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RESUMO 

Demanda acadêmica, novo contexto social, novas rotinas e diminuição do controle 
dos pais são fatores que podem influenciar o padrão de sono de estudantes que 
ingressam na universidade. Os discentes de Medicina da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) apresentam elevada carga horária, conteúdo denso 
nas disciplinas, as aulas do 1o semestre começam às 7 horas da manhã e sua 
população é formada por adultos jovens, que ainda sofrem com o atraso de fase de 
sono comum na adolescência, o que indica que o horário de aula pode ser 
inadequado nesta faixa etária. A redução do sono noturno durante os dias de aula e 
a tentativa de recuperação do sono perdido nos dias livres – Jet lag social (JLS), 
sugere que já no primeiro semestre os estudantes sofrem com pressão do sono, o 
que pode refletir negativamente em tarefas cognitivas e no desempenho acadêmico. 
Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre a pressão do sono e o 
perfil acadêmico de estudantes de Medicina do primeiro semestre da UFRN, 
caracterizando sociodemograficamente esta população e investigando possíveis 
reflexos no ritmo de atividade-repouso e no desempenho acadêmico. Participaram 
desta pesquisa 88 estudantes, saudáveis de ambos os sexos, que respoderam aos 
seguintes questionários: Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP), Escala de 
Sonolência de Epworth (ESE), Cronotipo Horne & Ostberg (HO), Cronotipo Munique 
(MCTQ) e “A Saúde e o Sono”, adaptado. Actimetria foi utilizada em 14 dias para 
elaboração de actogramas e obtenção de variáveis não paramétricas do ritmo de 
atividade-repouso. A nota da disciplina Módulos Biológicos I foi utilizada como 
desempenho acadêmico. O JLS foi utilizado como medida de pressão do sono e o 
nível de significância estatística foi 95%. A população é homogênea em relação aos 
aspectos sociodemográficos e a maioria tem estilo de vida saudável, pratica 
atividade física, locomove-se até a universidade em carro e leva entre 15 e 30 
minutos para realizar tal percurso. Em relação ao CSV, grande parte apresentou 
cronotipo intermediário e vespertino, necessita cochilar durante a semana, sofre 
sonolência diurna e apresenta má qualidade de sono. 83% da amostra tem ao 
menos 1h de JLS, o que nos levou à divisão em dois grupos: Grupo < 2h JLS (N=44) 
e Grupo ≥ 2h JLS (N=44). Os grupos diferiram apenas no cronotipo, demonstrando 
que indivíduos mais vespertinos apresentam mais JLS. Entretanto, não encontramos 
diferenças em relação aos aspectos sociodemográficos, ritmo de atividade-repouso 
ou desempenho acadêmico. A homogeneidade da amostra possivelmente dificultou 
a comparação entre os grupos, todavia, é alarmante que os estudantes já 
apresentem, no primeiro semestre: JLG, qualidade de sono ruim e sonolência diurna 
excessiva, os quais podem acentuar-se no decorrer do curso, com o início de 
plantões noturnos e o aumento da carga horária. Abordar a importância de bons 
hábitos de sono e a mudança no horário de início da aula são estratégias que visam 
à melhoria na saúde dos estudantes.  
 
Palavras-chave: Privação de sono, Jet lag social, Desempenho Acadêmico. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

Academic demands, new social context, new routines and decrease of the parental 
control, are factors that may influence the sleep pattern of freshman students at the 
University. Medical students from the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN) have a full-time course, subjects with high-level content, and, at the first 
semester, classes begin at 7 a.m. This group composed by young adults who still 
suffering with delayed sleep phase, common in adolescence, indicating that this 
class schedule can be inappropriate at this age. The reduction of nocturnal sleep 
during school days, and the attempt to recover sleep on free days – social jet lag 
(JLS), suggests that in the first semester, students suffer from high sleep pressure. 
High sleep pressure may reflect on cognitive tasks and performance. Therefore, the 
aim of this study was to investigate the relationship between sleep pressure and the 
academic profile of medical students from the first semester of UFRN, characterizing 
this population socio-demographically and investigating possible impacts on therest- 
activity rhytm and academic performance. A sample of 88 students, healthy men and 
women awswered the following questionnaires: Pittsburgh Sleep Quality (PSQI), 
Epworth Sleepiness Scale (ESS), Horne & Ostberg Chronotype (HO), Munich 
Chronotype (MCTQ) and “Health and Sleep” adapted. Actigraphy was used during 14 
days to make actogramas and obtain non-parametric variables of the rest-activity 
rhythm and the grades of the morning schedule were used as academic 
performance. The JLS was used as a measure of sleep pressure. Statistics 
significance level was 95%. The population was sociodemographic homogeneous. 
Most students have healthy lifestyle, practice physical activity, use car to go to the 
university and take between 15 and 30 minutes for this route. Regarding CSV, most 
were classify as intermediate (38.6%) and evening (32%) chronotypes, needs to nap 
during the week, suffer daytime sleepiness and have poor sleep quality. 83% of the 
sample has at least 1h JLS, which led us to divide into two groups: Group <2h JLS 
(N = 44) and Group ≥ 2h JLS (N = 44). The groups have differences only in 
chronotype, showing that most evening individuals have more JLS, however, no 
differences were found in relation to sociodemographic aspect, rest-activity rhythm or 
academic performance. The homogeneity of the sample was limited to compare the 
groups, however, is alarming that students already present in the first half: JLG, poor 
sleep quality and excessive daytime sleepiness, which can be accentuated through 
the university years, with the emergence of night shifts and increased academic 
demand. Interventionsaddressingthe importance of good sleep habits and the 
change of the class start time are strategies aimed to improve student’s health.  
 

Keywords: Sleep deprivation, Social jetlag, Academic performance 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A vida de diversos organismos é governada por vários ritmos biológicos, 

definidos como oscilações fisiológicas e comportamentais (Jud et al. 2005). A 

ritmicidade biológica é um fenômeno importante para medir o tempo, permitindo 

antecipar eventos cíclicos do ambiente externo, como o ciclo claro-escuro do 

ambiente (Dunlap et al. 2004). Dessa forma, os organismos dispõem da capacidade 

de organizar temporalmente recursos e atividades frente aos desafios do ambiente, 

associando os estados fisiológicos e as fases mais propícias do ciclo externo 

ambiental, visando a sua sobrevivência (Pittendrigh 1981). 

Os ritmos biológicos são gerados endogenamente e muitos são sincronizados 

aos ciclos ambientais, o que é considerado uma adaptação essencial (Pittendrigh 

1981). A classificação proposta como base na natureza funcional do ritmo propõe 

que estes podem ter correlatos com ciclos geofísicos, como, por exemplo, o Ciclo 

Sono e Vigília, ou serem independentes dos ciclos geofísicos, como o ritmo dos 

batimentos cardíacos (Araújo & Marques 2003). 

Entretanto, a classificação mais comum dos rítmos biológicos se dá quanto 

sua frequência, sendo os ritmos infradianos aqueles caracterizados por uma baixa 

frequência de oscilação da variável biológica, com períodos maiores que 28h 

(exemplo: ciclo menstrual e produção de plaquetas sanguíneas) e os ritmos 

ultradianos aqueles com alta frequência de oscilação, apresentando períodos 

menores que 20h (exemplo: batimentos cardíacos). Já os rítmos circadianos, do 

latim circa, aproximadamente, e diem, dia, são os que possuem um período (Ƭ) de ≈ 

24 h (20 ≥ Ƭ ≤ 28 h), póximo à duração do dia (exemplo: ciclo sono e vigília) 

(Halberg et al. 1977). 
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Para os ritmos circadianos tem geração endógena, gerados pelos os Núcleos 

Supraquiasmáticos (NSQ), estruturas neurais localizadas bilateralmente na porção 

anterior do hipotálamo, atuam como marcapasso do sistema de temporização, 

sendo a fonte da oscilação biológica (Moore & Lenn 1972, citado por Silva 2007; 

Reppert & Weaver 2002). No entanto, o sistema de temporização não é apenas 

formado pelo NSQ. Juntamente com outras estruturas multioscilatórias do sistema 

nervoso, eles controlam, direta ou indiretamente, as variáveis biológicas que 

apresentam ritimicidade, mantendo estável a relação de fase entre os ritmos 

(sincronização interna) e a variável ambiental – zeitgeber, que significa doador de 

tempo em alemão – (sincronização externa) (Araújo & Marques 2003).  

Assim, dividimos o sistema de temporização circadiano em três componentes 

básicos: vias de entrada – retina e aferências (permitem sincronização dos ritmos 

aos ciclos ambientais); marcapasso central – NSQ (fonte da oscilação interna); e 

vias de saída – eferências (responsáveis pelo controle temporal dos efetores 

comportamentais e fisiológicos, conhecidos como osciladores periféricos) (Barion & 

Zee 2007). Um desajuste entre o marcapasso central e os osciladores periféricos 

pode provocar uma desordem temporal interna (Rosenwasser 2009; Erren & Reiter 

2009; Agorastos 2014), o que significa um desajuste fisiológico na sincronização da 

ritmicidade (Okamura 2004). A perda da ordem temporal interna pode ocorrer em 

diferentes níveis organizacionais. Esse fenômeno é conhecido como Cronodisrupção 

e pode ser causado por mudanças no ambiente externo que podem resultar em 

desordens cronobiológicas (Erren & Reiter 2009; Agorastos 2014). 

Em meio aos ritmos mais evidentes na natureza, os mais estudados são os 

circadianos. Dentre eles, podemos destacar os ritmos de temperatura corporal, de 

secreções hormonais, de atividade-repouso, de excreção urinária e alerta subjetivo 
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(Silva 2007). Em humanos, o ciclo sono e vigília (CSV) é um dos mais pesquisados. 

O CSV é um ritmo circadiano que oscila com um período de aproximadamente 24 

horas, sincronizado com o ciclo geofísico claro-escuro e outros fatores exógenos, 

tais como horários de trabalho, de escola, alimentação e atividades sociais (Aschoff 

1979).  

 

1.1 O sono 

 

O sono é uma fase do ciclo sono e vigília que está presente em todos os 

animais, sendo que em alguns é caracterizado apenas como uma fase de repouso. 

Desta forma, é lógico considerar que a fase de sono teve e tem um papel adaptativo 

(Siegel 2009). Por isso, várias são as funções atribuídas ao sono, tais como: 

importante papel na restauração de processos fisiológicos e bioquímicos (Ramm & 

Smith 1990; Benington & Heller 1995); na manutenção do balanço energético 

(Spiegel et al. 2004; Taveras et al. 2008); bem como na consolidação da memória 

(Drosopoulos et al. 2007). Uma proposta para explicar funcionalmente a regulação 

do CSV se dá por um modelo composto por dois processos independentes: o 

circadiano (processo C) e o homeostático (processo S), onde a interação entre os 

dois processos (C e S) controlam os estados de vigilância e de tempo de sono 

(Borbély 1982).  

O processo circadiano (C) controla o ciclo sono-vigília por um oscilador 

interno, autossustentável e sincronizado por pistas ambientais (Markov & Goldman 

2006), bem como é responsável pela alternância entre o sono e a vigília durante as 

24 horas do dia, respeitando os horários mais favóraveis para cada estado 

comportamental, um momento para início do sono e outro para a vigília (Borbèly 
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1982; Roth & Roehrs 2000). O processo homeostático (S), por sua vez, é 

dependente de outros fatores, tais como o tempo em vigília ou a duração de sono na 

noite anterior. A pressão do sono aumenta gradativamente ao longo da vigília, 

levando o indivíduo a dormir, e diminui no decorrer do sono, levando o indivíduo a 

despertar, o que sugere que o processo pode estar relacionado à restauração do 

sono. Com a interação entre os dois processos, circadiano e homeostático, o ser 

humano tem a capacidade de manter a vigília durante o dia e o sono à noite (Markov 

& Goldman 2006). 

 

 

 

 

Interação entre o processo homeostático (Processo S) e o processo 
circadiano (Processo C). Fonte: Luke Mastin, disponível em: 
www.howsleepworks.com/how_twoprocess. 

 

Pode-se investigar o ritmo de atividade-respouso a partir da actimetria, que é 

um recurso bastante utilizado em estudos da área de Medicina do Sono. Algumas 

investigações relatam o alto nível de concordância em seus resultados com os 

obtidos através da Polissonografia (Sadeh 2011), considerado o recurso padrão ouro 

na área. Entretanto, podemos considerar que, de uma forma geral, a actimetria 

permite a análise do ritmo de atividade-repouso (Gonçalves et al. 2014). Os ritmos 

circadianos são geralmente estudados a partir do ajuste a uma função cosseno que 

fornece parâmetros como amplitude, mesor, acrofase e período do ritmo (Van 

Figura 1 - Regulação do ciclo sono e vigília 
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Someren et. al. 1999; Gonçalves et al. 2014). Devido ao ritmo de atividade-repouso 

não apresentar o comportamento de uma função cossenoidal (Van Someren et al. 

1999; Huang et al. 2002; Nóbrega 2011; Gonçalves et al. 2014), algorítmos não 

paramétricos permitem avaliar outras variáveis, tais como: a variabilidade intradiária 

(IV), que representa o componente homeostático do CSV e provém informações 

sobre a fragmentação do ritmo, a estabilidade interdiária (IS), que representa o 

componente circadiano do CSV e provém informações da sincronização do ritmo ao 

ciclo claro-escuro ambiental, a contagem das 5 horas de menor atividade nas 24 

horas do dia (L5), em que valores elevados indicam agitação noturna e a contagem 

das 10 horas de maior atividade nas 24 horas do dia (M10), em que valores 

elevados indicam alta atividade diurna e a amplitude relativa, que mostra o quão 

forte o ritmo está sincronizado (Gonçalves et al. 2014).  

As patologias do sono afetam cerca de 70 milhões de pessoas só nos 

Estados Unidos, entretanto, apesar das inúmeras descobertas que associam hábitos 

de sono ruins com diversas patologias, a população ainda não atenta para a 

importância desses estudos (Roenneberg 2013). Um padrão irregular dos horários 

de dormir e acordar está associado a uma má qualidade de sono, sonolência diurna 

excessiva e transtornos de humor (Wolfson & Carskadon 1998; Acebo 2002, Sousa 

et al. 2007) pode configurar riscos à saúde, conforme já observado em adolescentes 

(Sousa et al. 2007). Segundo a Classificação Internacional de Distúrbios do sono 

(CIDS-2 2005), a irregularidade do CSV acarreta inúmeras consequências diurnas, 

tais como diminuição da concentracão, da atenção, do desempenho e da motivacão, 

além do aumento da fadiga e sonolência (Frey et al. 2004). 

1.2 O Ciclo Sono e Vigília 
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O CSV altera-se ao longo da vida (Andrade et al. 1993). Uma das maiores 

mudanças ocorre na adolescência, na qual se observa um atraso de fase nos 

horários de dormir e acordar (Andrade et al. 1993; Carskadon 1993; Carskadon et al. 

2002; Sousa et al. 2007), possivelmente justificado por modificações nos processos 

circadianos e homeostáticos de regulação do CSV (Carskadon et al. 2004). Fatores 

exógenos, como o aumento da socialização, menor controle dos pais na imposição 

dos horários de dormir (Radoševic-Vidacek & Košcec 2004), liberdade de acesso à 

internet e à televisão, surgimento de oportunidades de trabalho, atividades 

extracurriculares e aumento da carga horária de estudo (Carskadon et al. 2002; 

Sousa et al. 2007), podem intensificar tal atraso nos horários de sono. 

 Também existem diferenças individuais de preferências para os horários de 

dormir e acordar e para realizar tarefas, tais como trabalhar e estudar, determinadas 

por variações genéticas e ambientais, refletindo na classificação do Cronotipo de um 

indivíduo (Horne & Ostberg 1976; Taillard et al. 2003; Roenneberg 2007). Os 

sujeitos também podem diferir quanto à duração necessária de sono noturno, que 

divide a população em pequenos dormidores (necessitam entre 5 e 6 horas de sono 

por noite), médios dormidores (necessitam entre 7 e 8 horas de sono por noite) e 

grandes dormidores (necessitam entre 9 e 10 horas de sono por noite) (Webb & 

Agnew 1970). A divisão clássica em Cronotipos permite classificar os indivíduos em 

matutinos – dormem cedo e acordam cedo, vespertinos – dormem tarde e acordam 

tarde, e intermediários – preferem horários intermediários de realizar atividade como 

por exemplo: dormir e acordar (Horne & Ostberg 1976).  

 A partir da evidência da existência de dois osciladores no NSQ, Martynhak et 

al. (2010) propôs que estes podem estar acoplados com diferentes intensidades, e 

que um grupo de sujeitos que comumente pertenciam ao Cronotipo intermediário, 
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poderia ter preferências matutinas para determinadas tarefas e vespertinas para 

outras. Esses sujeitos possuem um fraco acoplamento dos osciladores e foram 

classificados como bimodais, consequentemente, se adaptam aos horários com 

maior flexibilidade. Utilizando essa classificação, os indivíduos podem ser divididos 

em quatro grupos, quanto ao seu cronotipo: matutinos, vespertinos, intermediários e 

bimodais (Martynhak et al. 2010). 

 

1.3 Fatores externos que influenciam o CSV 

 

A carga horária de aulas é um dos fatores exógenos que pode afetar o CSV. 

Atualmente, no Brasil, a distribuição dos horários das disciplinas de muitos cursos 

universitários é feita em diferentes turnos ao longo do dia, o que exige dos 

estudantes uma exaustiva carga diária de aulas. Os horários de estudo ocupam 

horários que deveriam ser destinados aos compromissos sociais, o que necessita 

um ajuste aos horários que acabam por atrasar os horários de sono e, 

consequentemente, reduzir sua duração. De certa forma, os indivíduos matutinos 

são beneficiados com os horários propostos pela sociedade, apesar de grande parte 

da população de adultos jovens ser formada por vespertinos (Roenneberg et al. 

2004). 

A diminuição do sono noturno está cada vez mais comum no mundo 

industrializado. As exigências impostas pelo relógio social, como uma menor 

exposição à luz durante o dia e maior durante a noite, provocam um débito de sono 

semanal que é compensado nos dias livres, por trabalhadores e estudantes 

(Roenneberg 2013). Nas últimas décadas a duração do sono noturno diminuiu entre 

1h30 e 2h, nos Estados Unidos (Crispim et al. 2007; Roenneberg et al. 2013). 
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 Estudos evidenciam que os adolescentes apresentam prejuízos no seu 

padrão de sono devido ao atraso de fase e à rotina irregular de sono. Eles 

necessitam, em media, de 9h a 9h30 de sono por noite, porém, a maioria chega, no 

máximo, a 7h, resultando em um débito de sono aproximado de 2h por noite, o qual 

pode ocasionar problemas comportamentais e baixo desempenho escolar (Wolfson 

& Carskadon 1998; Wolfson et al. 2007). 

 Com base na World Health Organization, são adolescentes aqueles que estão 

na faixa etária entre 10 e 19 anos, enquanto os adultos jovens são aqueles com 

idade entre 19 e 24 anos. A população universitária é composta, em sua maioria, por 

adultos jovens que, apesar de não serem considerados adolescentes, ainda sofrem 

com os efeitos do atraso de fase de sono, comum em tal faixa etária, provocados por 

mudanças fisiológicas (Carskadon et al. 2002; Roenneberg et al. 2004; Sousa 2007; 

Galambos et al. 2013). Porém, o início de horário de aulas gera um conflito entre os 

horários sociais e as necessidades fisiológicas, resultando em sonolência diurna, má 

qualidade de sono e maior incidência de cochilos, ainda mais frequentes em sujeitos 

vespertinos (Giannotti 2002; Taillard et al. 2003; Sousa et al. 2007; Roenneberg 

2004).  

 Os adolescentes tendem a ser mais vespertinos que outras faixas etárias 

(Carskadon et al 2002; Roenneberg et al. 2004) e existem achados que mostram 

que vespertinos sofrem mais com distúrbios afetivos e de sono, pois seu ciclo sono-

vigília raramente combina com seu horário social (Touitou 2013). Os adolescentes 

atrasam cada vez mais os horários de dormir, tanto nos finais de semana como na 

semana, enquanto os horários de acordar permanecem cedo durante os dias de 

aula, devido às obrigações sociais, resultando em um débito semanal e uma 
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extensão do sono nos finais de semana (Valdez et al. 1996; Randler 2008; Owens 

2010; Touitou 2013).  

 

1.4 Jet lag social (JLS) 

 

Jet lag é um termo utilizado para denominar os efeitos ocasionados na 

fisiologia de indivíduos que passam por uma experiência de voo transmeridiano, o 

qual pode acarretar mal estar, transtornos de humor, problemas de sono, entre 

outros problemas (Waterhouse et al. 2002). Recentemente, um grupo de pesquisa 

cunhou o termo Jet lag Social (JLS) para os possíveis efeitos na mudança de fase 

que ocorre entre os dias de trabalho e os dias livres, nos quais os individuos se 

expõem à luz em diferentes horários e mudam seus padrões de sono, o que se 

assemelha à situação de viajar através de fusos horários. Assim, o termo configura-

se em uma analogia ao que ocorre no Jet lag, embora devido às pressões da 

sociedade, o que ocasiona uma desordem temporal interna e sugere que o ritmo não 

está sincronizado de forma ideal (Wittmann et al. 2006; Roenneberg et al. 2012). Isto 

se torna relevante quando estudos na área mostram que 77% da população dos 

Estados Unidos sofrem um intervalo de 3h de JLS, e que há um pico em torno do fim 

da adolescência, em comparação com as outras idades (Roenneberg et al. 2004, 

2012; Wittmann et al. 2006).  

A pressão homeostática do sono, que aumenta durante a vigília, ocupa um 

importante papel em parâmetros neurofisiológicos e comportamentais (Schmidt et al. 

2007). O acúmulo da pressão do sono pode resultar na diminuição de determinados 

comportamentos cognitivos (Cajochen et al. 2004) como, por exemplo, na percepcão 

de tempo ou desempenho (Nakajima 1998). A tendência ao atraso de fase, comum 
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na adolescência, pode ocorrer por diversos fatores, pela faixa etária, pelo cronotipo 

do indivíduo, ou por fatores exógenos, como carga horária de estudo e trabalho 

(Wittmann 2006). A irregularidade nos horários de sono entre os dias livres e os dias 

de trabalho pode ser considerada uma privação crônica de sono, a qual resulta na 

presença de JLS, de modo que o pretendemos utilizar como modelo de medida de 

pressão de sono.  

O JLS tem impacto de forma crônica na fisiologia em geral, devido às 

características da vida morderna, porém, suas implicações clínicas ainda são 

ignoradas pela sociedade (Wittmann et al. 2006). Estudos demonstram que o JLS 

está associado ao aumento do índice de massa corpórea (IMC) em indivíduos com 

sobrepeso, o que levaria a uma predisposição à obesidade e a doenças metabólicas 

(Roenneberg et al. 2012). Também foi observado que a diminuição do bem-estar 

psicológico e o aumento do consumo de estimulantes e tabaco em adolescentes e 

adultos correlacionam-se com o JLS, principalmente em indivíduos vespertinos. 

Levandovski et al. (2011) demonstrou uma associação entre sintomas depressivos e 

o Cronotipo vespertino, devido ao desalinhamento entre o tempo endógeno e o 

tempo social. O JLS em trabalhadores em turno também justificou a alta incidência 

de privação do sono e doenças cardiovasculares, como hipertensão, e doenças 

metabólicas, como a diabetes mellitus 2 (Pan et al. 2011). 

 Os estudantes, sobretudo universitários, sofrem com as variações de horários 

e tarefas a cumprir, o que potencialmente afeta a ritmicidade. Aqueles que 

apresentam um CSV mais irregular e menor duração do sono noturno, mostraram 

pior desempenho acadêmico (Medeiros et al. 2001). Existe uma associação entre 

padrões de sono e habilidades de aprendizagem, a qual tem consequências no 

desempenho acadêmico em estudantes (Curcio et al. 2006). Pesquisas realizadas 
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com estudantes de Medicina demonstraram que os hábitos de sono também estão 

associados ao desempenho acadêmico, principalmente no primeiro ano de 

universidade (Serra-Negra 2014). Os compromissos acadêmicos e o padrão de vida 

de estudantes de Medicina resultam em uma privação de sono crônica (Lima et al. 

2002; Bahammam et al. 2005, 2012; Lima et al. 2010).  

 O padrão de sono de estudantes recém-ingressados na universidade sofre 

mudanças devido a diversos fatores, tais como alta demanda acadêmica, novo 

contexto social, nova rotina, diminuição do controle dos pais e, em alguns casos, a 

necessidade de conciliar os estudos com empregos de meio período (Carskadon & 

Davis 1989; Maggs 1997; Galambos et al. 2013). Assim, a tendência é que, no 

decorrer dos anos de universidade, os estudantes desenvolvam hábitos de sono 

inadequados (Carskadon & Davis 1989), irregularidade nos horários de dormir e 

acordar (Medeiros et al. 2001), duração insuficiente de sono (Hicks & Pellegrini 

1991) e insônia (Giesecke et al 1987). 

 

1.5 Estudantes de Medicina 

 

Os estudantes de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

apresentam elevada carga horária de aulas, combinada com o conteúdo denso das 

disciplinas. No primeiro semestre de curso, os estudantes se deparam com aulas 

diárias, com início às 7 horas da manhã e término às 18 horas da tarde, as quais 

exigem deles um despertar mínimo de uma hora antes do início da aula e uma 

dedicação de estudo em casa durante a noite. Além disso, as novas políticas de 

admissão na universidade podem ter favorecido estudantes que residem distante ou 
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que vivem em outros municípios, fazendo com que tenham de acordar ainda mais 

cedo durante a semana. 

Com base nas evidências demonstradas, existem inúmeras razões para 

sustentar a alegação de que estes estudantes estão privados de sono durante a 

semana e tentam repor o débito aumentando a quantidade de sono no final de 

semana (Lima et al. 2002). Assim, acreditamos que estes indivíduos apresentam 

elevada pressão do sono, com possíveis prejuízos no desempenho acadêmico, na 

regularidade do CSV e, consequentemente, na saúde.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 
Estudos anteriores mostram que uma intervenção feita através da realização 

de um programa de higiene do sono foi eficiente para diminuir a irregularidade do 

CSV em estudantes do ensino médio (Sousa et al. 2007; Azevedo et al. 2008). 

Resultados positivos também foram encontrados a partir da mudança do horário de 

aula de estudantes de Medicina, para horários mais tardios que o habitual (Meijer et 

al. 2000; Lima et al. 2002; Almondes & Araújo 2003). A conscientização de 

estudantes e educadores sobre os benefícios de bons hábitos de sono e o incentivo 

SONO 
DEMANDA ACADÊMICA 

ATIVIDADE SOCIAL 

AULA ÀS 7 HORAS 

TEMPO 

DISTÂNCIA DA UFRN 

Figura 2 - Representação das pressões sofridas por estudantes 
de Medicina do 1º semestre da UFRN 
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de práticas adequadas próximo aos horários de dormir, juntamente com as 

estratégias anteriores, promovem melhorias nos padrões e hábitos de sono.  
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 
 

2.1 Objetivo Geral e Objetivos Específicos 

 

2.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a relação entre pressão do sono e o perfil acadêmico de estudantes 

de Medicina do 1º semestre da UFRN. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

! Caracterizar aspectos sóciodemográficos dos estudantes de Medicina do 1º 

período da UFRN; 

! Caracterizar o Ciclo Sono e Vigília dos estudantes de Medicina; 

! Caracterizar a pressão do sono nos estudantes de Medicina; 

! Avaliar a relação entre pressão do sono e variáveis não paramétricas do ritmo 

atividade e repouso; 

! Avaliar o efeito da pressão do sono no desempenho acadêmico. 

 

2.2 Hipóteses (H) e Predições (P) 

 

H1. Os estudantes de Medicina do 1º semestre da UFRN estão privados de sono. 

P1. O horário de início das aulas às 7 horas da manhã força os estudantes a 

interromperem o sono antes do horário ideal, sobretudo aqueles que 

compreendem o grupo dos vespertinos (comum nesta faixa etária). 
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H2. Estudantes de Medicina tendem a compensar a privação de sono da semana 

aumentando a duração do sono noturno nos finais de semana. 

P2. A diminuição do sono noturno durante os dias de aulas e a compensação 

através do aumento da duração nos finais de semana levam os estudantes a 

apresentarem elevados graus de JLS. 

 

H3. Pressão de sono e irregularidade no CSV influenciam negativamente o 

desempenho acadêmico dos estudantes de Medicina. 

  P3. Estudantes de Medicina com maior JLS e CSV mais irregular apresentam 

piores notas.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo transversal de caráter observacional, no qual não há 

intervenções do pesquisador em suas investigações (Vieira & Hossene 2002). 

 

3.2 Caracterização da amostra 

 

A amostra inicial foi composta por 100 estudantes de Medicina, saudáveis, de 

ambos os sexos, com média de idade aproximada de 20 anos e devidamente 

matriculados no primeiro período do curso de Medicina em 2013.2 e 2014.1 (no 

segundo semestre de 2013 e primeiro de 2014). Após as coletas, a amostra final 

resultou em 88 indivíduos. 

A escolha dos estudantes do primeiro período se deu porque eles apresentam 

elevada carga horária de aulas (das 7h às 12h e das 13h às 18h - todos os dias pela 

manhã e todos os à tarde exceto quintas-feiras), estudam conteúdos densos nas 

disciplinas, foram submetidos aos novos processos de ingresso na instituição, 

através do ENEM, e apresentam o novo perfil de estudante que já estava submetido 

a uma densa rotina de estudo para admissão na universidade. 

 

3.3 Local da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade 

Biológica (LNRB) e nas salas de aulas regulares do Departamento de Fisiologia, 
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pertencente ao Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), entre os meses de setembro e outubro de 2013 e março e junho de 

2014.  

 

3.4 Procedimentos prévios 

 

Para elaboração do protocolo e treinamento dos pesquisadores, um estudo 

piloto foi realizado em uma turma de Medicina do primeiro semestre, entretanto, os 

dados não foram incluídos na amostra final. 

O projeto foi aprovado pela Coordenação do Curso de Medicina da UFRN e, 

posteriormente, encaminhado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa da UFRN 

(CONEP - UFRN), através do Portal Plataforma Brasil, e aprovado (Número CAAE 

26961814.5.0000.5537 – Parecer 706.192, disponível no Anexo A). 

 

3.5 Critérios de inclusão e exclusão 

 

5.5.1 Critérios de inclusão 

 

! Estar devidamente matriculado no 1o semestre de Medicina da UFRN; 

! Estar matriculado em todas as disciplinas oferecidas pelo semestre; 

! Preencher o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

5.5.2 Critérios de exclusão 

 

! Ausência durante as principais etapas do experimento; 
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! Preenchimento incorreto dos questionários; 

! Apresentar distúrbios cognitivos ou qualquer outro distúrbio que comprometa o 

sono; 

! Uso de medicamentos que influenciam a capacidade cognitiva ou o sono. 

 

3.6 Recursos utilizados 

 

3.6.1 Questionários (Anexo C) 

 

3.6.1.1 Questionários de Cronotipo de Munique (MCTQ) 

 

Este questionário avalia o sono em dias de trabalho (semana) e dias livres 

(finais de semana), bem como permite a obtenção do Cronotipo e do Jet lag social 

dos indivíduos (Roenneberg et al. 2003). O MCTQ também fornece os seguintes 

dados: latência do sono noturno e horários de início, fim e duração do sono noturno, 

tanto para dias de trabalho (semana) quanto para dias livres (finais de semana).  

O Cronotipo MCTQ é dado em horas, variando de 0 a 12. Os valores menores 

representam matutinidade, enquanto os maiores, vespertinidade. O valor é obtido 

pelo horário do meio do sono em dias livres, corrigido (Mid-sleep on free days 

corrected - MSFc). A fórmula para o cálculo do MSFc está em destaque abaixo 

(Roenneberg et al. 2004): 

 

MSFc= MSF-0,5*(SDf-(5*SDw+2*SDf)/7) 

- MSFc é o ponto médio do sono nos dias livres corrigido; 

- MSF é o ponto médio do sono nos dias livres, sem correção;  
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- SDw é a duração do sono nos dias de trabalho; 

- SDf é a duração do sono nos dias livres. 

 

O Jet lag social, por sua vez, é dado em horas e é calculado pela diferença 

entre o meio do sono de dias livres e de dias de trabalho (ΔMS) (Wittmann et al. 

2006): 

 

ΔMS = MSF – MSW 

- MSF é o ponto médio do sono nos dias livres; 

- MSW é o ponto médio do sono nos dias de trabalho. 

 

3.6.1.2 Questionário de Horne & Ostberg (HO) 

 

Questionário elaborado por Horne & Ostberg (1976), traduzido e adaptado às 

características e hábitos da população brasileira (Benedito-Silva 1990). Esse 

instrumento é composto por 19 questões que estimam as preferências individuais 

para realizar suas atividades dentro das 24 horas do dia e caracteriza os indivíduos 

quanto ao seu Cronotipo. Os escores variam entre 16 e 86 pontos, em que 

pontuações mais elevadas indicam maior tendência à matutinidade. A partir do 

escore e do índice de bimodalidade, os indivíduos podem ser classificados em: 

matutinos, intermediários, bimodais e vespertinos, como proposto por Martynhak et 

al. (2010).  

 

3.6.1.3 Índice de Qualidade de Pittsburgh (IQSP) 
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Questionário que aborda os hábitos de sono referentes ao mês anterior 

(Buysse et al. 1989). Os resultados são agrupados em sete componentes: qualidade 

sujetiva do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, 

distúrbios do sono, uso de medicamentos para dormir e disfunção diurna. O escore 

total varia de 0 a 21 pontos. 

! Escore de 0 a 4 pontos: indicativo de boa qualidade do sono; 

! Escore de 5 a 10 pontos: indicativo de má qualidade do sono; 

! Escore acima de 10 pontos: indicativo de distúrbio do sono. 

 

3.6.1.4 Escala de Sonolência de Epworth (ESE) 

 

Questionário que avalia sonolência diurna (Johns 1991). Consiste em oito 

questões que descrevem situações diárias que podem induzir à sonolência. Cada 

questão é pontuada de 0 a 3 pontos e a soma de todas as questões fornece o 

escore total. 

! Escore total < 10: pouca sonolência diurna; 

! Escore total ≥ 10: sonolência diurna excessiva; 

! Escore total > 15: sonolência patológica. 

 

3.6.1.5 Questionário “A Saúde e o Sono” – Adaptado 

 

Versão do questionário “A saúde e sono” adaptado por Miriam Andrade 

(Mathias et al. 2006) a partir do questionário de hábitos de sono. Permite obtenção 

de dados sociodemográficos dos indivíduos, dados antropométricos, bem como os 

hábitos e conhecimentos gerais sobre o sono. Foram acrescentadas à versão 
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utilizada questões que abordavam o meio de transporte utilizado para se locomover 

até a universidade e o tempo médio deste percurso. O dados de peso e altura 

utilizados na medição do Índice de Massa Corpórea (IMC) foram aferidos pelos 

pesquisadores em horários de aulas. 

 

3.6.2 Actimetria 

 

A avaliação objetiva do ciclo sono-vigília se deu através do uso de um 

actímetro ACT10 (Tempatilumi) produzido pela Consultoria Eletrônica (CE). O 

mesmo consiste em um aparelho semelhante a um relógio que registra a atividade a 

partir do movimento do antebraço, por meio de um acelerômetro programado para 

armazenar informações da aceleração do movimento em intervalos de amostragem 

de 1 minuto, e a captação de exposição à luz, a qual varia de 0,01 a 100.000 lux. O 

aparelho foi utilizado no punho não dominante durante um período de 14 dias e 

permite a elaboração de actogramas e obtenção de dados não paramétricos do 

ritmo de atividade-repouso. 

 

3.6.2.1 Variáveis Não Paramétricas 

 

! Variabilidade Intradiária (IV): fragmentação do ritmo. IV sugere o 

componente homeostático do ritmo de atividade-repouso. Foram utilizados 

os valores de IV60 e IV médio (IVm); 

! Estabilidade Interdiária (IS): estabilidade do ritmo ao zeitgeber de 24 

horas e força de acoplamento ao sincronizador ambiental. IS sugere o 

componente circadiano do ritmo de atividade-repouso. Foram utilizados os 
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valores de IS60 e IS médio (ISm); 

! Nível de atividade diurna (L5): média das 5h de menor nível de 

atividade, no padrão de 24h. Valores elevados indicam agitação noturna; 

! Nível de atividade noturno (M10): média das 10h de maior nível de 

atividade, no padrão de 24h. Valores baixos indicam inatividade; 

! Amplitude Relativa (AR): indica a amplitude do ritmo atividade-repouso, 

calculada por meio da diferença entre M10 e L5, dividido pela soma de 

M10 e L5 (varia entre 0 e 1: valores maiores indicam maior diferença entre 

períodos de atividade e repouso, que representa a robustez do ritmo. 

 

3.6.3 Desempenho acadêmico 

 

O desempenho acadêmico foi obtido a partir da média final dos estudantes na 

disciplina de Módulos Biológicos I, compreendida em módulos multidisciplinares que 

ocupam todos os horários de aulas no turno da manhã.  

 

3.7 Coleta de dados 

 

A coleta de dados teve início após a autorização da Coordenação do Curso 

de Medicina e do parecer favorável da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A 

partir do segundo mês de aulas regulares houve a explanação do projeto aos alunos 

e o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, 

disponível no Anexo B).  

Para aqueles que atendiam aos critérios de inclusão, foram coletados dados 

antropométricos e aplicados os questionários durante o turno da manhã, em horários 
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de aula cedidos pelos professores. 

Devido à disponibilidade de 10 actímetros por semestre, a ordem de utilização 

seguiu a ordem da lista de frequência da turma. Cada estudante utilizou o actímetro 

por um período de 14 dias que foram distribuídos de forma a evitar feriados e 

semanas de avaliações. Anexado ao aparelho, os estudantes recebiam instruções 

de uso, as quais reforçavam que o actímetro só deveria ser retirado em casos 

extremos e que evitassem molhar ou quebrar o equipamento. 

 

3.8 Variáveis e análise estatística 

 

Quadro 1 - Variáveis sóciodemográficas 

NOME DA 
VARIÁVEL DESCRIÇÃO TIPO DE 

VARIÁVEL 
Idade Anos de idade Quantitativa 

Sexo 1 = Masculino; 
2 = Feminino 

Categórica 
Nominal 

Estado Civil 1 = Casado; 
2 = Solteiro 

Categórica 
Nominal 

Atividade 
Física 

1 = Não pratica; 
2 = Pratica 

Categórica 
Nominal 

IMC Peso (kg) / Altura (m2) Quantitativa 
Escolaridade 
do Chefe da 

Família 
1 = Analfabeto; 2 = Fundamental completo; 
3 = Médio completo; 4 = Superior completo 

Categórica 
Nominal 

Meio de 
Transporte até 

a UFRN 
1 = Carro; 2 = Ônibus; 

3 = A pé; 4 = Outro 
Categórica 

Nominal 

Tempo até a 
UFRN 

Minutos Quantitativa 
1 = Até 15min.; 

2 = Entre 15 e 30min.; 
3 = Mais de 30min. 

Categórica 
Nominal 

Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 

Quadro 2 - Variáveis de sono 

NOME DA DESCRIÇÃO TIPO DE 
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VARIÁVEL VARIÁVEL 

Qualidade de 
sono 

Escore Global do IQSP Quantitativa  
1 = Boa qualidade (Escore ≤ 5); 
2 = Má qualidade (Escore > 5) Categórica Nominal 

Sonolência 
Diurna 

Escore Global do ESE  Quantitativa  
1 = Não tem sonolência (Escore ≤ 10); 

2 = Sonolência diurna excessiva 
(Escore > 10) 

Categórica Nominal 

Jet lag social 
 

Horas Quantitativa  
1 = Até 2h; 

2 = Mais de 2h Categórica Nominal 

Horários de 
sono Horas Quantitativa  

Duração de 
sono Minutos Quantitativa  

Latência de 
sono Minutos Quantitativa  

Cochilo 

1 = Não cochila; 
2 = Cochila Categórica Nominal 

1 = Por prazer; 
2 = Por necessidade Categórica Nominal 

Despertador 
1 = Não; 
2 = Sim 

(semana/fim de semana) 

Categórica Nominal 
 

Cronotipo  
Horne & 
Ostberg 

Escore varia de 16 a 86 pontos. 
Pontuações baixas indicam 

vespertinidade. 
Quantitativa  

1 = Matutino; 2 = Bimodal; 
 3 = Intermediário; 4 = Vespertino Categórica Nominal 

Cronotipo 
Munique 

Escore varia de 0 a 12 horas. 
Pontuações baixas indicam matutinidade. Quantitativa  

Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 

Quadro 3 - Variáveis não paramétricas do ritmo circadiano repouso-atividade 

NOME DA 
VARIÁVEL DESCRIÇÃO TIPO DE 

VARIÁVEL 

Variabilidade 
intradiária 

(IV) 

Indicação de fragmentação do ritmo. Os valores 
variam de 0 a 2, sendo que valores mais elevados 

indicam maior fragmentação. IV sugere o 
componente homeostático do ritmo de atividade-

repouso. Será utilizado o intervalo de tempo de 60 
minutos (IV60) e a média dos 60 minutos de 

intervalo (IVm).  

Quantitativa 
Contínua 

Estabilidade 
Interdiária 

(IS): 

Indicação de estabilidade do ritmo ao zeitgeber de 
24 horas e força de acoplamento ao sincronizador 
ambiental. Os valores variam de 0 a 1, sendo que 

Quantitativa 
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valores mais elevadas indicam maior estabilidade. 
IS sugere o componente circadiano do ritmo de 
atividade-repouso. Será utilizado o intervalo de 

tempo de 60 minutos (IS60) e a média dos 
intervalos divisores de 1440 (ISm). 

Nível de 
atividade 

diurna (L5) 

Média das 5h de menor nível de atividade, no 
padrão de 24h. O valor é obtido por uma média 
aritmética do L5 dos 14 dias analisados. Valores 

elevados indicam agitação noturna. 

Quantitativa  

Nível de 
atividade 
noturno 

(M10) 

Média das 10h de maior nível de atividade, no 
padrão de 24h. O valor é obtido por uma média 

aritmética do M10 dos 14 dias analisados. Valores 
baixos indicam inatividade. 

Quantitativa  

Amplitude 
Relativa (AR) 

Indica a amplitude do ritmo atividade-repouso 
calculada pela diferença entre M10 e L5, dividido 
pela soma de M10 e L5 (Varia entre 0 e 1: valores 
maiores indicam maior diferença entre períodos de 

atividade e repouso e robustez do ritmo. 

Quantitativa  

Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 

Quadro 4 - Desempenho acadêmico 

NOME DA 
VARIÁVEL DESCRIÇÃO TIPO DE 

VARIÁVEL 

Notas 
Média final da disciplina de Módulos Biológicos I, a 
qual consiste em módulos multidisciplinares com 
conteúdos das diversas ciências biológicas, com 

aulas todos os dias pela manhã. 

Quantitativa  

Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 

Os dados de Actimetria foram descarregados por uma interface actímetro-

computador ACTCabo 10 e processados pelo programa El Temps, para a criação de 

actogramas de atividade e luminosidade. Com a mesma finalidade de trabalhar com 

os dados de actimetria, também foi utilizado o programa No Parametric, 

desenvolvido pelo próprio Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica para 

estudos de variáveis não paramétricas dos ritmos biológicos. 

A análise estatística foi realizada no programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 20. Dados de questionários foram utilizados de 
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forma categórica ou quantitativa, de acordo com a necessidade da análise. Foi 

realizado o teste de normalidade de Kolmogorov – Smirnov para identificação das 

variáveis paramétricas.  

Testes de qui-quadrado foram utilizados para comparar grupos de variáveis 

nominais, o teste t de Student para comparar médias entre variáveis paramétricas, e 

o coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado a fim de relacionar variáveis 

escalares não paramétricas. Para a análise entre os grupos, foi utilizado o teste não-

paramétrico Mann-Whitney. Para todos os testes foi adotado o nível de significância 

de 95% (p < 0,05). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Aspectos Sociodemográficos 

 

Neste estudo foram avaliados 88 estudantes regularmente matriculados no 1º 

período do curso de Medicina da UFRN, em 2013.2 ou 2014.1. Os resultados 

apresentaram uma pequena perda amostral de 12 estudantes em decorrência da 

não participação em alguma etapa da pesquisa. Os dados obtidos através da 

actimetria dependeram da disponibilidade de actímetros em funcionamento e os 

questionários que não foram preenchidos corretamente também foram excluídos da 

amostra.  

A média de idade dos estudantes de Medicina do 1o período foi de 20 ± 3 

anos, sendo 53 deles (60%) do sexo masculino e 35 (40%) do sexo feminino (X2 = 

3,682; p = 0,05). Dos estudantes, 97,7% são solteiros. Em relação à prática de 

atividade física e às características antropométricas, temos que 61,3% praticam 

algum tipo de atividade física durante a semana e o índice de massa corporal (IMC) 

médio foi de 23,4 ± 3,2. Quanto ao grau de escolaridade do chefe da família, temos 

que 3,4% completaram no máximo o ensino fundamental, 28,4% possuem o ensino 

médio completo e 67% integralizaram o ensino superior. 

Em relação aos hábitos de sono, o uso do despertador durante a semana foi 

observado em 96% dos estudantes, enquanto nos finais de semana apenas 19% 

faziam uso. Uma análise sobre o tempo de deslocamento de casa até a universidade 

e o meio de transporte utilizado demonstrou que a maioria dos estudantes, 59 

(56%), levava entre 15 e 30 minutos, 19 (21,5%) estudantes levavam menos de 15 

minutos e 18 (20,5%) levavam mais de 30 minutos, sendo que uma análise com o 

teste de qui-quadrado nos permite concluir que o tempo de deslocamento entre o 
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local de moradia e a UFRN mais comum entre os estudantes foi entre 15 e 30 

minutos (X2 = 20,494; p = 0,001). Já em relação ao meio de transporte mais 

utilizado, o carro se mostrou a principal escolha dos estudantes (58%), seguido do 

ônibus (27%) e daqueles que vão a pé (5,7%). O carro é o meio mais utilizado como 

transporte para ir da casa até a UFRN pelos estudantes de Medicina (X2 = 73,071; p 

= 0,001). Na figura 3 há uma síntese do tempo do deslocamento e do meio de 

transporte utilizado pelos estudantes. 

Figura 3 - Distribuição dos estudantes de Medicina conforme o tempo gasto e meio 
de locomoção para a UFRN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(A) Tempo até a UFRN, N(%) (X2 = 20,494; p = 0,001); (B) Transporte utilizado para ir para UFRN 
N(%) (X2 = 73,071; p = 0,001). 
Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 
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4.2 Caracterização do Ciclo Sono e Vigília (CSV) dos estudantes de Medicina  

 

4.2.1 Cronotipo 

 

Para caracterizar a amostra quanto ao Cronotipo, o Questionário de Horne & 

Ostberg (HO) e o Questionário de Munique (MCTQ) foram utilizados. Para o 

questionário HO, valores maiores indicam matutinidade, enquanto para o MCTQ, 

vespertinidade. Devido à correlação negativa entre os escores obtidos nos 

questionários (rs = -0,503; p = 0,001), o HO foi utilizado nas análises posteriores 

(Zavada et al. 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A) Horne & Ostberg – Valores menores indicam vespertinidade. (B) Munique – Valores menores 
indicam matutinidade. Correlação de Spearman entre os cronotipos (rs = -0,503; p = 0,001).  

Conforme o escore do questionário HO, a maioria dos estudantes foi 

classificada com cronotipo intermediário (N = 34; 38%), seguida dos vespertinos (N 

= 28; 32%), sendo estes dois tipos mais predominantes (X2 = 17,6; p= 0,001). Os 

outros 28% da amostra foram distribuído em: Matutinos (N=17; 18%) e Bimodais (N 

= 9; 10%). 

A. B. 

Figura 4 - Distribuição dos estudantes de Medicina quanto aos escores dos Cronotipos 
HO e MCTQ 
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X2 = 17,6; p = 0,001 
Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 
4.2.2 Horários de sono 

 

A partir do questionário de Munique, calculamos as variáveis relacionadas aos 

horários do sono, tanto para os dias de semana quanto para os dias de fim de 

semana. Encontramos que a latência do sono e horário de ir dormir não são 

diferentes quando comparamos dias de semana e dias de fim de semana (Tabela 1). 

Já para o horário de acordar, os estudantes acordaram em média 3 horas e 29 

minutos mais tarde no fim de semana, quando comparado com os dias de semana 

(Teste t, t = -17,467; p = 0,001). Para a duração do sono noturno, os estudantes 

dormiam 2 horas e 33 minutos a mais nos dias de fim de semana, em comparação 

com os dias de semana (Teste t, t = -3,595; p = 0,001). Os horários de sono estão 

na Tabela 1. 
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Figura 5 - Categorização dos estudantes de Medicina quanto ao 
Cronotipo HO – N(%) 
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Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 

4.2.3 Cochilo 

 

Os estudantes têm o costume de cochilar durante a semana (72,7%). Ao 

questionar o motivo do cochilo, 26% relataram cochilar por prazer, 45,4% cochilar 

por necessidade e 28,4% alegaram outros motivos para cochilar. A partir do teste de 

qui-quadrado percebeu-se que a maioria dos estudantes cochila por necessidade 

(X2 = 5,886; p = 0,05). A Figura 6 sintetiza a quatidade de alunos que costumam 

cochilar, mostrando que a maioria possui este hábito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 18,182 ; p = 0,001. 
Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

Semana Fim(de(semana

0h15min(±(0h10min 0h14min(±(0h10min
00h12min(±(0h31min( 00h45min(±(0h48min
05h54min(±(0h15min 09h11min(±(1h06min*
05h46min(±(0h38min 08h29min(±(0h59min*

Tabela(1.(Horários(de(latência,(dormir,(acordar(e(duração(do(sono(noturno(durante(a(semana(e(
fim(de(semana((média(±(DP).
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Latência(de(sono
Horário(de(dormir
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Figura 6 - Cochilo durante a semana N(%) 
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4.2.4 Variáveis não paramétricas 

 

Quanto à avaliação objetiva do ritmo de atividade-repouso através da 

actimetria, 53 estudantes constituíram a amostra final, sendo 19 mulheres e 35 

homens. Os valores das variáveis não paramétricas (IV60, IVm, IS60, ISm, L5, M10 e 

Amplitude Relativa)  estão dispostos na Tabela 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 
 

(média'±'DP)

L5#(10'6) 19,4'±'5,7
M10#(10'6) 111,2'±'20,0
IS60 0,409'±'0,153
ISm 0,307'±'0,103
IV60 0,572'± 0,096
IVm 0,582'±'0,080

0,705'± 0,069

Tabela&2.&Valores&das&variáveis&não3paramétricas&do&CSV.
(média&±&DP)

Variáveis&não&paramétricas

Amplitude#Relativa
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4.2.5 Actogramas 

Estudante A com Jet lag social < 2h e Estudante B com Jet lag social ≥ 2h. Dias livres destacados 
Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica da UFRN, Natal-RN, 2014.  

 

Com a elaboração de actogramas de todos os estudantes que utilizaram o 

actímetro, é possível observar um padrão de extensão do sono nos finais de semana. 

A Figura 7 mostra um exemplo dos actogramas, que trazem informação da atividade 

durante 14 dias (acima) e luminosidade (abaixo). Todos os actogramas estão 

contidos no ANEXO D. A partir dos actogramas é possível identificar dias em que o 

Figura 7 - Exemplos de actogramas de aluno de Medicina do 1º período da 
UFRN durante 14 dias. Atividade (Acima) e Luminosidade (Abaixo) 
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equipamento foi retirado pelo estudante. Esses dias foram excluídos do cálculo das 

variáveis não paramétricas. 

 

4.3 Caracterização da Pressão do Sono nos estudantes de Medicina 

 

4.3.1 Qualidade de sono e Sonolência diurna 

 

 Os estudantes de Medicina apresentaram uma média de qualidade de sono 

medida pelo IQSP de 7,13 ± 2,3, sendo este valor considerado como uma má 

qualidade de sono. A média geral de sonolência diurna foi 10,31 ± 3,4, considerada 

como sonolência diurna excessiva.  
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Figura 8 - Qualidade de sono e Sonolência diurna dos estudantes de Medicina 

(Continua) 
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 (A) IQSP - Qualidade do sono (X2 = 51,598; p = 0,001); (B) ESE - Sonolência diurna. 
 (X2 = p > 0,05) dos estudantes de medicina do 1º período da UFRN. 
Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 

4.3.2 Jet Lag Social  

 

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB 

(Natal/RN). 
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Figura 10 - Distribuição do Jet lag Social da amostra em minutos 

Figura 9 - Qualidade de sono e Sonolência diurna dos estudantes de Medicina 

(Continuação) 
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A partir da diferença entre os horários de meia fase do sono nos dias da 

semana e meia fase do sono nos finais de semana, observa-se que 83% dos 

estudantes apresentam no mínimo 1h de JLS. A média da amostra é de 2h10min ± 

1h21min.  

A pressão do sono, vista como um aumento da necessidade sono pode ser 

inferido por diversos instrumentos, como os escores do IQSP, da sonolência diurna 

e do Jet Lag Social. Aqui, vamos utilizar o JLS como a unidade de medida para a 

pressão do sono. Dessa forma, para as análises seguintes, a amostra foi dividida em 

dois grupos com base na média de JLS e na mediana do N da amostra. Um grupo 

dos estudantes com baixa pressão de sono, representados pelos que apresentaram 

< 2h de JLS e outro grupo dos estudantes com alta pressão de sono, representado 

por aqueles que apresentaram JLS ≥ 2h. Esta divisão levou em consideração a 

formação de dois grupos mais homogêneos a partir da distribuíção dos escores de 

JLS da população estudada e no número de indivíduos na amostra (n = 88). No 

total, cada grupo obteve 44 indivíduos. Grupo alta pressão de sono (50%) e Grupo 

baixa pressão de sono (50%). 

 

Quadro 5 – Representação da divisão da amostra em grupos com diferentes graus 

de Jet lag social. 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Jet lag social < 2 horas Jet lag social ≥ 2 horas 

Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 
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4.3.3 Pressão de sono e Aspectos sóciodemográficos 

 

O grau de JLS não diferiu entre os sexos (Teste t = -1,57; p = 0,120), mas, ao 

comparar os sexos entre cada grupo de JLS, observamos que no Grupo maior 

pressão de sono (≥ 2h) há mais homens do que mulheres (Teste t= -2,10; p = 0,041) 

como mostra Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferença entre os sexos em cada grupo de Jet lag social (Teste t; p < 0,05) 
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Figura 11 - Jet lag social médio entre os sexos 
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Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN) 
O IMC médio do Grupo com baixa pressão de sono foi de 23,5 ± 3,7 e do 

Grupo com alta pressão de sono foi 23,4 ± 2,6. Ambos os grupos se encontram 

dentro da normalidade para a faixa etária e não diferiram significativamente (Teste t 

= 0,166; p = 0,869). 

Para analisar se fatores ambientais estão influenciando na pressão do sono, 

relacionamos os valores de JLS com o tempo de deslocamento da casa até a 

UFRN. Primeiramente, mostramos que há uma correlação positiva entre o tempo de 

deslocamento de casa até a UFRN com os escores JLS, ou seja, quanto maior o 

tempo necessário para ir até a UFRN, maior a pressão de sono (rs =  0,230; p = 

0,034). Entretanto, quando comparamos os valores do tempo de deslocamente de 

casa até a UFRN entre o grupo com baixa pressão de sono (escore de JLS < 2hs) e 

o grupo com alta pressão de sono (escore de JLS > 2hs), não encontramos 

diferença significativa entre os grupos (X2 = 4,26; p = 0,119).   

 

4.3.4 Pressão do sono e CSV 

 

Os grupos de JLS não diferiram quanto aos horários de dormir, acordar, 

duração do sono noturno, tempo que o indivíduo leva para adormecer (latência do 

sono noturno) ou no deslocamento dos horários entre semana e fim de semana (Δ 

da duração do sono). As médias dos horários dos dois grupos estão descritas na 

Tabela 3. 
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Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 
 

Os grupos de Jet Lag Social também não apresentaram diferenças com 

relação à qualidade de sono ou sonolência diurna. Ambos os grupos apresentaram 

IQSP > 5 e elevados valores de sonolência do ESE. Entretanto, em relação ao 

cronotipo, estudantes com menos JLS apresentaram escores de cronotipo mais 

altos, ou seja, estudantes com menor pressão do sono tendem a ser mais matutinos 

(U = 560,0; p = 0,001). Apesar dos grupos diferirem entre si, ambos apresentam 

médias correspondentes ao cronotipo intermediário, que compreende a maioria da 

amostra. 

GRUPO&1&(<2h) GRUPO&2&(≥2h)

0h15min(±(0h11min 0h14min(±(0h40min
00h37min(±(0h50min 00h08min(±(0h57min
05h55min(±(0h17min 05h52min(±(0h32min
05h52min(±(0h54min 05h39min(±(1h12min

0h15min(±(0h11min 0h13min(±(0h08min
00h33min(±(1h14min 00h55min(±(1h26min
09h12min(±(1h54min 09h09min(±(0h40min
08h02min(±(0h36min 08h33min(±(0h40min

02h06min(± 1h45min 2h53min(± 0h54min

Tabela&3.&Horários&de&latência,&dormir,&acordar&e&duração&do&sono&noturno&durante&a&semana&e&fim&de&

semana&entre&os&grupos&de!Jet!lag&social&(média&±&DP).

Semana

Latência(de(sono
Horário(de(dormir

Delta&(&Δ&=&&Fim&de&semana&–&semana)

Duração(do(sono(noturno

*(Diferenças(entre(semana(e(fim(de(semana.(Mann(Whitney,(p<0,05

Jetlag&Social

Duração(do(sono(noturno

Fim&de&semana

Latência(de(sono
Horário(de(dormir
Horário(de(acordar
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Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 

Durante a semana, 82% dos estudantes do Grupo 1 costumam cochilar, 

enquanto 63% do Grupo 2 cochila. Apesar dos grupos não diferirem 

estatisticamente, é importante ressaltar que um número elevado de estudantes 

cochila, independentemente do grau do nível de pressão de sono, representado pelo 

grau de JLS. 

 

4.4 Relação entre Pressão do Sono e variáveis não paramétricas 
 

As variáveis não paramétricas obtidas a partir da actimetria informam sobre 

níveis de fragmentação do ritmo ou estabilidade do ritmo ao sincronizador ambiental. 

Apesar dos grupos com diferentes graus de JLS apresentarem diferentes padrões 

de extensão dos horários de sono nos finais de semana, não foram encontradas 

diferenças significativas em relação a essas variáveis.  

A Tabela 5 mostra as médias obtidas em cada variável não paramétrica, bem 

como o resultado do Teste t realizado para compará-las entre os grupos. 

U p
GRUPO'1'(<2h) GRUPO'2'(≥2h)

Variável N'(44) N'(44)
Cronotipo(HO 51,7%±%11,7 43,0%±%9,0 560,5 0,001*
IQSP 6,8%±%2,4% 7,4%±%2,2 803,5 0,222
ESE 9,7%±%3,1 10,8%±%3,6 786,5 0,172

Teste'de'Mann?Whitney'(média'±'desvio'padrão)
*'Diferenças'significativas'p'<'0,05

Jetlag'Social
Tabela'4.'Distribuição'das'médias'das'variáveis'de'sono'por'grupos'de!Jet!lag'Social.
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Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 

4.5 Efeito da Pressão do Sono no desempenho acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 48,841; p = 0,001. 

Fonte: Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica – LNRB (Natal/RN). 

 

t p

GRUPO(1((<2h) GRUPO(2((≥2h)

Variável N((44) N((44)

L5#(10'6) 18,5%±%5,4 21,0%±%5,8 *1,547 0,128
M10#(10'6) 109,8%±%21,6 116,1%±%16,5 *1,104 0,275
IS60 0,393%±%0,136 0,435%±%0,178 *0,957 0,343
ISm 0,296%±%0,090 0,324%±%0,110 *0,957 0,343
IV60 0,574%±%0,090 0,568%±%0,107 0,226 0,822
Ivm 0,576%±%0,082 0,590%±%0,077 *0,580 0,567
Amplitude#Relativa 0,710%±%0,075 0,696%±%0,059 0,683 0,474

Teste(de(t(independente((média(±(desvio(padrão)

*(Diferenças(significativas(p(<(0,05

Tabela(5.(Distribuição(das(médias(das(variáveis(de(nãoOparamétricas(por(grupos(de !Jet!lag(Social.
Jetlag(Social
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Figura 12 - Distribuição da amostra de acordo com as notas 
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A maioria dos estudantes obteve média final entre 7,0 e 8,5 (X2 = 48,841; p = 

0,001). Entretanto, não houve diferença significativa quanto ao desempenho 

acadêmico dos estudantes dos diferentes grupos de JLS (Teste t = 0,939; p = 

0,350). O gráfico abaixo sintetiza a divisão da amostra quanto às notas, mostrando 

que 22 alunos tiveram média abaixo de 7, outros 59 alunos obtiveram média entre 7 

e 8,5 e uma pequena quantidade de alunos obteve média acima de 8,5. 
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6 DISCUSSÃO 

	  
A proposta deste trabalho é caracterizar os aspectos sociodemográficos e o 

CSV, relacionando-os com o perfil acadêmico dos estudantes de Medicina do 1o 

período da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal (RN). A 

população estudada se mostrou bastante homogênea, apresentando hábitos e 

rotinas semelhantes. A amostra é formada, em sua maioria, por adultos jovens, 

portanto, ainda é possível observar, em indivíduos nesta faixa etária, os efeitos do 

atraso de fase e a tendência à vespertinidade, comum na adolescência.  

Em relação aos aspectos sociodemográficos, os estudantes de Medicina do 

1o semestre da UFRN apresentaram um Índice de Massa Corpórea (IMC) dentro dos 

padrões ideais para a faixa etária, compreendida entre 18,5 e 24,9, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Tal fato pode ser justificado devido ao estilo 

de vida ativo, decorrente da prática de atividade física durante a semana, pois 61,3% 

relatou encontrar espaço na rotina para encaixar a prática. Outros estudos 

mostraram que, apesar das pressões acadêmicas e dos altos níveis de estresse 

presentes na rotina de estudantes de Medicina, estes apresentavam mais hábitos 

saudáveis do que outros grupos de jovens adultos (Frank et al. 2006).  

No Brasil, é comum que os jovens morem com seus responsáveis pelo menos 

até o fim da universidade. Na nossa amostra, especificamente, a maioria relatou que 

o chefe da família tinha o ensino superior completo, o que comprova que se trata de 

uma população privilegiada quando comparamos esses dados com a população 

Brasileira. Resultados do último Censo (IBGE - 2010) mostraram que apenas 10% 

dos chefes de família brasileiras completaram o ensino superior, enquanto 50,8% 

não tinham instrução ou não completaram o ensino fundamental. Esse fato 

possivelmente favoreceu a disponibilidade de carro próprio para ir às aulas e, 
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consequentemente, o tempo intermediário (entre 15 e 30 minutos) para se 

locomover de casa até a universidade, o que possibilita aos indivíduos acordarem 

alguns minutos mais tarde durante a semana. Entretanto, o tempo médio de 

locomoção até a universidade aumentou em relação a estudos realizados em 2010 

com estudantes de Medicina da mesma intituição, que levavam entre 1 e 20 minutos 

para realizar o percurso.  

O que justificaria esse aumento no tempo de locomoção até a universidade 

são as novas políticas de admissão, as quais favorecem o ingresso de estudantes 

de escolas públicas, resultando em novas turmas com muitos estudantes 

provenientes de outras cidades ou que moram distante da UFRN (Silva 2010), visto 

que a localização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte se dá no bairro 

de Lagoa Nova, uma área central da cidade de Natal, com uma concentração de 

moradores de classe média e alta. Essas mudanças estão alterando o perfil das 

novas turmas ingressantes na universidade, sobretudo as de Medicina, que 

costumavam ser compostas em sua maioria por estudantes que fizeram um alto 

investimento na formação pré-vestibular e cursos de disciplinas isoladas, para atingir 

a pontuação necessária de ingresso. Atualmente, 50% das turmas são formadas por 

estudantes cotistas provenientes de escolas públicas. Este novo perfil de alunos 

precisa ser aprofundado, para verificar eventuais alterações relacionadas a esse 

fato.  

Considerando estudos anteriores que propõem que os estudantes de 

Medicina estão privados de sono (Lima et al. 2002), acreditamos que a população 

estudada está sofrendo uma grande pressão do sono durante a semana, visto que 

sua maioria utiliza o despertador pela manhã, tem a necessidade de cochilar durante 

a semana e extendem a duração do sono nos finais de semana.  A rotina de aulas 
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pela manhã pode interferir nos padrões de sono de estudantes adolescentes e 

jovens adultos (Louzada & Menna-Barreto 2003; Souza et al. 2012; Brandalize 

2011). Nossa amostra, formada por jovens adultos, assiste aula todos os dias da 

semana às 7 horas da manhã, o que gera atrasos frequentes e queixas de 

sonolência durante as aulas. Estudos anteriores com a população de Medicina da 

mesma intituição mostraram que 84% da amostra utilizava despertador. O uso do 

despertador tem se tornado frequente para a adaptação aos horários sociais. Uma 

pesquisa com 55 mil europeus mostrou que 80% da amostra também necessitava 

de despertador para acordar durante a semana (Genzel et al. 2013), o que nos faz 

refletir se os horários sociais são adequados ao estilo de vida atual.  

Um estudo anterior com acadêmicos de Medicina da UFRN comparou 

estudantes com esquema de aulas às 7h e 8h da manhã, e mostrou que pior 

qualidade de sono e maior extensão/restrição de sono entre semana e fim de 

semana eram mais comuns em estudantes com esquema de aulas mais cedo (Lima 

et al. 2002). Portanto, o atual estudo utilizou a variável Jet Lag Social (JLS) como 

modelo de medida de pressão do sono sofrida por estes estudantes devido à rotina 

universitária às 7 horas da manhã. A partir da variável JLS, fizemos análises 

comparativas com o padrão sociodemográfico, com o ciclo sono-vigília, com o ritmo 

de atividade-repouso e com o desempenho acadêmico entre os indivíduos com 

diferentes graus de JLS. 

Em relação ao cronotipo, a maioria dos indivíduos da amostra foi classificada 

como intermediária (38,6%), seguida de indivíduos vespertinos (32%). Uma 

distribuição semelhante foi encontrada por outros pesquisadores (Lima et al. 2002; 

Souza et al. 2007; Lima et al. 2010). Tal distribuição é esperada em uma população 

de indivíduos jovens adultos, porém, não seria ideal para a adaptação ao horário de 
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início da aula imposto pela universidade (7h). O estudo abordado anteriormente com 

estudantes de Medicina da UFRN em 2010 mostrou que um atraso no início da aula 

em 1h seria capaz de aumentar a duração na cama durante a semana, resultando 

em uma melhora na qualidade de sono e na diminuição do padrão 

restrição/extensão dos horários de sono entre a semana e o final de semana (Silva 

2010).  

Algumas mudanças foram observadas nos horários de sono de nossa 

amostra, quando comparamos a semana com os finais de semana. O horário de 

dormir na semana foi mantido nos finais de semana (00h30min ± 0h40min), no 

entanto, o horário de acordar se estendeu aproximadamente 3 horas nos dias livres, 

resultando em um aumento na duração do sono noturno nos finais de semana. 

Esses resultados são semelhantes aos encontrados em outros estudos com 

estudantes (Medeiros et al. 2001; Lima et al. 2008; Azevedo et al. 2008) e confirmam 

que a privação de sono é comum nesses estudantes. Destacamos, ainda, que em 

todos esses estudos os valores médios da duração do sono na semana estão abaixo 

das 8h30min recomendadas por Carskadon et al. (2001).   

A diminuição da duração do sono noturno na semana pode ser decorrente 

dos horários de aula, como podemos ver em outros estudos, os quais evidenciam 

que o horário de aulas mais cedo durante a manhã acarreta uma diminuição na 

duração de sono noturno na semana (Lima et al. 2002; Silva 2010). Essa diminuição 

também está associada a uma piora na qualidade do sono e aumento na sonolência 

diurna (Souza 2011), e até mesmo na performance em testes cognitivos como 

MoCA (Silva 2010). A duração do sono também influenciou o desempenho 

acadêmico em um estudo com universitários que comparava aqueles que dormiam 
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6h ou 9h por noite, mostrando que uma curta duração de sono refletia em piores 

notas (Kelly et al. 2001). 

Além da curta duração do sono noturno, outro dado preocupante obtido neste 

trabalho está relacionado aos escores em questionários de sono aplicados aos 

estudantes. A média do escore do Índice de Qualidade de Sono de Pittsbugh (IQSP) 

da maioria da amostra (88,5%) foi 7,13 ± 2,3. Escores acima de 5 indicam qualidade 

de sono ruim, ou seja, já no primeiro período os estudantes apresentam prejuízos no 

sono. Em outros estudos com estudantes de Medicina da mesma instituição em 

anos anteriores, a porcentagem de estudantes com qualidade de sono ruim era a 

metade do que foi observado neste estudo. Em Medeiros et al. (2001) apenas 38,9% 

dos alunos possuíam IQSP acima de 5, o que nos faz refletir sobre os elementos 

envolvidos na piora da qualidade de sono. Em universidades da América do Norte, 

60% dos estudantes apresentaram qualidade do sono ruim, e esse resultado foi 

associado a hábitos culturais (Lund 2010). Entretanto, fazem-se necessários estudos 

mais aprofundados que visem apontar uma causa.  

Dados semelhantes aos estudos anteriores foram encontrados posteriormente 

em uma dissertação de mestrado em nosso laboratório (Silva 2010), bem como em 

Lima (2010), que em seu estudo mostrou que a qualidade de sono piorava somente 

a partir do 4o semestre de curso e a média no 1o semestre era de 4,0 ± 2,02 (boa 

qualidade de sono). Segundo Galambos (2013), existe uma tendência à piora da 

qualidade de sono no decorrer do curso, e tal fato reflete na presença de sonolência 

diurna e diminuição da atenção (Lima et al. 2002). Os dados encontrados em nossa 

pesquisa nos levam a refletir sobre os hábitos de sono nos anos antecedentes à 

universidade, durante a preparação para o ingresso no curso, que consiste em 
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Ensino Médio, Pré-vestibular e Cursinhos, para que possamos compreender o 

porquê de a qualidade no 1o semestre já mostrar índices tão preocupantes.  

Os dados obtidos a partir da Escala de Sonolência de Epworth mostraram que 

55,7% da amostra apresentaram escores acima de 10 (10,31 ± 3,4), o que 

representa elevada sonolência diurna. Esse dado também se torna preocupante 

quando temos que em estudos semelhantes com estudantes universitários os 

índices de sonolência não eram tão elevados (Lima et al. 2002; Rodrigues et al. 

2002; Lima et al. 2010; Silva et al. 2010). Em Lima (2010), por exemplo, a média dos 

escores no teste de sonolência dos estudantes de Medicina da UFRN foi de 8,9 ± 

5,5 (abaixo de 10) e a média dos estudantes apenas do 1o semestre foi ainda mais 

baixa (7,97 ± 3,02). Em 2010, outro estudo mostrou que 74,36% dos estudantes de 

Medicina da UFRN não apresentavam sonolência diurna excessiva, porém, ao 

comparar aqueles com esquemas de aulas às 7h e 8h da manhã, foi visto que os 

estudantes submetidos à rotina de 7h da manhã apresentaram mais sonolência 

diurna (Silva 2010), o que pode justificar o resultado encontrado em nosso estudo.  

A constância de sonolência durante o dia pode acarretar inúmeros prejuízos 

cognitivos que podem interferir na aprendizagem (Lima et al. 2002). Algumas 

estratégias podem ser adotadas para minimizar os efeitos da sonolência diurna, 

como, por exemplo, o cochilo. Ao serem questionados sobre o costume de cochilar, 

72,7% da amostra relatou que tem esse costume, indo ao encontro de estudos que 

mostram que estudantes vespertinos são os que mais cochilam (Gianotti 2002), ou 

seja, o resultado encontrado na atual pesquisa está de acordo com o cronotipo da 

amostra, justificado pela faixa etária dos estudantes. Observamos que o motivo mais 

relatado para realizar tal atividade foi por necessidade, o que suporta a ideia da 
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privação crônica de sono dos estudantes durante a semana (Lima et al. 2002; 

Almondes & Araújo 2003; Touitou 2013). 

Para ter-se uma ideia gráfica do sono dos estudantes, foram construídos 

actogramas de todos os estudantes que utilizaram o actímetro, o que possibilitou a 

identificação de um deslocamento de fase nos finais de semana, demonstrando um 

atraso nos horários de sono. Tal fato foi comprovado ao se utilizar o Questionário de 

Cronotipo de Munique, que permitiu o cálculo da diferença do meio do sono entre a 

semana e os finais de semana (JLS). Este cálculo revelou que 83% da amostra sofre 

com pelo menos 1 hora de JLS, o que nos levou a predizer que, a partir dessa 

irregularidade nos horários, havia uma irregularidade do CSV, indicando que esses 

estudantes estão com alta pressão de sono durante a semana e tentam compensar 

nos finais de semana, através de um efeito rebote, assim como observado em outros 

estudos (Wolfson & Carskadon 1998; Acebo & Carskadon et al. 2002; Wittmann 

2006; Sousa et al. 2007).  

O efeito rebote pode estar relacionado ao conflito entre a necessidade 

fisiológica, a alta demanda acadêmica e os horários de aulas impostos, os quais não 

permitem ao estudante dormir a quantidade necessária de horas (Epstein et al. 

1998; Wittmann 2006; Sousa et al 2007). Esse dado se torna alarmante quando 

consideramos alguns estudos que associam os efeitos negativos do JLS com 

transtornos de humor (Levandowski 2011), aumento do índice de massa corpórea, 

problemas de sono (Roenneberg 2012) e problemas cardiovasculares (Pan et al. 

2011). A presença de JLS está se tornando cada vez mais comum na sociedade, 

como mostram os estudos do pesquisador Till Roenneberg, realizados com milhões 

de europeus, onde 69% da amostra apresentava ao menos 1 hora de JLS, 1/3 dessa 

mesma amostra apresentou mais de 2 horas de JLS (Roenneberg et al. 2012) e o 
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pico de JLS se dava na adolescência (Roenneberg 2007). Assim, ressaltamos que o 

pico de JLS ocorre exatamente na faixa etária dos estudantes desta pesquisa 

(Louzada & Menna-Barreto 2003) e que, possivelmente, a população brasileira 

apresente o mesmo padrão de aumento de JLS, conforme observado na população 

Europeia.  

Desta forma, consideramos que a pressão de sono dos indivíduos dada em 

diferentes graus refletiria de forma diferente nos demais aspectos sociais e 

acadêmicos dos estudantes de Medicina. Entretanto, ao comparar os grupos com 

diferentes graus de JLS, ambos se apresentaram homogêneos, no que diz respeito 

às variáveis sociodemográficas. Ao investigar a distribuição dos gêneros em cada 

grupo, vimos que as médias de JLS não diferem entre os sexos, porém, há mais 

homens no grupo com maior JLS, do que mulheres. Essa diferença pode ter sido ao 

acaso, visto que quando comparamos os gêneros na população geral da nossa 

pesquisa não observamos diferenças entre os grupos, entretanto, podemos sugerir 

que há mais homens no grupo de maior JLS devido à maior tendência à 

vespertinidade na adolescência em relação às mulheres (Duarte 2014). A maior 

suceptibilidade ao JLS por uma parte da amostra pode ser causada por motivos 

relacionados aos hábitos individuais.  

Em relação a outros aspectos sociodemograficos, observamos que o tempo 

necessário para percorrer a distância de casa até a UFRN correlacionou-se com os 

graus de JLS, o que nos levou a supor que os estudantes que demoram mais tempo 

nesse percurso necessitam acordar mais cedo nos dias de aulas, fato que pode 

refletir na pressão do sono, principalmente daqueles indivíduos mais irregulares. 

Entretanto, ao comparar os grupos com diferentes graus de JLS, não foi possível 

observar essas diferenças. Estudantes de ambos os grupos dormem e acordam em 
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horários similares, tanto durante a semana quanto nos finais de semana. A duração 

do sono e a latência também são semelhantes. Portanto, acreditamos que os 

estudantes adotam diferentes estratégias para se adaptarem aos horários 

acadêmicos e às pressões sociais. Para identificar diferentes estratégias de 

alocação de atividades e horários de sono, o delta (Δ) da duração do sono foi 

calculado para cada grupo, com o intuito de observar se o deslocamento de horários 

nos finais de semana diferia entre eles, porém, esse dado não foi significativo, 

possivelmente pela homogeneidade de horários na amostra. Apesar dos grupos 

diferirem em graus de JLS, foi possível observar uma concentração de JLS próximo 

ao ponto de corte que dividiu a amostra (2 horas), o que justificaria o fato de que 

forma de alocação de horários não diferirem estatísticamente. Outra justificativa 

seria o fato de que os horários sociais impostos forçam a população a se adaptar de 

forma semelhante, sem levar em consideração as necessidades individuais. 

O cronotipo é uma diferença individual importante para se considerar ao 

alocar atividades e horários em uma rotina, visando um melhor desempenho e 

melhoria na qualidade de vida. Os grupos de JLS diferiram quanto ao cronotipo, 

mostrando que os indivíduos que apresentam maior JLS são mais vespertinos, 

corroborando com achados anteriores que apresentam mesmo resultado 

(Roenneberg et al. 2012). Ao considerar o JLS como modelo de medida de pressão 

do sono, o dado também está de acordo com os demais estudos, os quais mostram 

que os indivíduos vespertinos estão mais privados de sono (Wittmann 2006; 

Azevedo et al. 2008; Roenneberg et al. 2012).  

Era esperado em nossos resultados que uma pior qualidade de sono e uma 

maior sonolência diurna estivessem presentes em maior quantidade no Grupo 2 de 

JLS, que representa maior pressão de sono. Porém, toda a amostra mostrou perfil 
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semelhante, o que não permitiu a identificação de diferenças entre os grupos. A 

justificativa para esse resultadado é o fato de que os estudantes, em geral, 

apresentaram pressão de sono, qualidade de sono ruim e presença de sonolência 

diurna, que pode ser decorrente não apenas da rotina atual dos estudantes, mas 

também devido à rotina de preparação para o ingresso na universidade em um curso 

concorrido, como é o caso da Medicina. 

Efeitos sociais como horários de trabalho e carga horária de aulas, podem 

forçar indivíduos a permanecerem acordados por muitas horas ao dia, o que levaria 

a um aumento na pressão homeostática do sono (componente S da regulação do 

CSV). A análise não paramétrica a partir da actimetria é uma ferramenta que permite 

analisar e comparar ritmos de atividade-repouso, possibilitando investigar a 

irregularidade intradiária e o nível de atividade motora a partir das variáveis de IV e 

M10, respectivamente, (responsáveis pelo aumento da pressão do sono), a 

estabilidade interdiária e a eficiência do sono, IS e L5, respectivamente, e a robustez 

do ritmo, a partir do cálculo da amplitude relativa. É importante ressaltar que existem 

diversas marcas e modelos de actímetros, que são adaptados pelos pesquisadores 

de acordo com o tipo de estudo realizado. Entretanto, as unidades de medida dos 

dados obtidos através do aparelho Tempatilumi CE não permitem comparações com 

resultados obtidos a partir de actímetros de outros modelos. 

Era esperado, nesta pesquisa, que o grupo com maior pressão de sono 

(maior JLS) apresentasse maiores valores de IV (IVm e IV60) e M10, sugerindo um 

ritmo de atividade-repouso mais fragmentado e inatividade durante a fase de 

atividade, que pode estar associado a uma pior qualidade de sono, prejuízos 

cognitivos e uma amplitude reduzida do ritmo (Gonçalves et al. 2015). Em 

contrapartida, era esperado que o grupo com menor pressão do sono (menor JLS) 
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apresentasse maiores valores de IS (ISm e IS60) e menores valores de L5, sugerindo 

que os estudantes pertencentes a esse grupo estariam melhor sincronizados ao 

zeitgeber de 24 horas e teriam menos episódios de agitação noturna. Porém, não 

houve diferenças entre os grupos. Possivelmente, o JLS não se configurou como 

uma boa variável-modelo para medir pressão do sono nesta população, visto que 

grande parte apresentou JLS acima de 1 hora.  

Considerando os achados de Lund (2010), que inferem que horários de sono 

mais irregulares e curta duração do sono noturno em uma população refletem em 

uma piora no desempenho acadêmico, juntamente com a percepção de que, no 

contexto universitário, um dos objetivos mais visados é a obtenção de bons índices 

acadêmicos, percebemos que se faz necessária a abordagem em meio ao curso de 

Medicina e demais cursos sobre a necessidade da manutenção da regularidade dos 

horários de sono. A estratégia de usar como justificativa seu reflexo no desempenho 

acadêmico pode ser adotada para conscientizar os estudantes da sua importância. 

Apesar da constante preocupação com o desempenho, estudantes e 

professores ainda não se conscientizaram da importância de bons hábitos de sono e 

do seu reflexo no desempenho acadêmico (Pilcher et al. 1997; Bahammam et al. 

2006). Diversas pesquisas mostram que hábitos de sono ruins refletem 

negativamente no desempenho acadêmico, sobretudo em adolescentes e jovens 

adultos. Alguns mostram que estudantes que dormem tarde, tanto na semana 

quanto nos finais de semana, apresentam baixo desempenho escolar (Trockel et al. 

2000; Wolfson et al. 2003; Bahammam 2012). Outro estudo com estudantes de 

Medicina sugere que há um ciclo vicioso entre qualidade de sono ruim, estresse e 

pior desempenho acadêmico (Ahrberg et al. 2012), enquanto resultados similares 

foram encontrados em estudantes que dormiam até tarde nos dias livres, sugerindo 
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que o desalinhamento circadiano pode ter efeito negativo no desempenho 

acadêmico (Haraszti et al. 2014). 

Em nossa pesquisa, não encontramos associação entre a pressão do sono e 

o desempenho acadêmico dos estudantes de nossa amostra. A acirrada 

concorrência na admissão no curso de Medicina da UFRN acaba por selecionar 

estudantes de alto nível intelectual, portanto, as notas finais de todos os alunos são 

geralmente boas, visto que 73% encontram-se acima da média. Tal fato justifica a 

dificuldade para observar os efeitos da pressão do sono diretamente no 

desempenho acadêmico, em nosso estudo. Apesar do elevado nível acadêmico da 

amostra, é interessante ressaltar que a qualidade de sono dos estudantes 

correlacionou-se negativamente com o desempenho, o que sugere que os 

estudantes com sono prejudicado apresentam piores notas. Esse resultado nos faz 

refletir sobre quais seriam os outros fatores prejudiciais ao sono, que estariam 

ocasionando a presença de JLS, a qualidade de sono ruim, elevada sonolência 

diurna e as frequentes queixas de insatisfação pessoal sobre a quantidade de sono, 

que encontramos em nosso estudo. 

 

6.1 Conclusão 

 

• A população do 1o semestre de Medicina da UFRN é bastante homogênea 

nos quesitos sociodemográficos estudados, porém, é preciso ressaltar que 

esses estudantes estão privados de sono e sofrem elevada pressão devido 

ao horário de aulas às 7 horas da manhã.  

• Mais de 80% dos estudantes apresentou JLS acima de 1 hora. A 

necessidade de estender o horário de acordar no fim de semana gera uma 
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irregularidade nos horários de sono, o que pode afetar o desempenho 

acadêmico; 

• Os estudantes apresentaram no 1o semestre de universidade uma qualidade 

de sono ruim e elevada sonolência diurna.  

• O estudo permitiu investigar a rotina de estudantes de Medicina do 1o 

semestre da UFRN em ambiente natural, sem manipulações e com o mínimo 

de interferência em suas rotinas.  

 

6.2 Limitações 

 

O baixo número de actímetros disponíveis em nosso laboratório foi um fator 

limitante que reduziu o número de dados não paramétricos coletados. Além disso, o 

uso incorreto do equipamento e a retirada do aparelho sem necessidade também 

prejudicaram a coleta de dados.  

Apesar do elevado engajamento dos alunos da pesquisa e dos questionários 

serem autoexplicativos, a fim de que os estudantes tenham capacidade de 

respondê-los sem auxílio, a interpretação incorreta de algumas questões nos levou a 

excluir alguns dados da amostra. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A mudança no ínicio da aula para um horário mais tardio pode ser uma opção 

para minimizar o JLS presente nesta população. Após a coleta de dados desta 

pesquisa, nosso laboratório conseguiu, juntamente à Coordenação do Curso de 

Medicina da UFRN, modificar para as 8 horas da manhã o início das aulas do 1o 

semestre. A partir de 2014.2, os alunos passaram a iniciar sua rotina diária mais 

tarde e nosso laboratório continua coletando dados para dar continuidade a esta 

pesquisa. A introdução de intervenções que abordem a importância da higiene do 

sono podem esclarecer dúvidas sobre mitos e verdades a respeito do sono, 

estimular discussões sobre o assunto entre alunos e professores, bem como ser 

utilizado como tema em disciplinas mais contextualizadas. 

As sugestões anteriores foram baseadas em estudos já realizados, e podem 

vir a melhorar a qualidade de vida de estudantes de Medicina em geral (Lima et al. 

2002; Brick et al. 2005; Sousa et al. 2007). É importante que os estudantes tenham o 

conhecimento e sejam capazes de elaborar estratégias que visem manter uma boa 

qualidade do sono e conhecer seus impactos benéficos, para adotar melhores 

hábitos no decorrer do curso e na vida profissional. A continuidade da pesquisa se 

faz necessária para ampliar os conhecimentos sobre a influência da pressão do 

sono no perfil acadêmico dos estudantes de Medicina do 1o semestre.  
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ANEXO B 

Termo de consentimento - TCLE 
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ANEXO C 

Questionários 
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ANEXO D 

Actogramas dos estudantes de Medicina do 1º 

semestre (2013.2 e 2014.1) 

 

Os actogramas de cada estudante estão dispostos em Atividade (acima) e 
Luminosidade (	  
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