48,8% (20) mulheres e 
51,2% (21) homens, com 19,63 ± 2,07 anos. O jet lag social teve uma média de 
02:39h ± 00:55h, 82,9% (34) com jet lag social ≥ 1 hora e houve correlação negativa 
com escore cronotipo de Munique evidenciando maior privação do sono em 
indivíduos com tendência à vespertinidade. Qualidade do sono ruim foi detectada em 
90,2% (37) (X2 = 26,56, p < 0,001) e 56,1% (23) sonolência diurna excessiva (X2 = 
0,61, p = 0,435). Observou-se diferença significativa dos valores de LFnu, HFnu e 
LF/HF entre os grupos de jet lag social < 2h e ≥ 2h e houve correlação do jet lag 
social com LFnu (rs = 0,354, p = 0,023), HFnu (rs = - 0,354, p = 0,023) e LF/HF (rs = 
0,355, p = 0,023). Verificou-se ainda associação negativa entre IV60 e índices no 
domínio do tempo e não lineares. Sugere-se que a privação crônica de sono pode 
ter associação com maior atividade simpática promovendo aumento no risco 
cardiovascular. 

 

Palavras-chave: Ritmos biológicos. privação de sono. variabilidade da frequência 
cardíaca. estudantes. 
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ABSTRACT 
 

Studies reveal that in recent decades a decrease in sleep duration has occurred. 
Social commitments, such as work and school are often not aligned to the "biological 
time" of individuals. Added to this, there is a reduced force of zeitgeber caused by 
less exposure to daylight and larger exposure to evenings. This causes a chronic 
sleep debt that is offset in a free days. Indeed, a restriction and extent of sleep called 
"social Jet lag" occurs weekly. Sleep deprivation has been associated to obesity, 
cancer, and cardiovascular risk. It is suggested that the autonomic nervous system is 
a pathway that connects sleep problems to cardiovascular diseases. However, 
beyond the evidence demonstrated by studies using models of acute and controlled 
sleep deprivation, studies are needed to investigate the effects of chronic sleep 
deprivation as it occurs in the social jet lag. The aim of this study was to investigate 
the influence of social jet lag in circadian rest-activity markers and heart function in 
medical students. It is a cross-sectional, observational study conducted in the 
Laboratory of Neurobiology and Biological Rhythmicity (LNRB) at the Department of 
Physiology UFRN. Participated in the survey medical students enrolled in the 1st 
semester of their course at UFRN. Instruments for data collection: Munich 
Chronotype Questionnaire, Morningness Eveningness Questionnaire of Horne and 
Östberg, Pittsburgh Sleep Quality Index, Epworth Sleepiness Scale, Actimeter; Heart 
rate monitor. Analysed were descriptive variables of sleep, nonparametric (IV60, 
IS60, L5 and M10) and cardiac indexes of time domain, frequency (LF, HF LF / HF) 
and nonlinear (SD1, SD2, SD1 / SD2). Descriptive, comparative and correlative 
statistical analysis was performed with SPSS software version 20. 41 students 
participated in the study, 48.8% (20) females and 51.2% (21) males, 19.63 ± 2.07 
years. The social jet lag had an average of 02: 39h ± 00:55h, 82.9% (34) with social 
jet lag ≥ 1h and there was a negative correlation with the Munich chronotype score 
indicating greater sleep deprivation in subjects prone to eveningness. Poor sleep 
quality was detected in 90.2% (37) (X2 = 26.56, p <0.001) and 56.1% (23) excessive 
daytime sleepiness (X2 = 0.61, p = 0.435). Significant differences were observed in 
the values of LFnu, HFnu and LF / HF between the groups of social jet lag <2h and ≥ 
2h and correlation of the social jet lag with LFnu (rs = 0.354, p = 0.023), HFnu (rs = - 
0.354 , p = 0.023) and LF / HF (r = 0.355, p = 0.023). There was also a negative 
association between IV60 and indexes in the time domain and non-linear. It is 
suggested that chronic sleep deprivation may be associated with increased 
sympathetic activation promoting greater cardiovascular risk. 

 
Keywords: Biological rhythms. sleep deprivation. heart rate variability. student. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A diminuição da duração do sono tornou-se um hábito no mundo 

industrializado. As exigências impostas pelo relógio social e a menor exposição à luz 

ambiental provocam um débito semanal de sono em trabalhadores e estudantes que 

é compensado nos dias livres. Nas últimas décadas, a duração do sono diminuiu 

cerca de 1,5 a 2 h nos Estados Unidos e as patologias do sono já afetam quase 70 

milhões de pessoas apenas nesse país (Crispim et al., 2007; Roenneberg, 2013).  

Embora o papel do sono não esteja totalmente esclarecido, sabe-se que 

esse contribui na conservação do metabolismo energético, no aprendizado e 

memória por meio da plasticidade neural, na termorregulação e na restauração de 

componentes celulares. Estudos mostram que a privação de sono tem como efeitos 

o aumento de ingestão de alimentos, a obesidade, a imunodeficiência, a alteração 

de humor e o risco de desenvolvimento de câncer (Bear et al., 2001; Cardoso et al., 

2009; Crispim et al., 2007; Straif et al., 2007).  

Em alguns países, como na Austrália, os custos financeiros com os 

problemas relacionados ao sono chegam a aproximadamente 1% do Produto Interno 

Bruto. Entretanto, poucos são os financiamentos relativos aos estudos dessa área. 

Observa-se a necessidade de realização de estudos com diversas populações para 

entendimento dos distúrbios que acometem humanos, identificação de indicadores 

simples e eficazes para o estudo do sono e recomendação de mudanças no 

comportamento buscando uma melhor qualidade de vida (Hilman et al., 2006; 

Roenneberg, 2013).  

Estudos populacionais vêm demonstrando relação entre o início tardio, a 

duração curta e a má qualidade do sono com o ganho de massa corporal em 

indivíduos com sobrepeso e o mau desempenho acadêmico em adultos jovens 

universitários (Medeiros et al., 2001; Roenneberg et al., 2012). Em decorrência da 

observação de privação crônica de sono em jovens universitários, investiga-se nesta 

dissertação uma possível associação deste evento com fatores de risco 

cardiovascular.  
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1.1 CRONOBIOLOGIA DO CICLO SONO-VIGÍLIA 

 

 

O ciclo sono-vigília humano é um ritmo biológico, pois oscila com recorrência 

periódica (Araújo & Marques, 2003). A ritmicidade biológica tem como propriedades 

clássicas: a capacidade de se ajustar ou sincronizar a uma pista ambiental cíclica; o 

caráter endógeno que persiste mesmo na ausência da pista ambiental; e a 

compensação à temperatura, ou seja, o ritmo se mantém mesmo diante de 

mudanças drásticas da temperatura corporal (Marques et al., 2003; Pires et al., 

2008; Silva, 2007).  

Observa-se no ciclo sono-vigília uma periodicidade circadiana, termo que 

vem do latim circa, que significa aproximadamente, e diem, dia, ou seja, é um ritmo 

com duração diária. Portanto, os ritmos circadianos possuem um período (Ƭ) de ≈ 24 

h (20 ≥ Ƭ ≤ 28 h). Essa periodicidade se dá pela sincronização do ciclo sono-vigília 

com o ciclo ambiental claro-escuro sendo, assim, classificado como ritmo com 

correlato geofísico e sem esta pista ambiental o indivíduo estará em livre-curso, Ƭ > 

24h (Araújo & Marques, 2003; Marques et al., 2003; Pires et al., 2008; Silva, 2007).  

Em 1972, Moore e Lenn descobriram que o ritmo circadiano do ciclo sono-

vigília é gerado por duas estruturas neurais localizadas bilateralmente na porção 

anterior do hipotálamo denominadas de Núcleos Supraquiasmáticos (NSQs) (Silva, 

2007). Assim, os NSQs atuam como marcapasso, pois são uma fonte de oscilação 

(Reppert & Weaver, 2002). Atualmente, sabe-se que um sistema de temporização 

biológica composto por oscilador central (NSQ), osciladores sistêmicos e periféricos 

controlam variáveis biológicas que apresentam ritmicidade circadiana. O sistema de 

temporização mantem estáveis as relações de fase entre os ritmos circadianos 

(sincronização interna) e dos ritmos com a variável ambiental ou zeitgeber - doador 

do tempo, em alemão (sincronização externa) (Araújo & Marques, 2003; Silva, 

2007).  

A regulação do ciclo sono-vigília tem sido explicada por meio de modelos e, 

dentre os tipos propostos, destaca-se o modelo de Borbély (1982) que sugeriu o 

acoplamento de um mecanismo circadiano (Processo C) a um homeostático 

(Processo S). O fator homeostático representa um aumento na necessidade de sono 

(pressão do sono). Assim, o sono seria a recuperação da fadiga causada, por 
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exemplo, por um fator neuroquímico que se acumularia durante a vigília e atinge um 

pico à noite (Gomes et al., 2010). A adenosina foi identificada como possível 

promotora do sono no processo homeostático e é um produto da decomposição da 

adenosina trifosfato (ATP) no processo de consumo de energia pelos neurônios 

durante a vigília (Porkka-Heiskanen, 2002).  

O componente circadiano controlaria o ciclo sono-vigília por um oscilador 

interno, autossustentável e sincronizado por pistas ambientais. Este modelo supõe 

que a interação dos processos homeostático e circadiano seja responsável por 

manter a vigília durante o dia e o sono à noite nos humanos (Markov & Goldman, 

2006). 

A avaliação dos processos circadianos e homeostáticos pode ser realizada 

por meio de variáveis não paramétricas obtidas da análise do ritmo atividade-

repouso que estimam o sono-vigília (Gonçalves et al., 2014; 2015).  As variáveis não 

paramétricas (IV, IS, L5 e M10) quantificam a estabilidade da sincronização do ritmo 

com o zeitgeber, a fragmentação e a amplitude do ritmo atividade-repouso (Figura 

01). Para Gonçalves et al. (2015), o processo circadiano é caracterizado pelas vias 

de entrada ao NSQ ocorrendo assim a sincronização do oscilador com os zeitgebers 

e esta sincronização pode ser mensurada através da variável Estabilidade Interdiária 

(IS). O IS avalia o ritmo atividade - repouso diário verificando a força de acoplamento 

entre o zeitgeber e o NSQ.  

O processo homeostático, por sua vez, pode ser avaliado pelas variáveis 

Variabilidade Intradiária (IV) e média das cinco horas de menor atividade noturna 

(L5) (Figura 01). O IV avalia o ritmo atividade-repouso durante 24h observando a 

fragmentação do mesmo. O L5 também avalia fragmentação do ritmo, sendo valores 

maiores representativos de agitação noturna e pior condição de saúde. Assim, a 

fragmentação do ritmo atividade-repouso pode ocorrer nas situações de despertar 

noturno e sonolência diurna excessiva que são comuns em idosos e trabalhadores 

noturnos, respectivamente. A fragmentação influencia negativamente a qualidade de 

vida (Gonçalves et al., 2014; 2015; Nóbrega, 2011). 

A amplitude do ritmo atividade-repouso, por sua vez, pode ser mensurada 

utilizando as variáveis L5, anteriormente mencionada, e M10 que representa a média 

das 10 horas de maior atividade diurna representando estilo de vida ativo 

(Gonçalves et al., 2014). O cálculo da diferença entre essas variáveis indica a 
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magnitude da amplitude; quanto maiores os valores, mais saudáveis os indivíduos e 

melhor eficiência do sono (Gonçalves et al., 2015). 

. 

 

 

Figura 1. Relação do sistema de temporização circadiana, ritmo atividade – repouso e variáveis não 
paramétricas. 

Fonte: Reproduzido de Gonçalves et al., 2015. 

 

 

1.2 MECANISMOS DO CICLO SONO-VIGÍLIA 

 

 

O sono pode ser definido como a suspensão normal e temporária da 

consciência e, eletrofisiologicamente, envolve a ocorrência de ondas cerebrais 

específicas. O sono é considerado um processo ativo, dependente do sistema 

tálamo-cortical e funcionalmente ligado a vigília (Gomes et al., 2010; Purves et al., 

2008).  

No século XX, estudos como de Constantin Von Economo durante a 

epidemia da encefalite letárgica (1918-1926) e de Moruzzi e Magoun, em 1949, que 

realizaram experimentos induzindo lesão da parte central do tronco encefálico foram 
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importantes para o entendimento do processo de formação do sono. Com estes 

experimentos e observações foram descobertos o hipotálamo posterior e o sistema 

reticular ativador ascendente (SRAA) como estruturas nervosas participantes do 

ciclo sono-vigília (Gomes et al., 2010; Von Economo, 1930).  

Em 1953, Aserinsky e Kleitman identificaram o sono com movimentos 

rápidos dos olhos (Rapid Eye Movement – REM), descoberta importante para a área 

(Aserinsky & Kleitman, 1953). Atualmente, sabe-se que o sono normal é constituído 

por 75% de sono Não-REM (NREM) e 25% de sono REM ocorrendo de forma 

alternada (Alóe et al., 2005). O sono NREM é, por sua vez, composto por três 

estágios (N1, N2 e N3) com características definidas pelas ondas do 

eletroencefalograma - EEG (Figura 02) (Guimarães, 2010; Purves et al., 2008; 

Quinhones & Gomes, 2011).  

 

 

 

Figura 2. Estágios do sono registrados no eletroencefalograma (EEG). 
Fonte: Adaptado de http://www.ibb.unesp.br/departamentos/Fisiologia/material_didatico/Neurobiologia_medica/Slides/ 18_sono 
_ vigilia.ppt. 

 

 

O estágio N1 é caracterizado por redução dos ritmos alfa e aparecimento do 

ritmo teta sendo o estágio de sono mais leve. Em N2 o sono é levemente mais 

profundo observando-se a presença de fusos e complexo K no EEG e em N3 

ocorrem ondas lentas (delta), baixa frequência e alta amplitude sinalizando atividade 

elétrica sincronizada de neurônios corticais. Os três primeiros estágios têm uma 

http://www.ibb.unesp.br/departamentos/Fisiologia/material_didatico/Neurobiologia_medica/Slides/%2018_sono%20_%20vigilia.ppt
http://www.ibb.unesp.br/departamentos/Fisiologia/material_didatico/Neurobiologia_medica/Slides/%2018_sono%20_%20vigilia.ppt
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duração em torno de 1 hora de sono, após isso se inicia o sono REM com EEG 

semelhante ao estado desperto, ou seja, atividade elétrica dessincronizada (Figura 

02) (Guimarães, 2010; Purves et al., 2008; Quinhones & Gomes, 2011). 

O EEG sincronizado ou dessincronizado é resultado de atividade neural 

tálamo-cortical desencadeada por interação entre os sistemas monoaminérgicos e 

colinérgicos do tronco encefálico. O sono e a vigília contam com sistemas próprios, 

porém interconectados, ocorrendo, periodicamente, uma predominância de um 

sistema sobre o outro (Figura 03) (Alóe et al., 2005; Gomes et al., 2010).  

A ativação cortical ou dessincronização ocorrida na vigília é resultado da 

ativação de sistemas monoaminérgicos constituído pelas células noradrenérgicas do 

locus coeruleus, serotoninérgicas dos núcleos rostrais da rafe, dopaminérgicos da 

área tegmental ventral e histaminérgicos dos núcleos tuberomamilares do 

hipotálamo posterior (Alóe et al., 2005; Gomes et al., 2010; Hipólide, 2007; Purves et 

al., 2008).  

Os sistemas supracitados projetam-se difusamente ativando o córtex 

cerebral e, os núcleos reticulares do tálamo, além de inibir as células gabaérgicas e 

galaninérgicas dos núcleos pré-ópticos ventrolateral (NPOVL) no hipotálamo anterior 

(Figura 03). Observa-se na vigília uma atividade elevada deste sistema, diminuída 

no sono NREM e ausente no REM. A vigília se caracteriza ainda pela ativação de 

projeções colinérgicas para o tálamo e o córtex cerebral (Alóe et al., 2005; Gomes et 

al., 2010; Hipólide, 2007; Purves et al., 2008).  

No sono NREM, os neurônios inibitórios gabaérgicos e galaninérgicos do 

NPOV tornam-se ativos e, por meio de projeções para os núcleos monoaminérgicos, 

colinérgicos (tegmentar laterodorsal e tegmentar pedunculopontino) e para o sistema 

hipocretina, inibem as estruturas promotoras da vigília (Figura 03). Assim, o NPOVL 

e sistema aminérgico apresentam uma relação de inibição mútua entre os dois 

sistemas – teoria de interação recíproca (Alóe et al., 2005).  

No sono REM as células aminérgicas “silenciam” e deixam de inibir as 

células colinérgicas REM-on (Figura 03). Embora haja atividade tálamo-cortical 

dessincronizada no EEG assim como na vigília, não há participação do sistema 

aminérgico no sono REM. A dessincronização se deve à ativação máxima das 

células colinérgicas denominadas “REM-on” (Alóe et al., 2005; Gomes et al., 2010; 

Hipólide, 2007).  
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O oscilador central, NSQ, participa dos mecanismos neurais enviando 

projeções para o NPOVL, hipotálamo lateral e locus coeruleus. Ao final da vigília, o 

NSQ tem o papel de desinibir o NPOVL para promover o início do sono NREM. Além 

do controle circadiano, ocorre o controle homeostático do sono como visto 

anteriormente no modelo proposto por Borbély (1982) e neste mecanismo o 

prosencéfalo basal tem papel homeostático (Hipólide, 2007). 

Estudos mostraram que as células do prosencéfalo basal formam a região 

de maior acúmulo de adenosina (molécula metabólica hipnogênica). Essa substância 

tem ação inibitória nas células colinérgicas desta área. O acúmulo de adenosina 

durante a vigília tem um efeito inibitório sobre os sistemas moduladores difusos de 

acetilcolina (ACh), noradrenalina (NA) e serotonina (5-HT) ativos no encéfalo 

acordado. Essa inibição colinérgica promove uma desinibição do NPOVL que, em 

conjunto com a ação do NSQ, dá início ao sono NREM (Alóe et al., 2005; Gomes et 

al., 2010; Hipólide, 2007). Após iniciar o sono, os níveis de adenosina diminuem e os 

sistemas moduladores vão se restabelecendo gradativamente até o indivíduo 

acordar e o ciclo recomeçar novamente (Bear et al., 2001; Markov & Goldman, 

2006). 
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Figura 3. Mecanismos neurais do ciclo sono-vigília. 
A. Vigília. O sistema reticular ativador ascendente é composto por projeções múltiplas ascendentes 
do tronco encefálico, hipotálamo, tálamo e prosencéfalo basal. 
B. Sono NREM. Regiões promotoras do sono NREM encontram-se no hipotálamo anterior 
(principalmente da área pré-óptica ventrolateral) e inibem as regiões promotoras da vigília no 
hipotálamo e tronco encefálico durante o sono de ondas lentas. 
C. Sono REM. Regiões promotoras do sono REM compreendem células sleep-on do hipotálamo e do 
prosencéfalo basal que se encontram ativas, bem como as glutamatérgicas do sublocus coeruleus 
(SLC REM-on neurons) que promovem atonia REM através de projeção caudal. O sistema 
colinérgico do tronco encefálico também está ativo e estimula as alças tálamo-corticais para gerar o 
EEG dessincronizado similar ao da vigília. 
O quadro na parte inferior à direita mostra sinteticamente as estruturas e os neurotransmissores 
relacionados ao ciclo sono-vigília. 
Legenda: GC/gigantocelular = núcleo celular gigantocelular, LC = locus coeruleus, LH = área 
hipotalâmica lateral, MN-alfa = motoneurônios alfa, NRf = núcleos dorsal e mediano da rafe, SRAA = 
sistema reticular ativador ascendente, TLD = núcleo tegmentar laterodorsal, TMN = núcleo 
tuberomamilar, TPP = núcleo tegmentar pedunculopontino, PB = prosencéfalo basal, SLC = sublocus 
coeruleus, vPAG = substância cinzenta periaquedutal ventral, VLPO = núcleo pré-óptico 
ventrolateral, ACh = acetilcolina, DA = dopamina, GAL = galanina, GABA = ácido gama 
aminobutírico, GLI = glicina, HST = histamina, NA = noradrenalina, ORX = orexina/hipocretina, VIP = 
peptídeo intestinal vasoativo, 5-HT = serotonina.  

Fonte: Reproduzido de Saper (2005), Mignot (2008), Schwartz & Roth (2008) apud Gomes et al (2010). 
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1.3 JET LAG SOCIAL  

 

 

Os compromissos sociais, como o trabalho e a escola, muitas vezes não 

estão alinhados ao “tempo biológico” dos indivíduos. Assim, em dias de semana 

fazem uso de despertador para atender a demanda social resultando em interrupção 

prematura do sono e em finais de semana acordam mais tarde para tentar 

compensar o débito de sono. Esta diferença entre o tempo de sono dos dias de 

trabalho e livres se assemelha a viajar através de vários fusos horários no sentido 

Oeste na sexta-feira à noite e retornar na segunda-feira pela manhã. A ocorrência 

semanal desta situação é denominada de jet lag social (Roenneberg et al., 2012; 

Wittmann et al., 2006).  

O jet lag social é o padrão restrição/extensão do sono, em que a duração do 

sono nos finais de semana é maior que a duração nos dias de semana. A avaliação 

do jet lag social tem como base a diferença entre o meio do sono dos dias de 

trabalho e dos dias livres (Figura 04). Dessa forma, o jet lag social quantifica a 

discrepância entre os relógios biológico e social, resultando em perda crônica de 

sono (Roenneberg et al., 2003).  

Os seres humanos têm suas preferências por horários de sono e atividade, 

caracterizadas pelo cronotipo, que por sua vez é regulado pelo relógio biológico. As 

variações genéticas e ambientais determinam o cronotipo que pode ser classificado 

em matutino, vespertino, intermediário ou bimodal (Martynhak et al., 2010; 

Roenneberg et al., 2007, 2012; Wittmann et al., 2006). Naturalmente, o cronotipo 

torna-se progressivamente vespertino durante a adolescência ocorrendo um pico de 

jet lag social em torno do fim da adolescência em comparação com as outras idades 

(Roenneberg et al., 2004; 2012; 2015; Wittmann et al., 2006).  

O jet lag observado em viagens transmeridionais é referido apenas como 

conjunto de sintomas passageiros. Entretanto, o jet lag social tem um impacto sobre 

a fisiologia de forma crônica, devido às características da vida moderna, com 

implicações clínicas ainda ignoradas pela sociedade (Wittmann et al., 2006). 
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Figura 4. Ilustração do jet lag social em um actograma. 
Seis semanas de um indivíduo com cronotipo vespertino extremo exemplificando o comportamento 
típico do tempo de sono em dias de trabalho (barras coloridas) e em dias livres (barras verdes). O 
eixo horizontal representa o horário local e eixo vertical os dias de sono.  O jet lag social é a diferença 
entre o ponto médio do sono em dias livres e dias de trabalho.  

Fonte: Adaptado de Roenneberg et al., 2012. 

 

 

Estudos sugerem que a vida “contra o relógio” pode ser um fator que 

contribui para a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo e o humor deprimido (Hidalgo 

et al., 2009; Levandovski et al., 2011; Roenneberg et al., 2012; Wittmann et al., 

2006). O jet lag social é observado em indivíduos trabalhadores em turnos, 

observando-se relatos na literatura, de potenciais efeitos desta rotina de trabalho, 

sobre a privação de sono, como as doenças cardiovasculares e metabólicas (Guo et 

al., 2013; Pan et al., 2011). 

Em 2007, a Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (AIPC) da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) avaliou a carcinogenicidade do trabalho em 

turno (Straif et al., 2007). Estudos mostraram que perturbações no relógio biológico 

ocasionados por trabalho em turno noturno em profissionais enfermeiros e em 

aeromoças, causavam maior risco de câncer de mama. A privação de sono e 

consequente supressão de melatonina conduzem à imunodeficiência. Desta forma, o 

Grupo de Trabalho concluiu que um trabalho que envolve privação de sono é 
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potencialmente cancerígeno para os seres humanos (Megdal et al., 2005; Straif et 

al., 2007).  

Mesmo com todas as descobertas acerca do sono, perguntas básicas como 

quanto de sono é o ideal e o papel dos fatores genéticos e ambientais na 

determinação de padrões de sono ideal ainda não são bem entendidas. Roenneberg 

(2013) propõe à comunidade científica a realização de um grande e ambicioso 

projeto de estudo do sono em humanos de forma abrangente para os próximos 

anos. Pesquisadores destacam que a melhoria na correspondência entre o relógio 

biológico e social pode contribuir para a prevenção e o tratamento de eventos de 

risco à saúde humana (Roenneberg et al., 2012; Wittmann et al., 2006).  

 

 

1.4 SISTEMA NERVOSO AUTONÔMICO E PRIVAÇÃO DO SONO 

 

 

O hipotálamo é uma estrutura de grande importância no ciclo sono-vigília, 

pois nele estão localizadas estruturas responsáveis pelo mecanismo de sono-vigília 

como os núcleos tuberomamilares, NPOVL além dos NSQ, principal estrutura do 

sistema de temporização circadiana. O hipotálamo também desempenha papel 

fundamental na coordenação endócrina, neurovegetativa e comportamental para 

manutenção da homeostasia (Alóe et al., 2005; Cingolani & Houssay, 2003). 

Entende-se por homeostasia a tendência contínua dos organismos de 

manterem um estado de equilíbrio dinâmico do meio interno, sendo este termo 

criado pelo fisiologista americano Walter Cannon (1871-1945). O sistema 

neurovegetativo ou sistema nervoso autonômico (SNA) constitui um dos principais 

mecanismos de manutenção desse frágil equilíbrio, atuando de forma sistêmica e 

inconsciente (Cingolani & Houssay, 2003; Lent, 2005). 

O SNA pode ser subdividido em sistema parassimpático, simpático e 

entérico. Os componentes simpático e parassimpático atuam de forma integrada e 

se complementam respondendo a estímulos fisiológicos e ambientais garantindo a 

constância interna. As características do sistema simpático conferem a possibilidade 

de reação generalizada ou precisa sobre efetores. Por sua vez, o parassimpático 

atua de modo mais localizado e limitado (Cingolani & Houssay, 2003; Lent, 2005).  
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Um dos sistemas de controle do SNA é o cardiovascular. O coração é 

inervado por fibras nervosas autonômicas que incluem nervos vagos e troncos 

simpáticos. O sistema parassimpático inerva estruturas localizadas nos átrios 

cardíacos próximos aos nós sinusal e atrioventricular. Por sua vez, as terminações 

simpáticas atingem os nós sinusal e atrioventricular e o miocárdio (Figura 05a). O 

componente simpático provoca ativação com aumento da frequência cardíaca (FC), 

da contratilidade miocárdica e da pressão arterial enquanto o componente 

parassimpático provoca efeitos contrários (Guyton & Hall, 2011).  

A FC é determinada pela interação da modulação autonômica simpática e 

parassimpática e o equilíbrio destes componentes apresenta grande significado em 

diversas condições clínicas (Cambri et al., 2008). A modulação simpático-vagal 

cardíaca acarreta oscilação na duração dos intervalos RR (intervalo entre os 

batimentos cardíacos) como forma de resposta aos estímulos internos e externos 

(Figura 05b). Assim, a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) é uma medida 

de oscilação do intervalo entre batimentos cardíacos sequenciais e reflete a 

regulação autonômica cardíaca (Cambri et al., 2008; ESC/NASPE, 1996).  

 

 

  

a) b) 

Figura 5. a) Inervação autonômica cardíaca: as fibras nervosas simpáticas emergem dos segmentos 
medulares toracolombares e inervam os marcapassos cardíacos e miocárdio, enquanto as fibras 
parassimpáticas emergem das regiões craniossacrais e inervam apenas os marcapassos cardíacos. 
b) Traçado eletrocardiográfico e intervalos RR. 

Fonte: Reproduzido de Guyton & Hall, 2011.  
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A VFC pode ser mensurada por meio de um cardiofrequencímetro e os 

métodos de análise compreendem os lineares, no domínio do tempo e da 

frequência, e os não lineares (Vanderlei et al., 2009). A análise no domínio do tempo 

baseia-se em operações estatísticas do intervalo RR ou geométricos. O domínio da 

frequência deriva da avaliação do espectro de potência que apresenta a distribuição 

da densidade em função da frequência (Cambri et al., 2008). Isso só é possível com 

aplicação de procedimentos matemáticos como a Transformação Rápida de Fourier. 

Essa análise pode ser utilizada como um método não invasivo para se avaliar a 

integridade da função neurocardíaca, quantificando a modulação simpática e 

parassimpática (Roy & Ghatak, 2013). 

Além do método linear, a VFC também pode ser analisada pela óptica não 

linear. Esse método vem sendo aplicado no estudo de fenômenos biológicos em 

razão da natureza dinâmica complexa desses eventos (Vanderlei et al., 2009). A 

plotagem de Poincaré é um dos métodos não lineares e apresenta a dispersão de 

RRn vs RRn+1.Observam-se em indivíduos saudáveis intervalos bastante irregulares 

pela predominância vagal na modulação cardíaca (Cambri et al., 2008).  

A literatura vem reportando um risco aumentado para doenças 

cardiovasculares em indivíduos submetidos à privação do sono e que o provável 

mecanismo seja o mau funcionamento da modulação autonômica cardiovascular. 

Uma pesquisa sobre os efeitos da privação do sono de forma aguda no SNA em 

jovens saudáveis observou que durante o dia e o sono subsequente à privação 

houve redução da modulação autonômica indicando estresse ao sistema e aumento 

do risco cardiovascular. Ressalta-se que este estudo foi feito de forma aguda e 

controlada e que são necessárias pesquisas investigando estes efeitos em privação 

do sono de forma crônica como ocorre no jet lag social (Glos et al., 2014). 

 

 

1.5 CICLO SONO-VIGÍLIA EM ESTUDANTES 

 

 

Como destacado anteriormente, o sono é essencial no desenvolvimento 

físico, comportamental e intelectual. Os déficits de sono acarretam impactos à saúde 

como sonolência diurna, déficits de memória, dificuldade de concentração e 
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desempenho (Owens, 2010; Touitou, 2013; Wolfson & Carskadon, 1998; Wolfson et 

al., 2007). Na adolescência o horário do início do sono torna-se cada vez mais 

tardio, entretanto as obrigações sociais exigem um despertar precoce levando a um 

débito crônico de sono, e que haverá compensação nos dias livres (Randler, 2008; 

Owens, 2010).  

Estudos realizados com estudantes universitários têm constatado que o 

desempenho acadêmico apresenta correlação positiva significativa com horários de 

dormir mais cedo e de despertar mais tarde, fortalecendo a hipótese de que os 

hábitos de sono são parcialmente responsáveis pela variação no desempenho 

acadêmico (Eliasson & Lettieri, 2010; Genzel et al., 2013; Lima; Medeiros; Araújo, 

2002; Medeiros et al., 2001; Trockel et al., 2000). 

Em 2001, um estudo feito com estudantes universitários do curso de 

medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) observou que 

38,9% dos estudantes reportaram uma qualidade do sono ruim com uma tendência 

à predominância neste grupo de estudantes com cronotipo vespertino. Verificou-se 

que 42,8% dos estudantes tiveram um padrão irregular do ciclo sono-vigília 

correlacionando com a qualidade do sono. A análise revelou ainda correlação 

negativa entre desempenho acadêmico e início, irregularidade e duração do sono 

(Medeiros et al., 2001).  

Atualmente, curso de medicina da UFRN, objeto da pesquisa supracitada, 

tem uma carga horária total de 8.480h distribuídas durante os 06 anos de 

graduação. O 1º período oferta disciplinas básicas em formato de módulos com 

carga horária total de 555h. As aulas do 1º período iniciam, de forma geral, às 

07:00h até 12:30h no turno manhã e 14:00h até 18:30h no turno tarde de segunda a 

sexta-feira. O 1º período é caracterizado por uma grande demanda acadêmica 

devido à quantidade de disciplinas básicas e essenciais para a formação médica e 

intensa rotina de aulas e estudos.  

Embora, o 1º período do curso seja marcado por mudanças na rotina dos 

estudantes, estes já apresentavam uma rotina de estudos intensa para o ingresso na 

universidade. Assim, supõe-se que desde o preparatório para o acesso ao ensino 

superior, estes estudantes vêm apresentando desalinhamento dos relógios biológico 

e social promovendo privação do sono de forma crônica que pode levar ao risco de 

doenças cardiovasculares, por exemplo. Com base nessa hipótese, objetivei estudar 
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o ciclo sono-vigília de estudantes do 1º período de medicina e investigar possíveis 

associações com prejuízos na modulação autonômica cardiovascular. 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

 

1.6.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar a relação entre o jet lag social e marcadores circadianos de 

atividade-repouso e cardíaco em estudantes do curso de medicina do 1º período da 

UFRN. 

 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Caracterizar o ciclo sono-vigília de estudantes de medicina;  

 Descrever o comportamento do controle autonômico cardíaco de estudantes de 

medicina;  

 Comparar os marcadores circadianos e cardíacos entre estudantes com 

diferentes graus de jet lag social; 

 Verificar a associação entre jet lag social e índices cardíacos;  

 Verificar a relação entre marcadores circadianos e índices cardíacos.  
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1.7 HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

 

H0: Não existe uma relação entre jet lag social, marcadores circadianos de atividade 

- repouso e controle autonômico cardíaco.  

H1: Existe uma relação entre jet lag social, marcadores circadianos de atividade - 

repouso e controle autonômico cardíaco.  

 

P1: Estudantes com maior jet lag social apresentam pior qualidade do sono e 

sonolência diurna. 

P2: Estudantes com maior jet lag social apresentam menor variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC). 

P3: Estudantes com maior pressão do sono apresentam menor VFC. 
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2 MATERIAIS E  MÉTODOS 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal, observacional, descritiva 

e analítica. Em uma pesquisa quantitativa, os dados são métricos e as abordagens 

são experimentais, hipotético-dedutivas ou verificatórias. De acordo com Costa & 

Barreto (2003) a epidemiologia descritiva examina como a incidência e a prevalência 

de uma condição de saúde varia de acordo com as características da população a 

ser estudada. Segundo o mesmo autor, a definição de estudo analítico é a pesquisa 

que verifica a existência de associação entre a exposição e uma condição de saúde. 

O delineamento de estudo analítico proposto é o transversal na qual a exposição e a 

condição de saúde são determinadas simultaneamente sendo possível verificar a 

correlação entre as variáveis estudadas sem estabelecer relação de causa-efeito 

(Costa & Barreto, 2003). 

 

 

2.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade 

Biológica (LNRB) do Departamento de Fisiologia, Centro de Biociência da UFRN, 

Campus Universitário Lagoa Nova, Natal - RN.  

 

 

2.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A população do estudo foi constituída por 100 estudantes do curso de 

medicina da UFRN regularmente matriculados no 1º período do curso (2013.2 e 

2014.1). Participaram da pesquisa todos os estudantes que se enquadraram nos 

critérios de inclusão. Assim, participaram 51 estudantes da coleta de dados. 
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2.3.1 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 

Os critérios de inclusão foram: estudantes de ambos os sexos do curso de 

medicina da UFRN, regularmente matriculado no 1º período do curso, não fazer uso 

de medicamentos que altere o sono e não apresentar patologias que comprometam 

o sono. Foram excluídos da pesquisa os estudantes que estiveram ausentes durante 

a etapa de coleta de dados de VFC e aplicação do Questionário CronoTipo de 

Munique e/ou não aceitaram participar da pesquisa.  

 

 

2.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN e 

aprovado com nº CAAE 26961814.5.0000.5537 (APÊNDICE I). Os estudantes 

autorizaram sua participação pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE II). Os estudantes receberam informações sobre os objetivos, 

os procedimentos da pesquisa e a não obrigatoriedade de participação no estudo. 

 

 

2.5 PROCEDIMENTOS 

 

 

Inicialmente, os estudantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa 

e depois concordaram com a participação voluntária por meio do TCLE, estando 

cientes que em qualquer momento poderiam desistir de participar da pesquisa. A 

seguir foram coletados dados de massa corporal utilizando uma balança digital 

(Techline®), altura, circunferência da cintura e quadril utilizando uma fita métrica. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: Questionário CronoTipo de 

Munique (MCTQ), Questionário para identificação de indivíduos matutinos e 

vespertinos (MEQ), Índice de qualidade do sono de Pittsburgh (IQSP), Escala de 

sonolência excessiva de Epworth (ESE), actímetro e cardiofrequencímetro.  
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2.5.1 Questionário CronoTipo de Munique (MCTQ) (ANEXO I) 

 

 

Este questionário avalia o sono em dias de trabalho/aulas e dias livres 

(Roenneberg et al., 2003). Por meio deste instrumento são obtidos cronotipo, início 

do sono, duração do sono e jet lag social dos sujeitos. O cronotipo é calculado por 

meio do horário corrigido do meio do sono em dias livres (MSLc) que se correlaciona 

bem com o Questionário Horne-Östberg (Zavada et al., 2005). A fórmula para o 

cálculo do MSLc é a seguinte (Roenneberg et al., 2004): 

 

MSLc= MSL-0,5*(DSl-(5*DSt+2*DSl)/7) 

 MSLc é o ponto médio do sono nos dias livres corrigido; 

 MSL é o ponto médio do sono nos dias livres, sem correção;  

 DSl é a duração do sono nos dias livres; 

 DSt é a duração do sono nos dias de trabalho. 

 

O cronotipo no MCTQ é dado em horas, variando de 0 a 12 horas. Os 

valores menores representam a matutinidade, enquanto os maiores representam a 

vespertinidade. 

O jet lag social é calculado pela diferença entre meio do sono de dias livres e 

dias de trabalho (ΔMS) (Wittmann et al., 2006): 

ΔMS = MSL – MST 

 MSL é o ponto médio do sono nos dias livres. 

 MST é o ponto médio do sono nos dias de trabalho/aula. 

 

2.5.2 Questionário de Identificação de Matutinos e Vespertinos (MEQ) (ANEXO II) 

 

 

O questionário MEQ foi elaborado por Horne & Ostberg (1976) traduzido e 

adaptado às características e hábitos da população brasileira. Este instrumento 

verifica a preferência por horários de sono e atividades (cronotipo) refletindo a fase 

circadiana do indivíduo. O MEQ é composto por 19 perguntas sobre os horários 

preferencias em relação sua vida cotidiana (Levandovski et al., 2013). As respostas 
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do questionário foram computadas em Software aplicativo que verifica a pontuação 

(16 a 86 pontos) para classificação do cronotipo e índice de bimodalidade proposto 

por Martynhak et al. (2010).  

 16 a 41 pontos = vespertino; 

 42 a 58 pontos = indiferente; 

 59 a 86 pontos = matutino. 

 

 

2.5.3 Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP) (ANEXO III) 

 

 

O questionário é composto por 9 perguntas para avaliar a qualidade do sono 

durante o último mês e é constituída por 7 subescalas (Chellappa & Araújo, 2007): 

(1) qualidade do sono; 

(2) latência do sono; 

(3) duração do sono; 

(4) eficiência habitual do sono; 

(5) distúrbios do sono; 

(6) uso de medicação para dormir; 

(7) sonolência diurna. 

Para cada subescala é atribuída uma pontuação de 0 a 3 pontos. O escore 

total terá valor máximo de 21 pontos (Chellappa & Araújo, 2007). 

Classificação: 

 0 a 4 = boa qualidade do sono; 

 5 a 10 = qualidade do sono ruim; 

 > 10 = distúrbio do sono. 

 

 

2.5.4 Escala de Sonolência Excessiva de Epworth (ANEXO IV) 
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Utilizada para avaliar sonolência diurna excessiva. Consiste em 8 questões 

que descrevem situações diárias que podem induzir à sonolência. Cada questão é 

graduada de 0 a 3 pontos (Johns, 1991). 

Classificação do escore total: 

 ≥ 10 = sonolência diurna excessiva; 

 > 15 = sonolência patológica (presente na apneia do sono). 

 

 

 2.5.5 Actimetria 

 

 

Os estudantes foram submetidos a uma avaliação objetiva do ciclo sono-

vigília utilizando um actímetro ACT10 produzido pela Consultoria Eletrônica - CE. 

Esse consiste em um aparelho semelhante a um relógio que registra a atividade do 

antebraço por meio de um acelerômetro programado para armazenar informações 

da aceleração do movimento em intervalos de amostragem de 1 minuto, captação de 

exposição à luz que varia de 0,01 a 100.000 lux, temperatura corporal e horários de 

eventos.  

O actímetro caracteriza-se pelo seu baixo custo, fácil aplicação e difusa 

utilização em pesquisas sobre ritmo circadiano e sono (Huang et al., 2002). O uso do 

actímetro ocorreu no punho não dominante durante um período de 14 dias (Figura 

06). Os estudantes receberam ainda instrução sobre o uso do aparelho, como 

retirada apenas durante o banho (APÊNDICE III). Os dados foram descarregados 

por uma interface actímetro-computador ACTCabo 10 e processados pelo programa 

El Temps para obtenção de actogramas da atividade-repouso e luminosidade 

(Figura 07). 
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Figura 6. Actímetro CE. 
Fonte: LNRB, Laboratório de Fisiologia, UFRN, 2013. 

 

 

 

Figura 7. Modelo de actograma registrando ciclo atividade - repouso. 
Dados plotados dia a dia, um sobre o outro para melhor observação do processo de sincronização 
com o ciclo claro – escuro. Plotagem em 48 h para melhor visualização do ritmo atividade – repouso. 

Fonte: LNRB, Departamento Fisiologia, UFRN, 2013. 
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Devido ao ritmo atividade-repouso não apresentar comportamento de uma 

função co-senoidal, foram estudadas as seguintes variáveis não paramétricas 

obtidas pela actimetria (Gonçalves et al., 2015; Huang et al., 2002; Nóbrega, 2011; 

Sokolove & Bushell, 1978; Van Someren et al., 1999):  

 Variabilidade intradiária (IV): dá uma indicação da fragmentação do ritmo que 

é dado pela frequência e a amplitude das transições entre atividade e 

repouso. Os valores variam de 0 a 2 com valores maiores indicando 

fragmentação.  Assim, altos valores de IV indicam ocorrências de episódios 

de sonos diurnos e/ou despertares noturnos. O cálculo desta variável se dá 

pela relação das médias dos quadrados da diferença entre todas as horas 

sucessivas e as médias dos quadrados da variância total. Foi utilizado o 

intervalo de tempo de 60 minutos (IV60). 

 Estabilidade interdiária (IS): quantifica a sincronização do ritmo ao zeitgeiber 

de 24 horas, ou seja, a força de acoplamento do ritmo e do sincronizador 

ambiental. Verifica a regularidade dos períodos de início e término da 

atividade e perfil da atividade através dos dias. Os valores variam de 0 a 1 e 

quanto maiores indicam maior estabilidade do ritmo. Isto indica um bom 

funcionamento dos componentes do sistema de temporização circadiano 

ligados à sincronização fótica e não fótica. O cálculo se dá pela relação entre 

a variação do perfil diário médio e a variância total. Foi utilizado um intervalo 

de tempo de 60 min (IS60). 

 Nível de atividade noturna (L5): representa a média do período de 5 h menos 

ativo. Os valores aumentados indicam elevada atividade noturna. O valor foi 

obtido por uma média aritmética do L5 dos 14 dias analisados. 

 Nível de atividade diurna (M10): representa a média do período de 10 h mais 

ativo do padrão de 24 h. Os valores diminuídos indicam inatividade. O valor 

foi obtido por uma média aritmética do M10 dos 14 dias analisados. 

O estudo destas variáveis foi feito através de um Software aplicativo não 

paramétrico desenvolvido pelo LNRB – UFRN para esta análise especifica. 
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2.5.6 Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC)  

 

 

Os participantes foram instruídos a evitar café, tabaco, chocolate ou 

qualquer substância estimulante, medicamento ou exercícios físicos que possam 

alterar a atividade cardíaca 24 horas antes da coleta dos dados referentes à VFC. O 

registro da VFC foi feito no turno da manhã, durante a aula do estudante, em 

posição sentada após a solicitação de manutenção da vigília durante o registro da 

VFC.  

Para coleta dos dados foi utilizado um cardiofrequencímetro modelo Polar 

RS800 com uma cinta posicionada no tórax ao nível do processo xifóide para captar 

a atividade elétrica do coração e transmiti-los através de um campo magnético ao 

monitor com o programa Polar Pro-trainer 5. O sinal captado pelo monitor foi 

analisado no software Kubios HRV (do inglês, heart rate variability – HRV), 

desenvolvido pelo Biosignal Analysis and Medical Imaging Group (BSAMIG), 

Finlândia (Figura 08) (BSAMIG, 2012). 
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Figura 8. Interface do software Kubios HRV com modelo de análise das variáveis. 
Fonte: BSAMIG, 2012. 

 

 

Foram determinados 30 minutos de leitura do intervalo RR para análise dos 

índices cardíacos. Foram utilizados os métodos lineares de domínio de tempo, 

frequência e não lineares da VFC. O domínio de tempo corresponde aos resultados 

expressos em unidade de tempo (milissegundos) das medidas dos intervalos RR 

durante determinado intervalo de tempo. 

Foram determinados os seguintes índices estatísticos: RR (intervalo entre 

ondas R); FC (frequência cardíaca); SDNN (desvio padrão de todos os intervalos 

RR); STD HR (desvio padrão dos valores instantâneos da FC); RMSSD (raiz 

quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais 

adjacentes); NN50 (intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 

50ms); pNN50 (porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferença de 

duração maior que 50ms). 

Para estudo do espectro de frequência, foi utilizada a densidade de potência 

espectral na qual a VFC é decomposta em componentes oscilatórios (Figura 09). A 
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obtenção desses índices espectrais foi feita por um processamento matemático 

(Fast Fourier Transform) que transforma o tacograma de frequências em um 

tacograma de intervalos RR em função do tempo. Por meio de algoritmo matemático 

estima-se a potência espectral da VFC. Foram analisadas as seguintes faixas 

espectrais (ESC/NASPE, 1996; Vanderlei e cols., 2009): 

1. Componente de alta frequência (High Frequency – HF): variação de 0,15 a 0,4 Hz, 

indicador de atuação do sistema nervoso autonômico (SNA) parassimpático. 

2. Componente de baixa frequência (Low Frequency – LF): variação de 0,04 a 0,15 

Hz, corresponde a ação conjunta do SNA simpático e parassimpático com 

predominância simpática. 

3. Relação LF/HF: caracteriza o balanço autonômico simpático-vagal sobre o 

coração. 

 

 

 

Figura 9. Interface do software Kubios HRV com modelo de gráfico de análise espectral de 
frequência. 

Fonte: BSAMIG, 2012. 

 

 

O estudo não-linear da VFC foi feito pela plotagem Poincaré. No plot são 

associados intervalos RR com o anterior (RRn vs RRn+1). O gráfico Poincaré (Figura 

10) quando aplicado o método de ajuste de elipses oferece 3 índices:  

- Desvio padrão da variabilidade instantânea batimento-a-batimento (SD1): 

determinado pelo eixo transverso da elipse, é caracterizado como marcador da 

modulação parassimpática;  
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- Desvio padrão a longo prazo de intervalo RR contínuos (SD2): determinado 

pelo eixo longitudinal da elipse, é caracterizado como marcador da modulação 

parassimpática e simpática (variabilidade global); 

- SD1/SD2: Razão entre as variações curta e longa dos intervalos RR. 

 

 

 

Figura 10. Plot Poincaré e análise de SD1 e SD2. 
Fonte: LNRB, 2014. 

 

 

2.6 HIGIENE DO SONO (APÊNDICE IV) 

 

 

Após as coletas e análise dos dados, os estudantes receberam orientações 

sobre higiene do sono por meio de folder assim como uma ficha com resultados 

individuais sobre cronotipo, qualidade do sono, sonolência e actograma. 

 

 

2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20. A estatística descritiva foi 
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realizada por meio de média, mediana e desvio padrão. A análise dos dados 

categóricos como sexo, grau de jet lag social, classificação de cronotipo, IQSP e 

Epworth foi feita pela medida de associação Qui-quadrado. 

Para fins de comparação, foram definidas duas categorias de jet lag social, 

cada uma representando aproximadamente metade do total da população (jet lag 

social < 2h: nº = 18; jet lag social ≥ 2h: nº = 23). A definição dos grupos tomou como 

base Rutters et al., 2014.  

Realizou-se a verificação da normalidade dos dados pelos testes 

Kolmogorov-Smirnov. Para análise da comparação de variáveis como idade, IMC, 

relação Cintura/Quadril, variáveis do sono, atividade-repouso e VFC nos grupos jet 

lag social < 2h e ≥ 2h e grupos sexo masculino e feminino foi aplicado o teste Mann 

Whitney. 

As análises de correlação entre variáveis não normais (início e duração do 

sono, IQSP, Epworth, VFC, IV60, IS60, L5 e M10) foi feita por meio do teste 

Spearman (ρ). No estudo de variáveis normais (jet lag social e cronotipo Munique) 

aplicou-se teste Pearson de correlação (r) e teste de Regressão simples. Foi 

considerado um intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 5% (p ≤ 

0,05).  
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3 RESULTADOS 

 

 

I. CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

 

Participaram da pesquisa 51 estudantes, no entanto houve perda amostral 

por problemas técnicos com instrumento de captura de sinais cardíacos, sendo 

finalizada a pesquisa com 41 estudantes cursando o 1º período de medicina na 

UFRN. A amostra foi constituída de 20 (48,8%) indivíduos do sexo feminino e 21 

(51,2%) do sexo masculino (X2 = 0,024, p = 0,876), com idade variando de 17 a 26 

anos, mediana de 19 (média 19,63 ± 2,07 anos) (Tabela 01).  

Em relação à caracterização antropométrica, a média do Índice de Massa 

Corpórea (IMC) demonstrou eutrofismo em ambos os sexos (Tabela 01). O IMC é 

um dos indicadores utilizados pela Organização Mundial de Saúde para avaliação do 

perfil antropométrico-nutricional de populações e os valores de normalidade 

(eutrofismo) encontram-se entre 18,50 e 24,99 Kg.m-2 (WHO, 1995). A média da 

relação Cintura/Quadril (C/Q) também ficou dentro dos valores considerados 

normais. Essa medida verifica o risco que o sujeito tem de desenvolver doenças 

cardiovasculares sendo os valores considerados substancialmente aumentados ≥ 

0,90 para o sexo masculino e ≥ 0,85 para o sexo feminino (WHO, 2008). 

 

 

Tabela 1. Caracterização geral da amostra. 

 Estudantes F + M Estudantes F Estudantes M p 

Idade 19,63 ± 2,07 19,90 ± 1,97 19,38 ± 2,18 0,265 

IMC (Kg.m
-2

) 23,05 ± 2,74 23,42 ± 2,05 22,80 ± 3,26 0,390 

Relação C/Q 0,79 ± 0,11 0,76 ± 0,16 0,81 ± 0,04 0,000* 
Teste Mann Whitney, *p < 0,05, comparação entre sexos F e M. 

Legenda: F = feminino; M = masculino; IMC = índice de massa corpórea; C/Q = cintura/quadril. 
Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 
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II. CRONOTIPO E JET LAG SOCIAL 

  

 

A faixa etária pesquisada apresenta, naturalmente, uma tendência à 

vespertinidade com preferência por início do sono e despertar tardios. Neste estudo, 

16 (40%) estudantes eram vespertinos, 16 (40%) intermediários, 4 (10%) bimodais e 

4 (10%) matutinos segundo Questionário MEQ (X2 = 14,40, p = 0,002). A Figura 11 a 

seguir traz a distribuição do cronotipo segundo Questionários MEQ e MCTQ. 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentagem de estudantes quanto ao cronotipo segundo MEQ e Munique (MCTQ). 
Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 

 

 

Os estudantes de medicina apresentaram um despertar precoce evidenciado 

pelo uso de despertador em 100% dos indivíduos nos dias de aula. Nos finais de 

semana (dias livres), no entanto, observou-se o início do sono e despertar mais 

tardios no qual apenas 22% fizeram uso de despertador, evidenciados por uma 

maior duração do sono nos dias livres. Neste estudo, o jet lag social teve uma média 

de 02:39h ± 00:55h com 34 (82,9%) dos estudantes apresentando jet lag social 

maior ou igual a 1 h (Figura 12).  
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Figura 12. Porcentagem de estudantes de acordo com o grau de jet lag social. Qui-quadrado X
2

 = 
10,15, gl = 2,  p = 0,006. 

Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 

 

 

Os indivíduos com maior pontuação no cronotipo Munique (MCTQ) 

apresentaram associação com maior grau de jet lag social. Isso sugere que a 

vespertinidade está associada a uma maior privação do sono. Essa relação está 

representada na Figura 13 a seguir.   

 
 

 
Figura 13. Correlação de Pearson entre as variáveis de cronotipo de Munique e jet lag social. 

Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 
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A Figura 14 abaixo demonstra actogramas dos ritmos atividade-repouso e 

intensidade de luminosidade em estudantes com jet lag social < 2h e ≥ 2h. Os 

actogramas apresentam dados dos estudantes por 14 dias de registro. Nos registros 

do estudante B, observa-se uma irregularidade nos horários de acordar diferentes 

dos registros para o estudante A. 

 

  

Estudante A 

Jet lag social < 2h 

Cronotipo: Matutino 

Estudante B 

Jet lag social ≥ 2h 

Cronotipo: Vespertino 

 

 

 

Figura 14. Actogramas de estudantes com jet lag social < 2h e ≥ 2h. Actograma superior traz 
informações sobre atividade-repouso e inferior sobre exposição à luz. Dias livres destacados. 

Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 
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III. AVALIAÇÃO DO CICLO SONO-VIGÍLIA DOS ESTUDANTES 

 

 

A demanda acadêmica e a tendência cronobiológica de vespertinidade 

própria da faixa etária leva os estudantes a terem um início do sono tardio (23:58h ± 

00:51h) e duração do sono curta (05:50h ± 01:02h) nos dias de aulas. A Tabela 02 

mostra uma comparação das médias de variáveis de sono entre os grupos de jet lag 

social (< 2h e ≥ 2h). Observou-se um início do sono tardio e maior duração do sono 

em dias livres para o grupo jet lag social ≥ 2h refletindo tentativa de compensação do 

déficit do sono. 

 

 

Tabela 2. Comparação dos grupos de jet lag social quanto aos parâmetros de sono, Natal-RN, 2014. 

 

Variáveis de sono 

jet lag social  

p < 2h (18) ≥ 2h (23) 

Início do sono – dias de aulas  00:04h ± 00:55h 00:16h ± 00:58h 0,545 

Início do sono – dias livres 00:05 ± 01:04 01:43 ± 01:07 0,000* 

Duração do sono – dias de aulas 05:51h ± 00:43h 05:28h ± 01:16h 0,237 

Duração do sono – dias livres 07:51h ± 01:06h 08:46h ± 01:30h 0,023* 

Qualidade do sono – IQSP 6,50 ± 2,64 7,74 ± 2,26 0,109 

Sonolência diurna – Epworth 9,78 ± 2,80 10,35± 3,35 0,526 
Teste Mann Whitney, p < 0,05*. Legenda: IQSP = Índice de qualidade de sono de Pittsburgh. 

Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 

 

 

Os estudantes apresentaram uma qualidade do sono média de 7,20 ± 2,48, 

na qual se consideram valores ≥ 5 indicativos de qualidade de sono ruim segundo 

IQSP. Dos indivíduos estudados, 37 (90,2%) tiveram qualidade do sono ruim (X2 = 

26,56, p < 0,001) e não houve diferença entre os grupos de jet lag social (Tabela 

02). A qualidade de sono medida pelo IQSP apresentou correlação com o início do 

sono (ρ = 0,358, p = 0,021) e com a duração do sono (ρ = - 0,313, p = 0,046), 

demonstrando que quanto mais tarde o início do sono e menor a duração do sono 

maior IQSP, ou seja, pior qualidade do sono. 

Em relação à investigação da sonolência diurna, observou-se uma média 

10,10 ± 3,10, onde se considera sonolência diurna excessiva, valores ≥ 10 de acordo 

com a Escala de Sonolência Diurna de EPWORTH. Dos indivíduos estudados, 23 
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(56,1%) evidenciaram sonolência diurna excessiva (X2 = 0,61, p = 0,435) e não 

houve diferença entre os grupos de jet lag social (Tabela 02). 

 

 

IV. AVALIAÇÃO DO RITMO ATIVIDADE-REPOUSO DOS ESTUDANTES 

 

 

Na avaliação objetiva do ritmo circadiano atividade-repouso pela actimetria, 

foram analisadas as variáveis não paramétricas IS60, IV60, L5 e M10. Os valores 

médios encontrados de cada variável estudada para os grupos de jet lag social 

estão na Tabela 03 e não houve diferença entre os grupos. 

 

 

Tabela 3. Comparação dos grupos de jet lag social quanto as variáveis não paramétricas obtidas pela 

actimetria, Natal-RN, 2014. 

 

Variáveis não paramétricas 

jet lag social  

p < 2h  ≥ 2h  

IS60 0,461 ± 0,156 0,429 ± 0,160 0,448 

IV60 0,550 ± 0,093 0,558 ± 0,102 0,960 

M10 120,55 ± 13,01 119,14 ± 16,42 0,920 

L5 21,15 ± 5,96 19,08 ± 6,13 0,336 

Teste Mann Whitney, *p < 0,05. M10 e L5 = 10
6
 

Legenda: IS = estabilidade interdiária; IV = estabilidade intradiária; M10 = nível de atividade diurna; L5 = nível de atividade 
noturna. Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 

 

  

A variável IS60 reflete a estabilidade circadiana, por dá uma indicação da 

força de acoplamento entre o ritmo atividade-repouso e zeitgebers. A análise indicou 

uma correlação positiva entre IS60 e o nível máximo de atividade diurna (M10) (ρ = 

0,628, p = 0,001) sugerindo que quanto mais ativo o indivíduo maior estabilidade de 

acoplamento do ritmo. 

Por sua vez, a variável IV60 reflete a variação homeostática quantificando a 

fragmentação do ritmo. Verificou-se uma correlação positiva entre IV60 e o nível 
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mínimo de atividade (L5) (ρ = 0,495, p = 0,010) indicando que quanto maior a 

atividade noturna (ou agitação noturna), mais fragmentado é o sono. 

 

 

V. VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (VFC) E PRIVAÇÃO DO SONO 

 

 

A análise da VFC foi realizada por meio de índices dos métodos lineares 

(domínio do tempo e da frequência) e não lineares (plot Poincaré). A Tabela 04 

apresenta a média e o desvio padrão dos índices da VFC de todos os estudantes, 

bem como para os sexos. Apenas para o índice SD2 houve diferença significativa 

entre os sexos sendo a média desta variável maior para o sexo masculino.  

 

 

Tabela 4. Caracterização dos estudantes quanto aos parâmetros de análise da variabilidade da 
frequência cardíaca, Natal-RN, 2014. 

Parâmetros Estudantes F + M Estudantes F Estudantes M p 

RR (ms) 777,15 ± 101,29 745,03 ± 78,04 807,74 ± 112,77 0,076 

FC média (bpm) 79,24 ± 9,37 82,11 ± 8,08 76,51 ± 9,88 0,085 

SDNN (ms) 53,23 ± 14,46 49,78 ± 12,16 56,53 ± 15,95 0,215 

STD HR 6,66 ± 1,26 6,47 ± 1,13 6,85 ± 1,36 0,389 

RMSSD (ms) 45,72 ± 18,16 43,93 ± 16,35 47,42 ± 19,99 0,744 

NN50 493,68 ± 299,11 495,20 ± 286,18 492,24 ± 318,00 0,814 

pNN50 22,31 ± 15,19 21,13 ± 13,07 23,42 ± 17,21 0,917 

LF (nu) 69,36 ± 9,89 66,31 ± 9,89 72,27 ± 9,21 0,130 

HF (nu) 30,64 ± 9,89 33,69 ± 9,89 27,73 ± 9,21 0,130 

LF/HF 2,66 ± 1,36 2,22 ± 0,97 3,08 ± 1,55 0,137 

SD1 (ms) 32,65 ± 12,91 31,33 ± 11,60 33,90 ± 14,22 0,735 

SD2 (ms) 107,83 ± 30,59 96,35 ± 21,45 118,76 ± 34,31 0,046* 

SD1/SD2 0,30 ± 0,06 0,32 ± 0,07 0,28 ± 0,05 0,171 

Teste Mann Whitney, p < 0,05*, comparação entre sexo F e M. Legenda: F = feminino; M = masculino; RR = intervalo entre 
ondas R; FC = frequência cardíaca; SDNN = Desvio padrão de todos os intervalos RR; STD HR = Desvio Padrão dos valores 

instantâneos da frequência cardíaca; RMSSD = Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR 
normais adjacentes; NN50 = intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50ms; pNN50 = porcentagem dos 

intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50ms; LF = Low Frequency (0.04-0,15Hz); HF = High Frequency 
(0,15-0,4Hz); SD1 = dispersão global batimento a batimento; SD2 = variabilidade da FC em registros de longa duração. 

Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 
 

 

 

Na análise comparativa entre os grupos de jet lag social < 2h e ≥ 2h, houve 

diferença significativa dos valores de LFnu, HFnu e LF/HF (Tabela 05). Verificou-se 
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valores maiores de LFnu e LF/HF para o grupo com ≥ 2h de privação de sono 

sugerindo maior atividade simpática e maior risco cardiovascular (Figura 15). Além 

da diferença entre os grupos, houve correlação do Jet lag social com LFnu (ρ = 

0,354, p = 0,023), HFnu (ρ = - 0,354, p = 0,023) e LF/HF (ρ = 0,355, p = 0,023) 

indicando que quanto maiores os valores de jet lag social, maior é o tônus simpático. 

 

 

Tabela 5. Comparação dos grupos de jet lag social quanto aos parâmetros de análise da variabilidade 
da frequência cardíaca, Natal-RN, 2014. 

 

 

jet lag social  

< 2h (18) ≥ 2h (23) p 

FC média (bpm) 77,22 ± 8,05 80,83 ± 10,18 0,193 

RR (ms) 794,12 ± 81,79 763,87 ± 114,29 0,180 

SDNN (ms) 54,87 ± 14,31 51,96 ± 14,76 0,462 

STD HR 6,66 ± 1,34 6,67 ± 1,22 0,969 

RMSSD (ms) 49,36 ± 17,99 42,87 ± 18,17 0,198 

NN50 562,11 ± 298,33 440,13 ± 295,07 0,198 

pNN50 25,46 ± 14,26 19,84 ± 15,74 0,189 

LF (nu) 65,95 ± 9,16 72,03 ± 9,81 0,044* 

HF (nu) 34,05 ± 9,16 27,97 ± 9,81 0,044* 

LF/HF 2,16 ± 0,98 3,05 ± 1,50 0,042* 

SD1 (ms) 35,22 ± 12,79 30,63 ± 12,92 0,193 

SD2 (ms) 111,55 ± 32,96 104,91 ± 29,01 0,537 

SD1/SD2 0,31 ± 0,06 0,29 ± 0,07 0,171 

Teste Mann Whitney, p < 0,05*, comparação entre grupos de jet lag social. Legenda: F = feminino; M = masculino; RR = 
intervalo entre ondas R; FC = frequência cardíaca; SDNN = Desvio padrão de todos os intervalos RR; STD HR = Desvio 

Padrão dos valores instantâneos da frequência cardíaca; RMSSD = Raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre 
intervalos RR normais adjacentes; NN50 = intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50ms; pNN50 = 

porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 50ms; LF = Low Frequency (0.04-0,15Hz); HF 
= High Frequency (0,15-0,4Hz); SD1 = dispersão global batimento a batimento; SD2 = variabilidade da FC em registros de 

longa duração. Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 
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Estudante A 

jet lag social: 00h24min 

LFnu: 64,1; HFnu: 35,7; LF/HF: 1,80 

Estudante B 

jet lag social: 02h35min 

LFnu: 84,5; HFnu: 15,5; LF/HF: 5,44 

 

Figura 15.  Análise espectral de frequências (Fast Fourier Transform) de dois estudantes: A) jet lag 
social < 2h e B) jet lag social ≥ 2h. Esta análise avalia a integridade da função neurocardíaca, 
quantificando a modulação simpática e parassimpática. 

Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 

 

 

O estudo da associação entre as medidas não paramétricas com índices 

cardíacos revelou uma correlação negativa entre IV60 e índices no domínio do 

tempo e não lineares como mostra a Tabela 06. Esta associação sugere que quanto 

maior a pressão do sono menor será a VFC e maior risco cardiovascular. 

 

 

Tabela 6. Correlação Spearman (ρ) entre parâmetros que caracterizam a variabilidade da frequência 
cardíaca e variabilidade intradiária (IV60). 

Parâmetros ρ p 

RR 

SDNN 

- 0,151 

- 0,404 

0,462 

0,041* 

RMSSD - 0,465 0,017* 

STD HR - 0,546 0,004** 

LF nu 0,271 0,180 

HF nu - 0,271 0,180 

LF/HF 0,276 0,173 

SD1 - 0,465 0,017* 

SD2 - 0,423 0,031* 

SD1/SD2 - 0,293 0,146 

*p < 0,05; **p < 0,01. 
Legenda: RR = intervalo entre ondas R; SDNN =Desvio padrão de todos os intervalos RR; RMSSD = Raiz quadrada da média 
do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes; STD HR = Desvio Padrão dos valores instantâneos 
da frequência cardíaca; LF = Low Frequency (0.04-0,15Hz); HF = High Frequency (0,15-0,4Hz); SD1 = dispersão global 
batimento a batimento instantâneo; SD2 = variabilidade da FC em registros de longa duração.  

Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 
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A Figura 16 a seguir demonstra os gráficos das análises não lineares dos 

estudantes com valores menores e maiores de IV60. A análise não linear é feita por 

meio de Plot de Poincaré, que apresenta a dispersão do tempo entre dois picos R 

sucessivos (RRn) versus o tempo entre os dois picos R sucessivos seguintes 

(RRn+1). O Plot de Poincaré fornece os índices SD1 (desvio-padrão da variabilidade 

instantânea do intervalo RR) e SD2 (variabilidade de longo prazo dos intervalos RR 

contínuos). 

 

Menor Pressão do Sono Maior Pressão do Sono 
 

 
 

Estudante A 
IV60 = 0,38 
SD1 = 29,8 
SD2 = 87,1 

Estudante B 
IV60 = 0,84 
SD1 = 21,9 
SD2 = 80,9 

  
Estudante C 
IV60 = 0,39 
SD1 = 23,1 
SD2 = 86,4 

Estudante D 
IV60 = 0,68 
SD1 = 20,3 
SD2 = 75,6 

 

Figura 16. Plot Poincaré mostrando a dispersão entre RRn versus RRn+1 e respectivos valores de 
SD1, SD2 e IV60 dos estudantes.   
Legenda: RRn = dois picos R sucessivos; RRn+1 = dois picos R sucessivos seguintes; SD1 = dispersão global batimento a 
batimento; SD2 = variabilidade da FC em registros de longa duração; IV60 = variabilidade intradiária.  

Fonte: LNRB, UFRN, Natal-RN, 2014. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

Esta pesquisa apresentou uma caracterização do ciclo sono-vigília de 

estudantes do 1º período do curso de medicina da UFRN (2013.2 e 2014.1), 

verificando o grau de privação do sono e se há associação desse último com o 

controle autonômico cardíaco, acarretando aumento do risco para doenças 

cardiovasculares a longo prazo.   

 

 

I. CICLO SONO-VIGÍLIA DOS ESTUDANTES 

 

 

No presente estudo houve um relato de 100% dos estudantes do uso de 

despertador durante dias de aula, evidenciando despertar precoce, privação de sono 

e atuação forte de sincronizador social.  A totalidade de estudantes fazendo uso de 

despertador e o número elevado de indivíduos com jet lag social ≥ 1h é justificável, 

pois adultos jovens possuem uma tendência natural à vespertinidade levando a um 

pico de jet lag social (Roenneberg et al., 2004; 2012; Wittmann et al., 2006). Isso 

também explica a correlação positiva entre o grau de jet lag social e a tendência 

vespertina. 

Em uma pesquisa também realizada com estudantes universitários na 

Alemanha, verificou-se que cerca de 80% da população é dependente de 

despertador para acordar em dias úteis, pois os horários sociais não são 

compatíveis com os horários de sono biológico dos indivíduos, o que gera uma 

desvantagem para os vespertinos (Genzel et al., 2013). Em outra pesquisa com 65 

mil europeus, 80% dos indivíduos que trabalhavam usavam despertador em dias 

úteis, mostrando uma interrupção prematura do sono e 69% relataram pelo menos 

1h de jet lag social. No mesmo estudo, verificou-se que a duração do sono tinha 

diminuído ao longo da última década no grupo pesquisado com os horários de 

dormir cada vez mais tardio (atraso da fase do sono) (Roenneberg et al., 2012).  

Nesta pesquisa, constataram-se horários de sono tardios e duração do sono 

curta nos dias de aula, diferente da duração do sono nos dias livres. A duração 
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média do sono (05:0h ± 01:02h) foi menor quando comparada com o estudo de 

Medeiros et al. (2001), realizado há uma década também com estudantes de 

medicina da UFRN com duração do sono média de 06:52h ± 01:33h e menor do que 

a população em geral. Ressalta-se que na pesquisa de Medeiros et al. (2001), as 

aulas iniciavam-se às 07:00h nas terças e quintas-feiras e 08:00h nas segundas, 

quartas e sextas-feiras, em contraste com a presente pesquisa que as aulas iniciam 

sempre às 07:00h. 

 Na última década, o maior acesso a tecnologias que envolvem estimulação 

sensorial contribuiu para um início do sono tardio e privação de sono (Juliano, 2013). 

Além disso, a diminuição da força do zeitgeber causada pela menor e maior 

exposição à luz durante o dia e a noite, respectivamente, contribuiu também para 

redução da duração do sono (Roenneberg et al., 2012). 

Em um estudo com 200 universitários do primeiro ano de curso, 

pesquisadores observaram que a relação entre horário de dormir mais cedo e 

acordar mais tarde teve relação positiva significativa com o desempenho acadêmico 

(Trockel et al., 2000). Resultados similares foram encontrados por Medeiros et al. 

(2001) e Eliasson & Lettieri (2010), fortalecendo a hipótese de que os hábitos de 

sono são responsáveis pela variação no desempenho acadêmico no primeiro ano 

dos estudantes universitários. Universitários que dormem mais de 9h por noite tem 

um desempenho acadêmico maior do que aqueles que dormem menos de 6h por 

noite, segundo Kelly et al. (2001). 

Além dos resultados desfavoráveis de início de sono tardio, curta duração de 

sono e elevado grau de jet lag social, os estudantes desta pesquisa tiveram 

qualidade do sono ruim. Esse é um dado alarmante, uma vez que estão no início do 

curso universitário. Coelho et al (2010) avaliaram 49 universitários dos últimos 

semestres de uma faculdade da região do Grande ABC, São Paulo, e observaram 

que 100% da amostra apresentou qualidade do sono ruim. Assim, os estudantes do 

1º período do curso de medicina desta pesquisa já apresentam alterações do sono 

equivalente a universitários nos últimos períodos de outros cursos. 

A pesquisa de Medeiros et al. (2001) mostrou que apenas 38,9% dos 

estudantes de medicina da UFRN tiveram uma qualidade do sono ruim, com uma 

tendência para prevalência de indivíduos com cronotipo vespertino. Verificaram 

ainda que 42,8% dos indivíduos tiveram um padrão irregular do ciclo sono-vigília 
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correlacionando com a qualidade do sono ruim (Medeiros et al., 2001). 

Comparativamente, neste estudo houve um aumento dos estudantes com qualidade 

de sono ruim.  

Além da qualidade de sono ruim, os indivíduos apresentaram sonolência 

diurna excessiva (56,1%) corroborando o estudo de Cardoso et al. (2009) que 

avaliaram 276 estudantes de graduação e residência em medicina e observaram 

que 51,5% apresentaram sonolência diurna excessiva. Cardoso et al. (2009) 

relataram ainda associação da sonolência diurna excessiva e qualidade do sono 

ruim. 

Publicações sobre a relação entre os padrões e qualidade do sono e 

desempenho escolar de adolescentes que frequentaram o ensino básico e superior 

revelaram resultados que indicam fortemente que a redução da duração do sono, o 

horário de sono tardio, os horários irregulares de sono-vigília e a má qualidade do 

sono estão associados negativamente com o desempenho acadêmico (Wolfson & 

Carskadon, 2003). 

 

 

II. VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E PRIVAÇÃO DO SONO 

 

 

Além da associação com o baixo desempenho acadêmico, a privação do 

sono vem tendo destaque no aumento do risco de doenças cardiovasculares e 

metabólicas (Guo et al., 2013; Pan et al., 2011). Isso tem como provável mecanismo 

o mau funcionamento da modulação autonômica cardiovascular. Assim, o SNA pode 

ser um caminho que liga os problemas do sono a patologias como hipertensão 

arterial sistêmica e diabetes (Glos et al., 2014; Michels et al., 2013).  

A VFC é um marcador funcional do SNA devido a inervações parassimpática 

e simpática do coração. A VFC reflete a capacidade do coração de responder aos 

estímulos internos e externos. O equilíbrio entre a atividade simpática e 

parassimpática exercidas sobre o coração apresenta grande significado em diversas 

condições clínicas. Quanto menor a VFC maior a morbidade e mortalidade por 

doenças cardiovasculares (Cambri et al., 2008; Marães, 2010). 
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Sabe-se que há diferenças no controle autonômico da FC entre os sexos e 

faixas etárias. Souza et al. (2012) avaliaram jovens saudáveis e mostraram 

diferenças sobre a modulação autonômica entre os sexos na qual se destaca uma 

baixa VFC global para a população feminina jovem em relação a masculina. Nesta 

pesquisa, verificou-se apenas diferença significativa do índice SD2 com valores 

maiores para o sexo masculino. O índice SD2 permite verificar a VFC global e seus 

valores elevados indicam maior VFC global, relacionados à melhor condição do SNA 

nas respostas aos estímulos tanto internos quanto externos ao organismo. 

Possivelmente, uma investigação com amostra maior permitiria a observação de 

diferenças dos índices cardíacos entre os sexos na faixa etária adulta jovem (Cambri 

et al., 2008; Roy & Ghatak, 2013; Souza et al., 2012). 

Nesta pesquisa, o comportamento da VFC em relação à privação crônica de 

sono (jet lag social) evidenciou maiores valores para LF e LF/HF e menor HF para o 

grupo com jet lag social ≥ 2h. Rutters et al. (2014) verificaram FC repouso maior no 

jet lag social ≥ 2h, o que sugere maior ativação do SNA simpático corroborando os 

resultados aqui apresentados. Em uma pesquisa sobre privação de sono de forma 

aguda realizada em crianças belgas verificou-se que a menor duração do sono, 

despertares noturnos, baixa eficiência de sono podem aumentar o tônus simpático 

sobre o domínio parassimpático (Michels et al., 2013). 

A privação aguda de sono provoca uma tendência ao aumento do tônus 

simpático nas primeiras horas da manhã segundo uma pesquisa realizada por Glos 

et al. (2014). A alteração do tônus simpático ocorre também durante o sono da noite 

subsequente (Glos et al., 2014). Uma revisão sistemática mostrou que a FC e a 

pressão arterial (PA) permanecem elevadas quando a recuperação do sono é 

insuficiente. Surtos frequentes na ativação simpática e aumento da PA podem 

predispor a prejuízos cardiovasculares (Meerlo et al., 2008). 

A análise de variáveis não paramétricas de atividade-repouso 

representativas dos componentes circadiano e homeostático evidenciou correlação 

negativa da variabilidade intradiária (IV) e índices de VFC. O IV avalia o componente 

homeostático fornecendo informações sobre fragmentação do ritmo atividade - 

repouso estimando-se o comportamento do ciclo sono – vigília. A fragmentação do 

ritmo pode ser em decorrência de sonolência diurna e despertares noturnos. Dessa 

forma, o aumento de IV reflete pior qualidade do sono e apresenta correlação 
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negativa com indicadores de saúde como verificado com os índices de VFC 

(Gonçalves et al., 2015). 

Em uma pesquisa sobre privação aguda de sono observou-se o 

comportamento da variável LF, tônus simpático, verificando que essa tem 

característica circadiana, pois apresentou padrão semelhante no dia basal e no dia 

com privação de sono. Ocorreu ainda tendência de aumento de LF sugerindo 

atuação do componente homeostático devido o débito de sono. O efeito 

homeostático foi sugerido para a redução do HF, tônus parassimpático, embora não 

tenha ocorrido um comportamento característico de ritmo circadiano (Glos et al., 

2014). 

 A análise realizada por Glos et al. (2014) corrobora o achado da presente 

pesquisa, pois se verificou uma associação do componente homeostático (IV) com 

os índices cardíacos. Ou seja, uma elevada pressão do sono promove aumento do 

tônus simpático reduzindo a VFC e, assim, menor adaptação aos estímulos 

fisiológicos e ambientais tornando os estudantes de medicina propensos ao risco de 

desenvolverem doenças por ação da privação do sono crônica. 

Desta forma, a privação de sono é um estressor da homeostase (Meerlo; 

Sgoifo; Suchecki, 2008). Em situações de estresse, os sistemas de resposta 

fisiológicos promovem mecanismos de adaptação, cuja duração ocorre em um 

pequeno intervalo de tempo, suficiente para retorno a faixa ótima de operação 

fisiológica. Um dos sistemas de resposta ao estresse é o SNA simpático que gera 

mediador para atuar no retorno ao equilíbrio. Na privação de sono de forma crônica 

ocorre necessidade de ação constante do sistema de resposta e mediadores, 

havendo ruptura do mecanismo adaptativo e a sobrecarga ocasionando 

desequilíbrio e risco à saúde (Carter & Goldstein, 2015; Carvalho, 2007; McEwen, 

1998).  

Ressalta-se que esta pesquisa detectou por meio de análise de um 

marcador funcional a presença de risco cardíaco precoce, embora ainda não 

constatado pelas variáveis IMC e relação C/Q preconizadas pela OMS para 

avaliação de risco cardíaco. A VFC é um recurso de investigação clínica de fácil 

obtenção e análise que permite uma avaliação funcional com riqueza de 

informações. 
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III. LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

 

Uma limitação do estudo foi o número reduzido de instrumentos para 

avaliação da VFC e medida de atividade-repouso, bem como as falhas dos 

aparelhos na detecção do sinal elétrico cardíaco e de atividade. A metodologia 

empregada nesta pesquisa não permitiu estabelecer relação causal e estudos 

longitudinais são necessários para melhor compreensão das variáveis observadas.  

 

 

IV. IMPLICAÇÕES 

 

 

As alterações mostradas aqui possivelmente já vinham ocorrendo na 

amostra durante a fase da adolescência, momento em que os participantes da 

pesquisa estavam no ensino médio se preparando para seleção do curso de 

medicina. A adolescência se caracteriza pelo atraso da fase de sono, hábitos de 

sono típicos e despertar precoce devido às aulas (Louzada & Menna-Barreto, 2003). 

No entanto, o sono é um dos componentes fundamentais para o desenvolvimento 

intelectual e saúde corporal reduzindo riscos de doenças (Ribeiro & Stickgold, 2014). 

Embora, os adolescentes se dediquem intensivamente aos estudos para 

ingresso na universidade, a privação de sono pode comprometer a aprendizagem 

escolar, devendo o incentivo ao sono ser uma estratégia pedagógica (Ribeiro & 

Stickgold, 2014; Sigman et al., 2014). Além das medidas de higiene do sono e 

mudança dos horários de início das aulas, a implantação de propostas como cochilo 

entre as aulas possibilita reduzir a sonolência diurna, aumentar aprendizagem 

escolar e evitar danos à saúde (Lemos; Weissheimer; Ribeiro, 2014). A partir dos 

resultados obtidos e apresentados pelo grupo de pesquisa ao curso de medicina, 

ocorreu uma mudança nos horários de início das aulas para 08:00h.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os estudantes do 1º período de medicina da UFRN apresentaram 

desalinhamento do relógio biológico e social caracterizado por expressiva média de 

jet lag social e uso de despertador. Os estudantes apresentaram curta duração e 

qualidade do sono ruim. 

Os estudantes com jet lag social ≥ 2h apresentaram menor variabilidade da 

frequência cardíaca quando comparado ao grupo < 2h de privação de sono. Os 

índices cardíacos tiveram associação também com a variabilidade intradiária, 

marcador do componente homeostático. Nesta pesquisa, a privação do sono 

relaciona-se com menor modulação autonômica cardíaca predispondo estudantes a 

um maior risco cardiovascular. 

A grande demanda acadêmica somada às características próprias da faixa 

etária como a vespertinidade fazem com que os estudantes de medicina do 1º 

período e até mesmo estudantes em preparo para exames de ingresso na 

universidade venham apresentando privação do sono crônica com maior propensão 

ao risco de doenças cardiovasculares. 

Sugere-se melhor adequação dos horários de início das aulas para evitar 

despertares precoces e privação do sono, bem como sonolência diurna excessiva 

que acarreta prejuízos de concentração em sala de aula e aprendizagem. 

Recomenda-se ainda ações de conscientização acerca da higiene do sono para 

melhor qualidade do sono.  
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APÊNDICE I – PARECER DO CEP  
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APÊNDICE II - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

INFLUENCIA DO JET LAG SOCIAL EM MARCADORES CIRCADIANOS DE 

ATIVIDADE-REPOUSO E CARDÍACOS EM ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a relação entre o jet lag 

social, marcadores circadianos de atividade-repouso e cardíacos em estudantes do 

1º período do curso de medicina da UFRN. Desta forma os participantes avaliados 

serão estudantes do curso de medicina da UFRN regularmente matriculados no 1º 

período do curso. Os procedimentos adotados nesta pesquisa serão aplicação do 

Questionário CronoTipo de Munique (MCTQ), Questionário de verificação de 

indivíduos matutinos e vespertinos (MEQ), índice de qualidade de sono de Pittsburgh 

(IQSP) e Escala de sonolência diurna de Epworth  e verificação de marcadores 

circadianos através da actimetria e variabilidade da frequência cardíaca 

(cardiofrequencímetro). Esta pesquisa não trará desconfortos, riscos, lesões, formas 

de indenização, nem ressarcimento de despesas pessoais para qualquer 

participante do estudo.  Os participantes serão beneficiados com avaliação do ciclo 

sono-vigília durante o período letivo e recomendações sobre higiene do sono. Essas 

informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo. 

Em qualquer etapa da pesquisa, você terá acesso aos pesquisadores 

responsáveis e participantes pela presente pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. Existe o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o 

material coletado somente para pesquisa não sendo divulgada a identificação de 

nenhum indivíduo. O principal pesquisador é o professor Dr. John Fontenele Araújo 

do Departamento de Fisiologia do Centro de Biociências da UFRN. A pesquisadora 

participante é a mestranda Luana Gabrielle de França Ferreira, que pode ser 

encontrada no Laboratório de Ritmicidade Biológica e Neurobiologia da UFRN, 

Campus Universitário Lagoa Nova CEP: 59078-970, Natal-RN, Telefone: (84) 9653-

1116. Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a pesquisa entrar em 

contato com Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN. 
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O período de sua participação será até outubro de 2014, após aprovação 

do comitê de ética. Lembrando-lhe que sua participação é voluntária e que você terá 

o direito de recusar-se a continuar como sujeito de pesquisa a qualquer tempo.  

Declaro que tive pleno conhecimento das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o projeto de pesquisa “Influencia do jet lag social em 

marcadores circadianos de atividade-repouso e cardíacos em estudantes de 

medicina”, tudo em conformidade com o estabelecido na Resolução 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde. Declaro, ainda, que discuti com o pesquisador 

responsável sobre a minha decisão em participar nesse estudo como sujeito de 

pesquisa e sobre a possibilidade de a qualquer momento (antes ou durante a 

mesma) recusar-me a continuar participando da pesquisa em referência, sem 

penalidades e/ou prejuízos, retirando o meu consentimento. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do projeto de pesquisa, os procedimentos a serem 

realizados, a ausência (e ou presença) de riscos, as garantias de confidencialidade e 

de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso à pesquisa em qualquer tempo. 

Concordo, voluntariamente, em participar deste projeto de pesquisa.  

 

Data: ___/___/_____ 

 

_________________________________________ 

Nome e Assinatura do Participante 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

 

Data: ___/___/_____     

 

           ________________________________________ 

        Assinatura do responsável pelo projeto 

 



71 
 

APÊNDICE III – INSTRUÇÕES ACTÍMETRO 
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APÊNDICE IV – ACTOGRAMAS DOS ESTUDANTES 
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APÊNDICE V – MODELO RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ANÁLISE DA VFC 
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APÊNDICE VI - FICHA INDIVIDUAL E HIGIENE DO SONO 

 

 

PESQUISA: ESTUDO DO CICLO SONO-VIGÍLIA EM ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

 

 

RESULTADOS INDIVIDUAIS  

 

ALUNO (A):  

IMC:                     Relação cintura/quadril: 
 
 
Cronotipo:  
 

 
 
Classificação: 

 Matutino; Bimodal; Intermediário; Vespertino. 
 
 

Qualidade do sono:  Classificação: 
 0 a 4: boa qualidade do sono; 
 5 a 10: qualidade do sono ruim; 
 >10: distúrbio do sono. 

 

Sonolência diurna:  Classificação: 
 ≥10: sonolência diurna excessiva; 
 >15: sonolência patológica. 

 

 
Actograma: 
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HIGIENE DO SONO 

 

 

 

 

 Crie uma rotina de dormir e acordar sempre no mesmo horário, independente se for fim de semana. 

 

 Dormir apenas o tempo necessário para se sentir descansado, mas não demais. 

 

 Vá para cama somente no horário de dormir. Nada de ler, falar ao telefone ou comer entre os 

lençóis.  

 

 Não assista TV no quarto. Ela é uma fonte enorme de estímulos capazes de deixa-lo mais alerta. 

 

 Nada de ficar planejando as tarefas do dia seguinte, nem resolvendo problemas na hora de dormir. 

Procure relaxar a mente. 

 

 Cuide para que o ambiente seja agradável, ou seja, quarto escuro e silencioso. 

 

 A cama deve ser confortável, colchão e lençóis de boa qualidade. 

 

 Se perder o sono não fique rolando de um lado para o outro na cama. Saia da cama. 

 

 A prática regular de exercícios ajuda a melhorar a qualidade do sono. Contudo, é importante que 

esses exercícios sejam feitos em horários distantes da hora de dormir.  

 

 Evite ingerir bebidas estimulantes como café, chá preto, refrigerantes, além de bebidas alcoólicas 

que alteram o sistema nervoso central.  

 

 Não comer muito próximo da hora de dormir, principalmente alimentos de difícil digestão.  

 

 Evite uso de medicação para dormir sem prescrição médica. 

 

 Se dormir mal uma noite não se desespere. Na noite seguinte, deite-se na hora normal. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ANEXO I – MCTQ 
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ANEXO II – MEQ 

 

Questionário para Identificação de Indivíduos 
Matutinos e Vespertinos 
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ANEXO III – IQSP 

 

 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh – IQSP 
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ANEXO IV – ESE 

 

Escala de Sonolência de  Epworth 
 

 

 


