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RESUMO 

 

Avaliação do padrão de sono dos estudantes de medicina da Escola Multicampi de 

Ciências Médicas do Rio Grande do Norte 

 

Distúrbios do sono são comuns em estudantes de medicina e podem causar prejuízos na 

formação acadêmica. As demandas curriculares tendem a dessincronizar o ciclo sono-vigília e 

alterar a qualidade do sono, e por vezes obrigar que os estudantes optem entre manter a 

regularidade do padrão de sono ou atender às exigências acadêmicas. O presente trabalho 

avaliou o padrão de sono dos estudantes de medicina da Escola Multicampi de Ciências 

Médicas do Estado do Rio Grande do Norte, situada no município de Caicó-RN, cujo 

currículo adotado fundamenta-se na Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem Based 

Learning – PBL). Posteriormente à obtenção da aprovação deste estudo (Comitê de Ética 

FACISA/UFRN - N° 2.042.796), realizamos a coleta de dados com os graduandos em 

medicina de três anos acadêmicos (1º, 2º e 3º) em maio de 2017. Foram aplicados 3 

questionários: (1) Questionário de Munique, para caracterização dos horários de sono e 

cronotipo; (2) Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e (3) Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (IQSP). Participaram deste estudo 118 estudantes voluntários, com média de idade 

de 22,4 ± 4,45 anos, com maior prevalência do sexo masculino, solteiro, com peso corporal 

dentro da normalidade e sem relato de uso regular de medicamentos. Os resultados 

evidenciaram que os estudantes dormiam cerca de 7 horas/noite nos dias de semana e 9 

horas/noite no final de semana, evidenciando um padrão de privação e extensão do sono. 

Houve maior prevalência do cronotipo intermediário com tendência à vespertinidade entre os 

estudantes avaliados. A queixa de sonolência excessiva diurna (SED) foi relatada por 54,3% 

dos estudantes (ESE: 10,78 ± 3,72 pontos). Em relação à qualidade do sono (QS), 88,1% 

apresentaram qualidade do sono ruim (IQSP: 8,86 ± 2,91 pontos). Observou-se uma 

correlação positiva entre SED e QS (Pearson, p < 0,05). Os homens apresentaram maior 

prevalência de SED e qualidade do sono ruim (QSR); no entanto, não foram encontradas 

diferenças significativas dessas variáveis em relação ao sexo (teste X2; p > 0,05). A regressão 

logística binária indicou que o ano acadêmico se manteve como um fator associado à queixa 

de SED, independente do sexo, idade, cronotipo, utilização de medicamentos e da qualidade 

do sono, de forma que os estudantes do 1º ano de graduação apresentaram uma maior chance 

de SED em relação aos do 2º ou 3º anos de graduação (p < 0,05). A menor duração de sono 

observada nos dias de semana sugere uma privação de sono decorrente de mais horas de 

estudo. O cronotipo intermediário, que diverge sutilmente ao esperado para esta faixa etária, 

pode estar relacionado aos hábitos sociais matutinos vivenciados em uma cidade interiorana 

como Caicó-RN. Os elevados índices observados de SED e QSR podem estar associados às 

altas demandas acadêmicas do curso de medicina PBL, que seriam ainda mais impactantes 

nos recém-ingressos. Sabendo que a privação do sono, SED e QSR podem prejudicar a 

formação acadêmica, torna-se imprescindível a promoção de programas que visem a higiene 

do sono, como forma de conscientizar os estudantes acerca da importância do sono regular e 

adequado em sua vida acadêmica e na sua atuação como promotor de saúde em seu contexto 

profissional.  

 

Palavras-chave: Qualidade do Sono; Estudantes de medicina; Aprendizado Baseado em 

Problemas. 

 
                                                             



ABSTRACT 

 

Sleep pattern evaluation in medical students at Medical Sciences Multicampi School of 

Rio Grande do Norte 

 

Sleep disturbances are common in medical students and may harm academic formation. 

Curricular demands tend to desynchronize the sleep-wake cycle and alter sleep quality, 

sometimes requiring students to choose between maintaining sleep pattern regularity or 

meeting academic demands. The present study evaluated sleep pattern in medical students at 

Medical Science Multicampi School of Rio Grande do Norte, located in Caicó-RN, which 

adopts a Problem Based Learning (PBL) curriculum, previously approved by the Ethics 

Committee FACISA / UFRN - No. 2,042,796. Data collection was performed with medical 

students in the first three years of graduation, during May of 2017. Three questionnaires were 

applied: (1) Questionnaire of Munich, for characterization of sleep pattern and chronotype; (2) 

Epworth Sleepiness Scale (ESE) and (3) Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Participated 

in this study, 118 students who volunteered, between ages of 22.4 ± 4.45 y.o., higher 

prevalence of males, single, average body weight and no regular medication intake. The 

results show that students sleep 7 hours/night on weekdays and 9 hours/night on weekends, 

evidencing a sleep pattern of deprivation and extension. It was found a higher prevalence in 

intermediate chronotype with tendency to eveningness on the sample. Complaints about 

excessive daytime sleepiness (EDS) were reported by 54.3% of the students (ESE score: 

10.78 ± 3.72). In addition, 88.1% showed poor sleep quality (SQ) (PSQI score: 8.86 ± 2.91). 

A positive correlation between EDS and SQ was found (Pearson, p < 0.05). Men presented a 

higher EDS and poorer sleep quality (PSQ); However, no significant gender related 

differences were found in these variants (test X2; p > 0.05). Binary logistics regression tests 

show academic year as factor associated to EDS complaint, regardless of gender, age, 

chronotype, medication use and sleep quality, so that first year students had a higher EDS 

chance when compared to second- and third-year ones (p < 0,05). The shortest sleep duration 

on weekdays suggests a sleep deprivation caused by increased of study hours. Intermediate 

chronotype, which slightly differs from expected for this age, may be related to morningness 

social habits of a countryside town like Caicó-RN. High indexes to EDS and PSQ observed 

may be associated with high academic demands on the PBL medical course, which would be 

even harder for newcomers. Knowing that sleep deprivation, EDS and PSQ may harm 

academic training, the promotion of sleep hygiene programs to raise awareness about the 

importance of regular sleep in students, that suits their academic lives and role as health 

providers in the professional context is indispensable. 

Keywords: Sleep Quality; Medical Students; Problem Based Learning. 

 

                                                                

 

 

 



Sumário 
Sumário .................................................................................................................................................. 12 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 14 

1.1 CICLO SONO-VIGÍLIA.................................................................................................................. 14 

1.2 PADRÃO DE SONO: CRONOTIPO E HORÁRIOS REGULARES DE SONO ........................... 17 

1.3 PADRÃO DE SONO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS.................................................. 19 

1.4 INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO MÉDICA NA QUALIDADE DE SONO ................................. 21 

2 OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 25 

2.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................................ 25 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................... 25 

3 HIPÓTESES E PREDIÇÕES .......................................................................................................... 25 

3.1 HIPÓTESE 1. ................................................................................................................................... 25 

3.1.1 Predição 1. .................................................................................................................................... 25 

3.1.2 Predição 2. .................................................................................................................................... 26 

3.2 HIPÓTESE 2. ................................................................................................................................... 26 

3.2.1 Predição 1. .................................................................................................................................... 26 

3.3 HIPÓTESE 3. ................................................................................................................................... 26 

3.3.1 Predição 1. .................................................................................................................................... 26 

4 METODOLOGIA ............................................................................................................................. 27 

4.1 PARTICIPANTES ........................................................................................................................... 27 

4.2 PROCEDIMENTOS ........................................................................................................................ 28 

4.3 INSTRUMENTOS ........................................................................................................................... 28 

4.3.1 Cronotipo e Hábitos de sono ...................................................................................................... 29 

4.3.2 Sonolência excessiva diurna (SED) ............................................................................................ 30 

4.3.3 Qualidade de sono (QS) .............................................................................................................. 31 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS ................................................................................................................. 31 

5. RESULTADOS ................................................................................................................................. 34 

5.1 PADRÃO DE SONO DOS ESTUDANTES E CRONOTIPO ........................................................ 34 



5.2 RELAÇÃO ENTRE CRONOTIPO E SEXO .................................................................................. 35 

5.3 SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA (SED) NOS ESTUDANTES DE MEDICINA ............... 36 

5.4 RELAÇÃO ENTRE SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA (SED) E SEXO ............................. 36 

5.5 RELAÇÃO ENTRE SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA (SED) E ANO DE GRADUAÇÃO37 

5.6 QUALIDADE DO SONO NOS ESTUDANTES DE MEDICINA ................................................. 38 

5.7 RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E SEXO ............................................................... 38 

5.8 RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E ANO DE GRADUAÇÃO ................................ 39 

5.9 RELAÇÃO ENTRE CRONOTIPO, SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA E QUALIDADE DO 

SONO ..................................................................................................................................................... 40 

5.10 ANÁLISE MULTIVARIADA ....................................................................................................... 41 

6. DISCUSSÃO ..................................................................................................................................... 42 

6.1 HÁBITOS DE SONO E CRONOTIPO ........................................................................................... 44 

6.2 SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA E QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES DE 

MEDICINA ............................................................................................................................................ 46 

6.3 SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA E QUALIDADE DO SONO: DIFERENÇAS SEXO-

ESPECÍFICAS ....................................................................................................................................... 49 

6.4 SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA E QUALIDADE DO SONO: INFLUÊNCIA DO ANO 

DE GRADUAÇÃO ................................................................................................................................ 51 

6.5 IMPACTO DOS MÉTODOS DE ENSINO NA QUALIDADE DE SONO ................................... 53 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................... 59 

ANEXO 1 ............................................................................................................................................... 78 

ANEXO 2 ............................................................................................................................................... 83 

ANEXO 3 ............................................................................................................................................... 85 

ANEXO 4 ............................................................................................................................................... 86 

 

 

  

                                                    



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CICLO SONO-VIGÍLIA 

O sono é um estado comportamental complexo, fisiológico, reversível, essencial para 

o organismo que acontece de maneira cíclica e que ocupa cerca de um terço do tempo de 

nossa vida. A intervalos regulares, o sono é encerrado e surge um estado vigil, compondo 

assim um ciclo circadiano (circa: cerca de; diem: dia), denominado ciclo sono-vigília (CSV). 

O CSV, é considerado um dos ritmos biológicos mais evidentes na espécie humana, sendo 

este também o mais pesquisado. De acordo com Aschoff (1992), ritmos biológicos são 

acontecimentos que ocorrem no organismo, a intervalos mais ou menos regulares e de 

fundamental importância para a sobrevivência de uma espécie, por promover ou auxiliar a 

adequação dos seus processos fisiológicos, do seu metabolismo, das suas características 

anatômicas e das suas características comportamentais. 

Uma das propriedades dos ritmos biológicos, é a capacidade de geração endógena que 

depende de osciladores internos centrais, que compõem o Sistema de Temporização 

Circadiana (STC). O Núcleo Supraquiasmático (NSQ) é tido por muitos pesquisadores como 

marca-passo nos mamíferos, ou oscilador central, repassando informações para outros 

osciladores em várias regiões do organismo (MOORE, 1999, 2007). Os ritmos biológicos 

podem ser gerados endogenamente em todos os níveis de organização - em uma célula, em 

um tecido, em um órgão, em um sistema e no organismo como um todo. A endogeneidade 

dos ritmos proporciona ao organismo a capacidade de dar respostas antecipatórias 

(modificações nas funções biológicas e comportamentais) às mudanças do ambiente, 

favorecendo a adaptação do organismo a essas mudanças (ASCHOFF; DAAN; HONMA, 

1982). 

Outra propriedade dos ritmos biológicos, é a capacidade de sincronizar-se ou se ajustar 

a uma pista ambiental cíclica. Os organismos (humanos certamente incluídos), passam 

cotidianamente por processos de ajustes de seus ritmos, através da ação de pistas temporais 

ambientais. Os sincronizadores, são classicamente chamados de Zeitgeber (= doador de 

tempo), que significa fornecedor do tempo ou temporizador, em uma tradução adaptada do 

alemão. Os Zeitgebers podem provocar atrasos de fase, avanços de fase, ou não ter efeito 

sobre o ritmo (PITTENDRIGH, 1960; PITTENDRIGH, 1981; ASCHOFF, 1999; DAAN; 

ASCHOFF, 2001; MARQUES; GOLOMBECK; MORENO, 2003). Existem os 

sincronizadores não luminosos, que são os horários recorrentes e regulares de afazeres diários, 
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exercício físico, assim como os horários regulares de refeições, a atividade motora e as 

atividades sociais de forma geral (CHOKROVERTY, 2010). E o ciclo dia e noite 

(sincronizador fótico), que é o fator mais importante na sincronização do relógio circadiano 

com o ambiente externo. Assim, a geração dos ritmos biológicos é endógena e as informações 

ambientais são necessárias para sincronizá-los (WRIGHT; GOOLEY, 2009).  

Especificamente ao episódio de sono, quanto à quantidade ideal de sono diário, existe 

uma classificação, na qual os indivíduos que necessitam de 5 a 6 horas de sono por noite são 

classificados como pequenos dormidores, os médios dormidores necessitam 7 a 8 horas de 

sono, enquanto os que necessitam de 9 a 10 horas de sono são chamados de grandes 

dormidores (WEBB, 1979). Esta variabilidade na duração de sono por noite é considerada 

natural da espécie humana, e é um dos fatores para considerar ao analisar o perfil individual 

de normalidade.   

Além do fator quantidade, o sono apresenta um aspecto qualitativo, ao considerarmos 

seu estado descontínuo, organizado em fases, que se diferenciam por traçados 

eletroencefalográficos específicos (GEIB et al., 2003). Pode ser dividido em duas fases: a que 

apresenta movimentos oculares rápidos, em inglês, Rapid Eyes Movement (REM), e o sono 

NREM, que se caracteriza pela ausência de movimentos oculares. O estágio NREM 

representa aproximadamente 75% da duração do sono e o REM 25%. O estágio NREM é 

subdividido em três fases: N1, N2 e N3. A sequência dos estágios normalmente é: N1 à N2 à 

N3 à REM. Em relação ao tempo total de sono, essas fases costumam apresentar proporção 

pouco variável: N1 12,5% a 20%; N2 50%; N3 12,5% a 20%; REM 20% a 25% e 

microdespertares 5% a 10% (RODRIGUES et al., 2012). 

A duração do sono REM pode depender da quantidade de energia disponível. O sono 

REM distingue-se por ampliação dos níveis metabólicos e do gasto de energia cerebral, tem 

papel importante na consolidação da memória procedimental, e do aprendizado; ao passo que 

o sono de ondas lentas (NREM), seria responsável pela consolidação da memória declarativa 

(DROSOPOULOS et al., 2007; WILHELM; DIEKELMANN; BORN, 2008; HERSHNER; 

CHERVIN, 2014). O sono NREM caracteriza-se pela redução do metabolismo basal e da 

temperatura corporal, condições que beneficiam a síntese proteica e o reabastecimento de 

reservas energéticas, para preparar o organismo para as fases subsequentes do sono REM e do 

despertar. Também promovem o reparo celular, substituindo as enzimas alteradas por radicais 

livres por outras recém-sintetizadas (SPIEGEL et al., 2004; TAHERI et al., 2004; GEIB, 

2007; TAVERAS et al., 2008), tendo, portanto, um papel importante na restauração de 
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processos fisiológicos e bioquímicos (RAMM; SMITH, 1990; BENINGTON; HELLER, 

1995), ou seja, na homeostasia, o equilíbrio interno ou balanço perfeito do organismo. 

De acordo com o Modelo de Borbély (BORBÉLY, 1982; BORBÉLY; ACHERMAN, 

1999), o CSV é regulado pela interação de dois processos: o “processo S” e o “processo C”. O 

processo S, ou fator homeostático, é constituído por mecanismos envolvidos na regulação da 

pressão para o sono. Ao longo do dia, a pressão para o sono se eleva progressivamente, atinge 

um pico máximo próximo ao horário de dormir e se dissipa ao longo da noite. O metabolismo 

energético neuronal é o principal responsável pela promoção do processo S (PORKKA-

HEISKANEN et al., 2002). Durante a vigília, o consumo energético de trifosfato de adenosina 

(ATP) pelos neurônios libera adenosina nas fendas sinápticas. A adenosina acumula-se 

progressivamente durante o dia em diferentes estruturas do sistema nervoso central, 

especialmente no prosencéfalo basal, com frequência denominado “homeostato do sono” 

(ALÓE; AZEVEDO; HASAN, 2005). A ligação da adenosina aos seus receptores promove a 

inibição de neurônios colinérgicos e a ativação secundária de neurônios gabaérgicos 

(inibitórios), levando a uma propensão para o início do sono NREM.  

Paralelamente ao processo S, os mecanismos de regulação circadiana do processo C 

promovem os estados de vigília. Dessa maneira, o processo C apresenta uma variação oposta 

ao processo S ao longo do dia, tendo seu pico no início da manhã e uma redução próxima ao 

horário de dormir. O processo C é principalmente mediado pelo ciclo claro-escuro de 24 

horas, e sua ritmicidade depende de fatores tanto biológicos como ambientais (BORBÉLY, 

1982). Diversas pistas ambientais, especialmente o estímulo luminoso, são processadas na 

retina e enviadas para o “relógio biológico” no sistema nervoso central, o núcleo 

Supraquiasmático. As informações referentes ao dia, por um lado, processadas no núcleo 

Supraquiasmático levam à ativação de estruturas relacionadas à vigília, proporcionando a 

elevação na temperatura corporal central, a inibição na liberação de melatonina e o aumento 

nas concentrações séricas de cortisol. Por outro lado, pistas ambientais da fase noturna 

produzem um efeito inverso, levando a uma inibição global das estruturas relacionadas à 

regulação da vigília, o que favorece a redução na temperatura corporal central, a liberação de 

melatonina na corrente sanguínea e a redução de hormônios corticosteroides (VAN GELDER, 

2004; LIMA; VARGAS, 2014). 

O ciclo sono-vigília muda ao longo do desenvolvimento, com características peculiares 

para cada faixa etária. Os recém-nascidos apresentam vários episódios de sono ao longo do 

dia (PARMELEE, 1961; LOUZADA et al., 1996; MENNA-BARRETO et al., 1996; JENNI; 

CARSKADON, 2005; BUENO; MENNA-BARRETO, 2016). Na infância, o sono noturno é 
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consolidado ao longo do primeiro ano de vida. Quando as crianças atingem 5 anos espera-se 

que os ritmos já estejam consolidados, com a expressão do ritmo de vigília e sono com padrão 

circadiano (SINEROL, 2002; ACEBO et al., 2005). Diversos estudos apontam que o padrão 

circadiano do ciclo sono-vigília já apresenta tendência à matutinidade (CANANI; SILVA, 

1998). Esta tendência é mantida durante toda a infância até a pré-adolescência, onde pode 

sofrer modificações a depender do desenvolvimento sexual secundário, traço marcante na 

puberdade (CARSKADON, 2011). Durante a adolescência, a duração do sono é um pouco 

menor que na infância e ocorre um atraso nos horários de dormir e acordar (CARSKADON, 

2002; CARSKADON; ACEBO; JENNI, 2004; SOUSA; ARAÚJO; AZEVEDO, 2007), 

possivelmente decorrente de modificações nos processos de regulação homeostático e 

circadiano (CARSKADON, 2002; CARSKADON; ACEBO; JENNI, 2004). Na fase adulta, 

os horários de dormir e acordar ocorrem mais cedo em relação à adolescência e a duração de 

sono é em média de 7 a 9 horas por dia e também podem apresentar um cochilo à tarde de 

acordo com a cultura de cada país (FUKUDA et al., 1999; PIRES et al., 2007). Quando o 

indivíduo atinge a senescência, os horários de dormir ocorrem mais cedo e o sono é 

fragmentado com alguns despertares noturnos (MONK et al., 1991; MONK et al., 1992). 

 

1.2 PADRÃO DE SONO: CRONOTIPO E HORÁRIOS REGULARES DE SONO 

A literatura descreve que o padrão de sono se manifesta a partir de uma preferência de 

caráter individual nos horários para realizar atividades, tais como trabalhar, estudar, de dormir 

e acordar e na duração de sono, que é chamada de Cronotipo (TAILLARD et al., 2003). A 

partir da preferência diurna definem-se os Cronotipos, tipologia circadiana dos seres 

humanos. Existem os matutinos que preferem acordar e dormir cedo, os vespertinos que 

preferem acordar e dormir tarde, e os intermediários, que apresentam uma preferência 

intermediária na alocação das suas atividades, como por exemplo, dormir e acordar (HORNE; 

ÖSTBERG, 1976). Conforme o funcionamento do seu ritmo biológico, vão estar mais ativos e 

com mais facilidade para o aprendizado nestes turnos (ZUBIOLI; MIRANDA NETO; 

SANTANA, 1998; KOLB; WHISHAW, 2002). Foi descoberto um quarto tipo que é chamado 

de bimodais. Estes têm uma preferência matutina para algumas tarefas e vespertina para 

outras, sendo mais flexíveis aos horários preferenciais de dormir, acordar e realizar suas 

atividades (ARAÚJO, 2017).  

Matutinos são os que, naturalmente, têm seu despertar bem cedo já estando, nesse 

momento, aptos para o trabalho, com um nível de alerta muito bom e que, em geral, preferem 
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dormir mais cedo. Esses indivíduos se caracterizam por um adiantamento (avanço de fase) de 

seus ritmos endógenos quando comparados com o restante da população, e seus picos de 

marcadores fisiológicos circadianos, tais como temperatura e melatonina, ocorrem mais cedo. 

No outro extremo, os vespertinos que preferem dormir e acordar muito tarde, principalmente 

quando em férias ou em finais de semanas, os quais, em dias normais de trabalho, têm melhor 

desempenho nas atividades e sensação subjetiva de alerta mais acentuados à tarde ou à noite, 

e seus marcadores estarão elevados mais tarde. Os valores máximos de seus ritmos endógenos 

estão atrasados (atraso de fase) em relação ao restante da população (LACK et al., 2009). 

As mudanças no mundo do trabalho, com a industrialização e a globalização, no estilo 

de vida, com as exigências impostas pelo relógio social, com aumento no acesso a bens e 

consumo, em especial eletricidade, a urbanização crescente, o maior tempo de iluminação no 

período noturno, e a menor exposição a luz ambiental, de forma complexa e interligada, têm 

afetado o padrão de sono indiscriminadamente, podendo impactar negativamente os seres 

humanos ao longo de toda a vida. Suas consequências afetam, desde o recém-nascido, quando 

os recursos tecnológicos são usados em unidade de terapia intensiva, postergando sua inserção 

no ambiente doméstico e as interações sociais que se desenvolvem dentro do ambiente 

familiar; os adolescentes/estudantes, sobretudo os universitários, com exposição excessiva a 

eletrônicos, variações de horários e tarefas a cumprir, e menor quantidade/qualidade de sono, 

compensado nos dias livres; os adultos, especialmente os trabalhadores em turnos, nos quais, 

o padrão de sono é prejudicado provocando sonolência diurna e diminuição do alerta 

(FISCHER et al., 2002), e os idosos, cujo processo de envelhecimento, já altera o relógio 

interno (BUENO; WEY, 2012). 

A irregularidade do padrão do sono, com desrespeito crônico, à preferência do 

cronotipo, altera o desempenho de habilidades cognitivas, e de aprendizagem, tais como 

memória, raciocínio lógico, capacidade de realizar cálculos e tomada de decisões, 

prejudicando assim o desempenho nos estudos, e podendo ainda causar transtornos nas 

relações familiares e sociais, devido ao surgimento de sonolência excessiva diurna, de dor 

crônica, além de estarem associadas ao risco aumentado de acidentes, tanto no trabalho, 

quanto automobilísticos, pois existe uma correlação positiva entre a quantidade de sono e a 

vigilância psicomotora (JEWETT et al., 1999; JANSEN et al., 2007) 

Diversos sistemas do corpo humano são regulados pelo sono, assim como diferentes 

mecanismos neurofisiológicos estão diretamente relacionados ao padrão e à regularidade do 

ciclo sono-vigília. Consequentemente, perturbações fisiológicas e comportamentais, que 

podem acontecer no período do dormir, tanto na regularidade, qualidade e quantidade de 
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sono, podem interferir na homeostase, estando associadas a diversas disfunções, no sistema 

cardiovascular, sistema nervoso central, causando alterações metabólicas, em curto e longo 

prazos. Numerosos estudos mostram relação entre alterações do padrão de sono-vigília, com 

aumento de ingestão de alimentos, obesidade, ou perda de apetite, fadiga, imunodeficiência, 

relacionado, entre outros fatores com o aumento do cortisol, visto que em indivíduos privados 

de sono, a retroalimentação negativa fica prejudicada, e os níveis de cortisol não diminuem. O 

estresse engendrado colabora então para o sensível efeito de depressão do sistema 

imunológico pela privação de sono (ANDRADE et al., 1993; BESEDOVSKY; LANGE; 

BORN, 2011). Estas alterações do padrão de sono-vigília, estão associadas ainda na 

dificuldade de dormir à noite, com alteração de humor e o risco de desenvolvimento de 

câncer, com menor expectativa de vida, envelhecimento precoce e perda da qualidade de vida 

(BEAR; CONNORS; PARADISO, 2001; STRAIF et al., 2007; CRISPIM et al., 2007; 

GOMES; TAVARES; AZEVEDO, 2009; CARDOSO et al., 2009; TRINDADE FILHO; 

CARVALHO; GOMES, 2010; MORAES et al., 2013). 

    

1.3 PADRÃO DE SONO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

Os estudantes quando recém-admitidos nas universidades, independentemente da área 

de conhecimento que se inserem, são expostos a altas demandas curriculares e 

extracurriculares e submetidos a horários irregulares para o desempenho das atividades 

acadêmicas. Essas modificações podem gerar alterações no padrão do ciclo sono-vigília. Em 

um estudo realizado para avaliação e comparação da qualidade do sono e sonolência 

excessiva diurna de estudantes em duas áreas do conhecimento, Exatas e Saúde, Carvalho et 

al. (2013) evidenciaram que ambos os grupos possuíam uma qualidade de sono ruim, que 

pode influenciar no estado vigil do indivíduo, além de interferir no desempenho cognitivo dos 

estudantes.  

 Quando a entrada é precoce na universidade, ainda na fase da adolescência, vai existir 

um atraso de fase do sono para horários mais tardios, provocados por fatores não apenas 

sociais, mas biologicamente determinados (ontogênese do STC, desenvolvimento puberal e 

caráter tardio do início do sono em adolescentes, entre outros) (DEMENT, 1960; VALDEZ; 

RAMÍREZ; GARCÍA, 1996). Carskadon et al. (2004) propuseram uma explicação para as 

alterações no padrão de sono que ocorrem na adolescência. Nos adolescentes, a pressão de 

sono, caracterizada pelo componente homeostático (processo S), no modelo de Borbély, 

apresentaria uma acumulação mais lenta, por diferenças maturacionais na regulação 
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homeostática do sono nos adolescentes mais maduros, facilitando a manutenção da vigília até 

horários mais tardios. Estes adolescentes também podem manifestar ritmo de sono já 

influenciado pelos hábitos de vida e hábitos familiares (algumas vezes equivocados em 

relação ao padrão de sono), e ainda pela dessincronização do ciclo sono-vigília das pistas 

temporais externas, quando a maioria destes estudantes já vinha em extenuante preparação, 

durante as madrugadas, e neste sentido, estas alterações poderão ser mais impactantes.  

Mudanças de cunho comportamental e social são bastante comuns na adolescência 

(CARSKADON, 2011). Esta fase está associada ao início de maior independência à 

autoridade dos pais, permitindo ao jovem escolher os próprios horários de dormir, que 

geralmente passam a acontecer mais tarde (RADOŠEVIC-VIDACEK; KOŠCEC 2004; 

MILLMAN, 2005; CROWLEY; CARSKADON, 2010; OWENS, 2014). Este fato toma novas 

proporções, com as oportunidades de trabalho, aumento na socialização, com a ida a festas, e 

com o advento, acessibilidade, valorização e popularização de internet, e mídias sociais, 

acessados com aparelhos portáteis, tais como: computadores, celulares e tablets, cada vez 

mais fáceis de serem levados para a cama (GIANNOTTI; CORTESI, 2002; CARSKADON; 

ACEBO; JENNI, 2004; CARSKADON, 2011). 

Desta forma, estas condições promovem maior exposição à luz durante a noite, que se 

aliando as condições do próprio organismo adolescente que atrasam o sono, favorecem 

horários de dormir ainda mais tardios (CARSKADON, 2011; CROWLEY; CARSKADON, 

2010; MILLMAN, 2005; OWENS, 2014). Além disso, os adolescentes demonstram poucos 

comportamentos que favorecem a exposição à luz pela manhã, tais como: (1) o deslocamento 

até a escola, em que a distância da casa do estudante até a escola é um fator modulador desta 

exposição, bem como a forma de deslocamento, as condições de mobilidade urbana e o uso de 

óculos escuros (CHILLON et al., 2011; PEREIRA; TEIXEIRA; LOUZADA, 2010; 

PEREIRA, 2013); e (2) a própria permanência na escola, principalmente, dentro da sala de 

aulas. 

Ainda entre adolescentes, Felden et al., (2016) estudaram a prevalência e os fatores 

associados à baixa duração do sono de adolescentes do município de Maravilha (SC), Brasil. 

A prevalência de baixa duração do sono foi de 53,6% entre os adolescentes estudados. Como 

fatores de risco para baixa duração do sono, destacam-se: adolescentes que frequentam os 

turnos de estudo da manhã e turnos de estudo da noite apresentaram maiores associações com 

a baixa duração de sono (ANDRADE et al., 1993; CARSKADON; ACEBO; JENNI, 2004; 

SCHMITT et al, 2009; MINDELL et al., 2009; MOORE; MELTZER, 2008; OWENS, 2014). 
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Adolescentes mais velhos e estudantes desses turnos constituem-se importante grupo de risco 

para a baixa duração do sono. 

Diversos achados na literatura têm demonstrado uma relação entre irregularidade do 

ciclo sono-vigília e o padrão de restrição e extensão, além de sugerir uma relação entre 

privação de sono e os horários escolares. De acordo com um trabalho realizado no 

Laboratório de Cronobiologia (UFRN), estudantes que iniciavam suas aulas às 7h, 

apresentavam privação parcial do sono e irregularidade do sono decorrente dos horários 

escolares e das demandas acadêmicas. Como consequência desta irregularidade, estes 

estudantes apresentavam qualidade de sono ruim e baixo desempenho acadêmico 

(MEDEIROS et al., 2001). 

Mello (1999), estudando longitudinalmente o padrão do ciclo sono-vigília de um 

grupo de estudantes na transição de horários escolares do turno vespertino para o turno 

matutino, mostrou que os estudantes que apresentavam uma privação parcial do sono após a 

mudança apresentaram também um padrão de restrição e extensão. Estes estudos também 

verificaram que as sestas (utilizadas para suprir a demanda da noite mal dormida) constituem 

também fator de risco para menor duração do sono entre os adolescentes, além de não ser um 

sono reparador. 

Portanto, os estudantes universitários podem viver ao longo da formação acadêmica 

uma situação de conflito, na qual frequentemente precisam decidir entre manter a regularidade 

do ciclo sono-vigília para satisfazer as necessidades de sono e manter-se acordado para 

atender aos esquemas escolares e as demandas acadêmicas. Este estado de conflito perene, 

pode provocar alterações de diversas naturezas, desde o estado afetivo (ALMONDES; 

ARAÚJO, 2003) até repercussões sistêmicas (MALLON; BROMAN; HETTA, 2005; 

GOTTLIEB et al., 2006; GARAULET et al., 2011; BESEDOVSKY; LANGE; BORN, 2011). 

 

1.4 INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO MÉDICA NA QUALIDADE DE SONO  

Os estudantes de medicina são submetidos a forte pressão e estresse pela exigência de 

alto rendimento, particularmente durante os períodos de exame (provas, testes, etc.). O curso 

também condiciona o contato contínuo a agentes estressores crônicos, como a dor e o 

sofrimento dos pacientes e familiares nos ambientes de ambulatórios e hospitais. Esses fatores 

juntos são responsáveis por alterar a arquitetura do sono, reduzir a quantidade de sono e 

dessincronizar o ciclo sono-vigília, que podem provocar a deterioração mental, psicológica e 

física dos estudantes, com diminuição da capacidade de raciocínio, de reter informações, de 
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resolução de problemas e da interpretação de laudos (SANTIBAÑEZ, 1994; ALMONDES, 

2001; HENRIQUES, 2008; FONSECA et al., 2010), além de abuso de álcool e outras drogas 

(JEAN-LOUIS; GIZYCKI; ZIZI, 1998). 

De acordo com a literatura acerca do assunto, os estudantes da área de saúde de forma 

geral podem apresentar maiores impactos na qualidade de sono, com maior prevalência de má 

qualidade de sono e sonolência excessiva diurna, em decorrência a uma maior privação 

parcial de sono (CARVALHO et al. 2013). Comparativamente a outros cursos de saúde, a 

formação médica parece causar ainda mais prejuízos do sono (DANDA et al., 2005; 

CARDOSO et al., 2009). 

Pesquisa realizada com alunos do curso de medicina da Universidade Federal de Santa 

Catarina, diferencia os principais fatores estressores no ensino básico e clínico, mostrando que 

ao longo do curso os estudantes vão apresentando uma redução do tempo disponível para a 

realização do episódio de sono. Aponta também que no início do curso, preocupados com a 

quantidade de conteúdo a serem memorizados e as primeiras notas baixas, fazem com que o 

aluno muitas vezes reflita se é inteligente o suficiente para estar cursando medicina (ZONTA; 

ROBLES; GROSSEMAN, 2006). 

Na atualidade, é observada uma forte tendência à implementação de métodos 

inovadores no processo de ensino e aprendizagem dos cursos da área da saúde, consideradas 

as necessidades e perspectivas (PINTO et al., 2016). No Brasil, a Resolução n.3, de 20 de 

junho de 2014, a qual institui Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em 

Medicina e dá outras providências, em seu Artigo 29, parágrafo II estabelece que “a estrutura 

do curso de medicina deve utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno 

na construção do conhecimento e na integração e entre os conteúdos, assegurando 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão”. A partir de então, todas as escolas médicas 

que surgissem posteriormente a esta resolução, deveriam possuir como metodologia de ensino 

ativa, fundamentada na Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning – 

PBL) (BRASIL, 2014).  

O PBL, teve sua origem, na Universidade de McMaster, no Canadá em 1969, baseada 

nos estudos de casos utilizados no curso de direito de Harvard em 1922 (SCHMIDT, 1993). 

Em seguida, ganhou espaço em outras universidades como a de Maastricht na Holanda, e em 

1984 na Faculdade de Medicina de Harvard (BERBEL, 1998). 

Pautada nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a Escola Multicampi de 

Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM-RN) construiu o currículo do curso de 

graduação em Medicina fundamentado no PBL, que segundo Schmidt (1993), é uma 
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abordagem de ensino na qual os estudantes, divididos em pequenos grupos, supervisionados 

por um docente tutor, lidam com problemas que podem ser percebidos na realidade 

profissional. O método se caracteriza por um currículo em espiral no qual, a aprendizagem se 

processa por meio de reentradas, com grau de profundidade crescente, na mesma disciplina. 

Além desses encontros, no curso de graduação em medicina da EMCM-RN, os alunos têm 

também, com regularidade, aulas teóricas, além de atividades, no Sistema Único de Saúde, em 

Unidades Básicas de Saúde, e ainda em Unidades Hospitalares. 

No PBL, os estudantes são responsáveis por sua aprendizagem e buscam informações 

nas mais diversas fontes, fazem parte de pequenos grupos, e interagem diretamente com os 

docentes. Além da avaliação da instituição, os estudantes se auto avaliam, avaliam seus pares 

e o grupo como um todo. Dessa forma, o conhecimento é adquirido de forma ativa e 

autodirigida, sem restrições por divisões de assuntos (MAUDSLEY, 1999). Além disso, nesta 

metodologia se busca que a matriz curricular esteja bem articulada com a prática, sendo capaz 

de promover rupturas com o modelo tradicional de ensino, estimulando a participação precoce 

do discente em atividades práticas e a reorganização da relação entre teoria e prática 

(VIGNOCHI et al., 2009).  Evidencia-se então que nessa abordagem de ensino o aluno exerce 

práticas diferentes daquelas desempenhadas no modelo tradicional (CYRINO; TORALLES-

PEREIRA, 2004). No método tradicional, os estudantes são vistos como receptores passivos 

de informação, trabalham individualmente, preparam-se para testes, questionários ou provas, 

memorizando conteúdos específicos sem correlação entre as disciplinas. 

Andrade et al. (2014), compararam a prevalência de sintomas relacionados à 

ansiedade, como depressão, problema pessoal, privação de lazer e insegurança técnica, em 

estudantes de medicina submetidos ao currículo PBL e ao modelo tradicional, constatando 

que 33,3% dos estudantes do PBL apresentavam algum desses sintomas contra 28,4% do 

ensino tradicional. Sendo essa maior prevalência de sintomas distinta à etapa de formação, 

uma vez que a incidência de maiores prejuízos foi verificada no 1º ano de graduação em PBL.  

A metodologia assumida na formação médica, sendo esta fundamentada na 

metodologia ativa, pode propiciar grandes modificações na vida dos estudantes quanto ao 

grau de responsabilidade, distribuição de tempo, relações sociais e espaços de lazer e 

entretenimento. No entanto, há poucos estudos que destacam essas distinções impostas pelo 

PBL, principalmente nos prejuízos causados para a manutenção do estado de normalidade 

quantitativa e qualitativa do sono. Alguns estudos que apoiam a necessidade de programas de 

gestão de estresse para estagiários de medicina não valorizam os hábitos de sono (SHAPIRO; 

SHAPIRO; SCHWARTZ, 2000), mesmo que seja de conhecimento amplo que uma maneira 
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de diminuir o estresse é ter bons hábitos de sono, horários regulares para dormir e acordar e a 

organização dos seus horários de estudo.  

Desse modo, o presente estudo possui grande importância, pois se ampara no 

ineditismo, já que ainda não dispomos de nenhum estudo para a avaliação do ciclo sono-

vigília dos estudantes de graduação em medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas 

do Rio Grande do Norte. Além disso, o conhecimento propiciado a partir desta caracterização 

pode favorecer a conscientização dos estudantes e egressos da escola, acerca da importância 

da busca incessante de uma boa qualidade do sono para a promoção da saúde e prevenção do 

adoecimento, físico, mental e social.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar o padrão de sono dos estudantes de graduação em Medicina da Escola 

Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para a avaliação do padrão de sono dos estudantes de Medicina da Escola Multicampi 

de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte, pretende-se: 

 

 Caracterizar a amostra quanto aos fatores idade, sexo, estado marital, índice de massa 

corpórea e uso de medicamentos;  

 Descrever o padrão de sono (horários de início, fim e duração do episódio de sono) nos 

dias de semana e finais de semana; 

 Classificar a tipologia circadiana (cronotipo), comparando a sua distribuição entre os 

sexos;  

 Avaliar o grau de sonolência excessiva diurna, bem como comparar a prevalência das 

categorias para esta variável, entre os sexos e os anos de graduação; 

 Identificar os possíveis fatores associados à sonolência excessiva diurna; 

 Avaliar o grau de qualidade de sono, bem como comparar a prevalência das categorias 

para esta variável, entre os sexos e os anos de graduação; 

  Analisar a associação entre o cronotipo, sonolência excessiva diurna e qualidade de 

sono.  

 

 

3 HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

3.1 HIPÓTESE 1: O padrão de sono dos estudantes de Medicina da EMCM-RN apresenta 

irregularidade entre os dias da semana em relação aos dias de final de semana. 

3.1.1 Predição 1: Nos dias de semana, as demandas acadêmicas induzem à privação de sono, 

com a evidência de horários de acordar antecipados. 
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3.1.2 Predição 2: A duração do sono aumenta nos finais de semana, com horários de acordar 

mais tardios, como forma de compensar um episódio de sono em quantidade insuficiente 

expresso nos dias de semana.   

 

3.2 HIPÓTESE 2: A maioria dos estudantes de Medicina da EMCM-RN apresentam 

cronotipo vespertino. 

3.2.1 Predição 1: O cronotipo vespertino é o mais prevalente entre os estudantes de medicina 

da EMCM-RN por serem em sua maioria adolescentes, ou recém-saídos desta. 

 

3.3 HIPÓTESE 3: A maioria dos estudantes de Medicina da EMCM-RN, independentemente 

do sexo e período acadêmico, apresentam uma qualidade de sono ruim e, como consequência, 

uma sonolência excessiva diurna (SED). 

3.3.1 Predição 1: As altas demandas acadêmicas e as especificidades do currículo PBL 

induzem a uma qualidade de sono ruim e sonolência excessiva diurna (SED) nos estudantes 

de medicina da EMCM-RN.  
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4 METODOLOGIA 

O presente estudo apresenta metodologia de caráter transversal, realizado por meio de 

inquéritos, descritivo e quantitativo. É um estudo de prevalência clássico, de livre demanda. 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi – CEP/FACISA/UFRN (N° 2.042.796) (ANEXO 1).  

4.1 PARTICIPANTES 

Foram considerados sujeitos experimentais todos os estudantes regularmente 

matriculados e cursantes na graduação em Medicina da Escola Multicampi de Ciências 

Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM-RN), Unidade Acadêmica Especializada da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sediada no município de Caicó-RN.  

O curso de Medicina da EMCM iniciou suas atividades acadêmicas no segundo 

semestre de 2014, apresentando única entrada anual e ofertando 40 vagas. Desse modo, o 

estudo previa a abordagem de um total de 120 estudantes das turmas ingressantes em 2014, 

2015 e 2016, estando estas no 3º, 2º e 1º anos de graduação, respectivamente. As turmas que 

participaram deste estudo encontravam-se em momentos acadêmicos distintos, no que tange 

os módulos, os horários de atividades e a carga horária (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Detalhamento das atividades acadêmicas obrigatórias das três turmas que 

participaram do estudo. (CH: Carga horária; TT: Tutorial; H: Habilidades; C: Comunidade; 

Amb: Ambulatórios; Conf.: Conferências; 2F: segunda-feira, 3F: terça-feira, 4F: quarta-feira, 

5F: quinta-feira, 6F: sexta-feira)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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A partir da observação da Tabela 1, é possível perceber que os módulos da grade 

curricular obrigatória do curso de medicina da EMCM-RN são subdivididos em dois eixos 

Tutorial e Habilidades/Comunidade, que acontecem concomitantemente. As atividades dos 

dois eixos são distribuídas ao longo dos cinco dias da semana e preferencialmente nos turnos 

manhã e tarde. O horário de início das aulas, varia de acordo com o módulo em que o aluno 

participa. As atividades do turno manhã iniciam às 7:00h ou 8:00h, terminando às 12:00h; e 

as do turno da tarde das 14:00h às 18:00h.  

Foram considerados aptos a participar do estudo, todos os estudantes com idade maior 

ou igual a 18 anos, de ambos os sexos, mediante participação voluntária assegurada pela 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (ANEXO 2). Como 

critérios de exclusão, adotamos o preenchimento incompleto dos inquéritos utilizados na 

pesquisa, assim como os alunos que estivessem em estudo domiciliar, ou com algum distúrbio 

psiquiátrico.  

4.2 PROCEDIMENTOS  

Em maio de 2017 foi realizada a coleta de dados. Para tal, abordamos cada turma 

separadamente em horários oportunos nos auditórios, durante intervalos ou antes do início das 

atividades coletivas (turma completa). Esses questionários, que são autoaplicáveis, foram 

distribuídos pelos autores deste trabalho, através de anuência da instituição, bem como, dos 

professores responsáveis pelas atividades que se seguiriam ao preenchimento dos mesmos. 

Após explicar o intuito da pesquisa, os questionários foram preenchidos 

individualmente, na presença do autor do trabalho, ou de sua orientadora. O tempo gasto pelos 

estudantes para assinar o termo de consentimento à pesquisa e para responder todas as 

perguntas concernentes aos questionários foi em média 30 minutos. Ao final, os questionários 

foram recolhidos pelas mesmas pessoas que os entregaram. 

4.3 INSTRUMENTOS 

Para a realização da coleta de dados, foram utilizados 03 instrumentos de avaliação 

(questionários impressos, autoaplicáveis): (1) Questionário de Munique para avaliação do 

Cronotipo; (2) Questionário de Pittsburgh (IQSP) para avaliação da qualidade de sono; e (3) 

Questionário/escala de Epworth (ESE) para avaliação da presença de Sonolência Excessiva 

Diurna. Juntamente com os questionários impressos, estava o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). 
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4.3.1 Hábitos de sono e Cronotipo  

Para a descrição dos hábitos de sono (horários de dormir e acordar nos dias de semana 

e finais semana), bem como a avaliação do Cronotipo foi utilizado o Questionário de 

Munique (ANEXO 3), que compara os horários para dormir e acordar nos dias livres e nos 

dias de trabalho, identificando o ponto médio de sono nos dias livres e de trabalho, sendo este 

critério considerado mais preciso para avaliação do Cronotipo dos indivíduos, de acordo com 

Roenneberg et al (2003).  

Este questionário é composto por duas partes. A primeira caracteriza o sujeito (nome, 

e-mail, telefone, idade, gênero, altura, peso, estado civil) e investiga se o indivíduo possui 

alguma atividade regular de trabalho (mesmo as domésticas), para a qual deveriam responder 

sim ou não e quantos dias da semana são dias de trabalho para ele, cuja resposta variou de 1 a 

7 dias. A segunda parte trata de variáveis ligadas a identificação propriamente dita do 

cronotipo do entrevistado: horário que o participante vai para a cama, hora que decide dormir, 

quantidade de tempo necessária para adormecer (em minutos), hora que acorda, se acorda 

com ou sem despertador e quantidade de tempo que leva para levantar. Esse grupo de 

perguntas foi feito para os dias de trabalho e para os dias livres. 

O cronotipo identificado pelo questionário de Munique é advindo do ponto médio 

corrigido (Mid-sleep on free days corrected – MSFc), em horas (a partir dos dados obtidos 

nos dias livres e de trabalho), que pode variar entre 00:00h a 12:00 horas. Os valores menores 

representam um padrão de matutinidade, enquanto os maiores representam de vespertinidade.  

 

 

 

 

 

 

Onde MSFc é o ponto médio do sono nos dias livres corrigido; e MSF é o ponto médio 

do sono nos dias livres, sem correção. SDw é a duração do sono nos dias de trabalho; e SDf é 

a duração do sono nos dias livres.  

A classificação do cronotipo utilizada neste estudo segue os resultados para o MSFc 

(adaptado de Roenneberg, Wirz-Justice e Merrow, 2003) (vide quadro 1). No entanto, a 

análise dos cronotipos pode utilizar das sete classificações, bem como mediante o 

agrupamento em três cronotipos principais (matutino, intermediário e vespertino). 

 

Para o cálculo do MSFc: 

 

MSFc = MSF – 0,5*(SDF – (5*SDw + 2*SDf)/7) 
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Quadro 1: Distribuição dos Cronotipos em sete categorias, a partir do ponto médio corrigido 

(Mid-sleep on free days corrected – MSFc) em horas.  

 

 

Cronotipo Valores de MSFc (em horas) 

Matutino extremo (ME) 00:00 -2:00 

Matutino moderado (MM) 2:01 - 3:00 

Matutino leve (ML) 3:01 - 4:00 

Intermediário 4:01 - 5:00 

Vespertino leve (VL) 5:01 - 6:00 

Vespertino moderado (VM) 6:01 - 7:00 

Vespertino extremo (VE) > 7:00h 

      Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.3.2 Sonolência excessiva diurna (SED) 

 

Escala de Sonolência de Epworth (ESE) (ANEXO 4) por sua vez, foi desenvolvida 

em 1991 por Murray W. Johns. Trata-se de um questionário constituído por 8 situações, tanto 

ativas como passivas, associadas a diferentes graus de sonolência, como o intuito de 

quantificar a propensão do indivíduo para cochilar. Validada para o português brasileiro 

(BERTOLAZI; LANGE; BORN, 2011), esta escala vem acompanhada de instruções para 

pontuação das situações indagadas, como a chance de cochilar sentado, lendo ou assistindo 

televisão, dentre outras, nas quais o indivíduo entrevistado utiliza uma escala de 0 a 3 pontos 

em sua resposta, onde o 0 (zero) ponto corresponde a nenhuma e 3 pontos a uma grande 

probabilidade de cochilar. A classificação final da sonolência excessiva diurna (SED) é obtida 

através da soma (valores de 0 a 24 pontos) de todas as situações (JOHNS, 1991), conforme o 

que se observa no quadro 2. 

 

Quadro 2: Classificação da Sonolência excessiva diurna (SED), de acordo com escore da 

ESE. 

Classificação da SED Escore global de Epworth 

Ausência de SED 0 a 10 pontos 

Presença de SED 11 a 15 pontos 

SED severa ≥ 16 pontos 

       Fonte: elaborado pela autora. 
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4.3.3 Qualidade de sono (QS) 

O Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) (ANEXO 5) que em sua 

versão original denomina-se Pittsburgh Sleep Quality Index foi desenvolvido em 1989, por 

Buysse e colaboradores. Sua versão traduzida, validada e ajustada, conforme os padrões 

culturais brasileiros, foi realizada por Bertolazi e colaboradores em 2011.  

Este questionário tem como o escopo de Avaliar a qualidade do sono (QS) em 

relação ao último mês, o qual apresenta sensibilidade de 89,6% e especificidade de 86,5% na 

diferenciação entre “bons dormidores” e “maus dormidores” (BUYSSE et al., 1989; BUYSSE 

et al., 1991). Quando traduzido e validado para o português, o IQSP mantém sua alta 

sensibilidade (80%), no entanto uma especificidade ligeiramente menor, de 68,8%. Uma 

importante característica deste questionário é a combinação da informação quantitativa e 

qualitativa sobre o sono, pois trata-se de um instrumento composto por 19 itens, que avaliam 

a qualidade subjetiva do sono em relação ao último mês. Este instrumento consiste em 10 

questões, com pontuações variando de 0 a 3, agrupadas em 7 componentes:  

(1) qualidade subjetiva do sono; 

(2) latência para o sono; 

(3) duração do sono; 

(4) eficiência habitual do sono; 

(5) transtornos do sono; 

(6) uso de medicamentos para dormir; 

(7) disfunção diurna.  

 

Cada componente recebe uma pontuação de 0 a 3. O somatório das pontuações destes 

7 componentes gera um escore global, variando de 0 a 21, no qual quanto maior o escore, pior 

a qualidade do sono. A classificação da qualidade de sono (QS), segue os seguintes resultados 

no questionário de Pittsburgh (BUYSSE et al., 1989; BUYSSE et al., 1991; BERTOLAZI et 

al., 2011), conforme o que se verifica no quadro 3. 

 

Quadro 3: Classificação da Qualidade do Sono, de acordo com escore do IQSP. 

Classificação da QS Escore global de Pittsburgh 

Boa qualidade de sono 0 a 5 pontos 

Qualidade de sono ruim > 5 pontos 

       Fonte: elaborado pela autora. 
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram tabulados em planilhas do software Microsoft Excel. Posteriormente, 

os dados foram armazenados e analisados no programa estatístico SPSS (Statistical Package 

for Social Science for Windows) versão 20.0.  

Primeiramente, foi realizada a análise descritiva dos dados (frequência, medidas de 

tendência central e de dispersão) para caracterização da amostra.  

A distribuição dos dados foi definida como paramétrica pelo Teste de Kolmogorov-

Smirnov. Em seguida, foi realizada a análise bivariada para identificar diferença estatística 

entre os grupos investigados.  

O Teste Qui-Quadrado ou Exato de Fisher para investigar associação entre as variáveis 

categóricas. A Análise de Variância (ANOVA unidirecional; post-hoc de Dunnett) foi usada 

para comparar a média das variáveis contínuas, Sonolência excessiva diurna (SED e 

Qualidade de Sono (QS), entre os anos de graduação.  

Além disso, realizamos a correlação de Pearson entre as variáveis contínuas para 

analisar a relação do cronotipo com SED e QS. 

Foi realizada a análise multivariada mediante regressão logística binária, com entradas 

em blocos hierárquicos (Quadro 4), para ajustar possíveis variáveis de confusão e identificar 

os possíveis fatores associados à sonolência excessiva diurna (SED).  

 

Quadro 4: Distribuição em blocos das variáveis utilizadas na Análise Multivariada. 

 

Blocos Composição 

Bloco 1 Sexo, Idade e Período acadêmico 

Bloco 2 Cronotipo e Utilização de medicamentos 

Bloco 3 Qualidade do sono 

       Fonte: elaborado pela autora. 

 

As variáveis utilizadas na análise foram dicotomizadas (Quadro 5). À exceção do fator 

idade, que teve a análise realizada considerando a forma contínua.  
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Quadro 5: Variáveis e respectivas categorias dicotomizadas utilizadas na análise multivariada. 

 

Variáveis Categorias dicotômicas 

SED Ausente (escore de 0 a 

10) 

Presente (escore 11+) 

Qualidade do sono Boa (escore de 0 a 5) Ruim (escore 6+) 

Cronotipo Matutino Não matutino (vespertino e 

intermediário) 

Ano de graduação Básico (1º ano) Pré-clínico (2º e 3º anos) 

     Fonte: elaborado pela autora. 

 

Em todos os testes foi considerado o intervalo de confiança (IC) 95% e nível de 

significância de 5% (p-valor < 0,05).  
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5 RESULTADOS 

 

Anualmente, ingressam 40 estudantes na EMCM-RN, de forma que no período da 

pesquisa, foram recrutados para participação da pesquisa 120 estudantes regularmente 

matriculados no curso de graduação em medicina, dentre os quais, apenas dois estudantes ou 

não quiseram participar ou estavam ausentes no dia da coleta de dados. Desse modo, a coleta 

de dados geral foi realizada em 118 estudantes, sendo estes 39 estudantes do 1º ano, 39 

estudantes do 2º ano e 40 estudantes do 3º ano. 

A média de idade dos estudantes foi de 22,4 ± 4,45 anos (mínimo: 18 anos; máximo: 43 

anos), considerando que cinco estudantes não preencheram esta informação. A maioria dos 

estudantes foi do sexo masculino (55,1%), solteiro (94,0%), com peso dentro dos parâmetros 

normais (67,8%) e que não fazem uso de medicamentos regularmente (90,7%).  

 

5.1 PADRÃO DE SONO DOS ESTUDANTES E CRONOTIPO 

 

Os estudantes apresentaram horário de dormir similares entre os dias de semana e 

finais de semana, e horário de acordar mais tardios durante os finais de semana, resultando em 

uma extensão da duração das horas dormidas nos finais de semana em quase 2 horas (Tabela 

2). 

 

Tabela 2: Horário de dormir, horário de acordar e duração de sono nos dias de semana e finais 

de semana dos estudantes de medicina da EMCM-RN. 

 

horário de dormir horário de acordar duração de sono

Dias de semana 24,28h ±2,25h 6,23 ±1,26 h 6,53h ±1,3h

Finais de semana 24,28h ±2,23h 9,11 ±2,21 h 8,56 ±2,3 h
 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nos dias de semana, aproximadamente 10% dos estudantes dormiam menos de 4 horas 

por noite. No entanto, observou-se que a maioria dos estudantes apresentaram a duração de 

sono entre 6 e 8 horas/noite (53,9%). No final de semana, a porcentagem dos estudantes que 

dormem menos do que 4 horas/noite é inferior a 3%, ao passo que os que dormem entre 6 e 8 

horas/noite foi de 61,7%, havendo ainda o surgimento de um grupo com 33,9% que relatou 

dormir mais de 8 horas/noite. 
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A classificação do cronotipo dos estudantes foi adaptada do valor obtido no cálculo do 

ponto médio de sono nos dias livres corrigido (MSFc). A obtenção desta variável deu-se por 

meio do cálculo do ponto médio de sono e das durações de sono nos dias de semana e finais 

de semana.  

Através da construção do histograma (Figura 1) com os MSFc´s dos estudantes, foi 

possível observar uma maior frequência entre 04:00h e 05:00h (03:58h ± 1:15h), 

evidenciando que a maioria dos estudantes foram classificados com o cronotipo intermediário.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Histograma do MSFc dos estudantes de medicina da EMCM-RN. Valores menores 

representam cronotipo com tendência à matutinidade e valores maiores cronotipo com 

tendência à vespertinidade. (Fonte: elaborado pela autora) 

 

 

5.2 RELAÇÃO ENTRE CRONOTIPO E SEXO  

 

A porcentagem de questionários válidos para esta análise foi de 97,5%.  

Entre as mulheres, observa-se uma prevalência maior da categoria matutino (Figura 2A). 

Entre os homens, houve uma distribuição equilibrada entre as três classificações de cronotipo 

(Figura 2B).  

A B
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31% matutino

intermediário
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Figura 2: A) Distribuição do cronotipo no sexo feminino. B) Distribuição do cronotipo no 

sexo masculino. (Fonte: elaborado pela autora) 
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Nas distribuições dos cronotipos (matutino, intermediário e vespertino) em relação ao 

sexo, observa-se valores similares para os cronotipos matutino e intermediário, à exceção do 

cronotipo vespertino que foi possível observar uma prevalência maior entre os homens (♂: 

76,9%; ♀: 23,1%). Essas diferenças não apresentaram significância estatística (Teste X2; p-

valor = 0,05), mas podem ser apontadas como tendência. 

 

5.3 SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA (SED) NOS ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

O questionário que avaliou a sonolência excessiva diurna apontou que o escore médio 

obtido da população foi de 10,78 (± 3,72), superior ao ponto de corte considerado como 

ausência de SED.  

Entre os estudantes avaliados, 54,3% foram classificados como sendo portador de 

sonolência excessiva diurna (escore 11+). 

 

5.4 RELAÇÃO ENTRE SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA (SED) E SEXO 

 

A porcentagem de questionários válidos para esta análise foi de 98,3%. Em relação ao 

sexo feminino, houve maior prevalência de ausência de SED, em relação à SED moderada ou 

severa (Figura 3A). Para os homens, a SED moderada (escore de 11 a 15) foi mais prevalente 

do que a ausência de SED ou SED severa (Figura 3B).  

 

47%

37%

16%

ausência SED

SED moderada

SED severa

45%

49%

6%

ausência SED

SED moderada

SED severa

A B

 

Figura 3: Distribuição da prevalência dos índices de sonolência excessiva diurna entre as 

categorias no sexo feminino (A) e masculino (B). (Fonte: elaborado pela autora) 

 

 

Ao compararmos a distribuição da classificação de sonolência, observamos que a 

categoria ausência de SED foi similar entre os sexos (♂: 54,7%; ♀: 45,3%). Para a categoria 

SED moderada, observou-se prevalência maior dos homens (♂: 62,7%; ♀: 37,3%). Para a 

categoria SED severa, esse padrão se inverte, com maior representatividade das mulheres (♂: 
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33,3%; ♀: 66,7%). Essas diferenças não apresentaram significância estatística (Teste X2; p-

valor = 0,17). 

 

5.5 RELAÇÃO ENTRE SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA (SED) E ANO DE 

GRADUAÇÃO 

 

A porcentagem de questionários válidos para esta análise foi de 98,3%. A distribuição da 

classificação de SED em relação aos anos de graduação, mostra que a “ausência de SED” é 

mais representada pelos estudantes do 3º ano de graduação. A classificação “SED moderada” 

apresenta maior prevalência entre os estudantes do 1º ano de graduação. Para “SED severa”, 

observou-se que os índices maiores são representados por estudantes do 1º e 2º anos, ao passo 

que apenas 8,3% dos estudantes do 3º ano fizeram parte desta classificação (Figura 4).  
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Figura 4: Distribuição das categorias da sonolência excessiva diurna (SED) nos anos de 

graduação. (Fonte: elaborado pela autora) 

 

Os estudantes do 1º ano apresentam em sua maioria “SED moderada” (ausência SED: 

25,6%; SED moderada: 59,0% e SED severa: 15,4%). No 2º ano de graduação, observou-se 

índices maiores de indivíduos com “ausência de SED” e “SED moderada” (ausência SED: 

47,4%; SED moderada: 39,5% e SED severa: 13,2%). Para os estudantes do 3º ano de 

graduação, o padrão de distribuição entre as classificações de SED é distinto ao observado nos 

demais anos, uma vez que menos de 3% destes foram apresentaram “SED severa” (ausência 

SED: 64,1%; SED moderada: 33,3% e SED severa: 2,6%).  
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Entre os anos de graduação, observamos que apenas o 3º ano de graduação apresentou 

ausência de SED, diferindo significativamente com o 1º ano de graduação (ANOVA 

unidirecional; p-valor = 0,003; post-hoc de Dunnett = 0,002) (Figura 5).   
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Figura 5: Escores médios de SED dos anos de graduação (média ± dp) (ANOVA 

unidirecional; p-valor = 0,003; *post-hoc de Dunnett = 0,002). (Fonte: elaborado pela autora) 

5.6 QUALIDADE DO SONO NOS ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

O questionário que avaliou a qualidade do sono, apontou que o escore médio obtido da 

população foi de 8,86 (± 2,91), superior ao ponto de corte (escore 6+). Dessa forma, a maioria 

dos estudantes avaliados, 88,1% foram classificados como sendo portador de qualidade do 

sono ruim. 

 

 

5.7 RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E SEXO 

 

Todos os questionários preenchidos foram considerados válidos para esta análise. 

Em ambos os sexos, observa-se uma maior prevalência de uma qualidade do sono ruim, 

com valores superiores a 80% (Figura 6). 
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Figura 6: Prevalência dos índices de qualidade do sono entre os sexos. (Fonte: elaborado pela 

autora) 
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Nas distribuições dos índices de qualidade do sono em relação ao sexo, observam-se 

valores similares para os homens e as mulheres, sendo que foi possível observar uma discreta 

prevalência aumentada apenas da má qualidade do sono para os homens (♂: 55,8%; ♀: 

44,2%). Essas diferenças não apresentaram significância estatística (Teste X2; p-valor = 0,68).   

 

5.8 RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E ANO DE GRADUAÇÃO 

 

Todos os questionários preenchidos foram considerados válidos para esta análise. A 

distribuição da classificação de qualidade do sono entre os anos de graduação, mostra que a 

boa qualidade do sono é mais representada pelos estudantes do 3º ano de graduação (64,3%). 

A classificação em qualidade do sono ruim apresentou similaridade entre os três anos de 

graduação, em torno de 30% (Figura 7).  

21,4
34,6

14,3

35,6

64,3

29,8

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

boa qualidade qualidade ruimFr
e

q
u

ê
n

ci
a 

d
a 

q
u

al
id

ad
e

 s
u

b
je

ti
va

 
d

e
 s

o
n

o
 p

o
r 

an
o

 d
e

 g
ra

d
u

aç
ão

 (
%

)

1º ano 2º ano 3º ano 

 

Figura 7: Prevalência da qualidade do sono entre os anos de graduação. (Fonte: elaborado pela 

autora) 

 

Os estudantes do 1º ano apresentaram quase em sua totalidade uma qualidade do sono 

ruim (boa: 7,7%; ruim: 92,3%). No 2º ano de graduação, observou-se índices ainda maiores 

para a qualidade do sono ruim, quando comparados ao ano anterior (boa: 5,1%; ruim: 94,9%). 

No 3º ano de graduação, observamos o maior índice para a classificação da boa qualidade do 

sono (boa: 22,5%; ruim: 77,5%).  

Na comparação entre os anos de graduação, observamos menores escores, que indicam 

melhor qualidade do sono, na medida em que os anos de graduação vão acontecendo, sendo 

esta diferença considerada como tendência entre o 1º e 2º anos (ANOVA unidirecional; p-

valor = 0,018; post-hoc de Dunnett = 0,083), e estatisticamente significativa entre o 1º e 3º 

anos (ANOVA unidirecional; p-valor = 0,018; post-hoc de Dunnett = 0,03) (Figura 8).   
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Figura 8: Escores médios de qualidade do sono entre os anos de graduação (média ± dp) 

(ANOVA unidirecional; p-valor = 0,018; *post-hoc de Dunnett = 0,03 / #post-hoc de Dunnett 

= 0,083). (Fonte: elaborado pela autora) 

 

 

5.9 RELAÇÃO ENTRE CRONOTIPO, SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA E 

QUALIDADE DO SONO  

 

Ao realizar a correlação de Pearson entre as variáveis contínuas (valores de escores 

dos questionários utilizados), não foram observadas associações significativas entre cronotipo 

e sonolência excessiva diurna (R2 = 0,019; p > 0,05), bem como entre cronotipo e qualidade 

do sono (R2 = 0,004; p > 0,05).  

Por outro lado, foi observada uma correlação positiva significativa entre a 

quantificação da sonolência excessiva diurna e qualidade do sono (Figura 9) nos estudantes 

avaliados. 

 

Figura 9: Correlação entre os escores da Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e Índice da 

Qualidade do sono de Pittsburg (IQSP). (Correlação de Pearson, R2 linear= 0,098; p < 0,01). 

(Fonte: elaborado pela autora) 
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5.10 ANÁLISE MULTIVARIADA 

O modelo de regressão logística binária desenvolvido para avaliar os fatores associados à 

sonolência excessiva diurna dos estudantes de medicina da EMCM, estão descritos na tabela 

3. A partir desse modelo, percebe-se que o período acadêmico se manteve como um fator 

associado à sonolência excessiva diurna, independente do sexo, idade, cronotipo, utilização de 

medicamentos hipnóticos e da qualidade do sono, de forma que os estudantes do 1º ano de 

graduação apresentaram uma razão de chance em torno de 4,78 [1,68 - 13,60] maior de ter 

SED em relação aos estudantes do 2º ou 3º anos de graduação, considerando o IC95% e α = 

5%. 

 

Tabela 3: Modelo de regressão logística binária para identificar os fatores associados à 

sonolência excessiva diurna entre os estudantes de medicina, Caicó-RN, 2018.  

 

 Sonolência Excessiva Diurna 

Variáveis Odds Ratio [IC95%] p-valor 

Bloco 1:    

Sexo   

Masculino 1,00 
0,49 

Feminino 0,74 [0,32 - 1,74] 

   

Idade 0,97 [0,88 - 1,07] 0,63 

Turma   

Períodos Pré-Clínicos 1,00 
0,004* 

Período Básico 4,35 [1,58 - 11,95] 

   

Bloco 2:    

Utilização de Medicamentos   

Não 1,00 
0,21 

Sim 2,52 [0,58 -10,92] 

Cronotipo   

Matutino 1,00 
0,27 

Intermediário/Vespertino  0,61 [0,25 -1,47] 

   

Bloco 3:    

Qualidade do Sono   

Bom (escore 0-5) 1,00 
0,76 

Ruim (escore 6+) 1,22 [0,33 - 4,45] 
(*Significância estatística p<0, 05)  

(Fonte: elaborado pela autora) 
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo buscou avaliar o padrão de sono, classificar o cronotipo, a qualidade 

subjetiva de sono, e quantificar a prevalência da sonolência excessiva diurna (SED), dos 

estudantes de Medicina da EMCM-RN. 

Dos 120 estudantes matriculados, 118 participaram da coleta dos dados por meio do 

preenchimento adequado dos questionários, o que representa uma excelente participação, uma 

boa aceitação e adesão por parte dos estudantes convidados. Esses aspectos podem estar 

correlacionados à relevância do tema, sendo capaz de despertar o interesse dos estudantes na 

obtenção de conhecimento a respeito do próprio sono ou até mesmo pela pesquisa adotar 

metodologia não-invasiva e de fácil aplicabilidade.  

Os dados sociodemográficos apontam que a população em questão foi 

maioritariamente jovem, com idade média de 22 anos, sendo semelhante a outros trabalhos 

realizados com estudantes universitários de diferentes cursos (PEREIRA, 2013), assim como 

em pesquisas que se restringem à avaliação de sono em estudantes de medicina (DANDA et 

al., 2005). 

Quanto à divisão do grupo amostral por gênero, foi verificada uma proporção 

levemente maior do sexo masculino (~55%), semelhante ao estudo realizado por Cardoso et 

al. (2009). No entanto, essa distribuição não se estabelece como regra. Uma vez que em 

outros estudos realizados com estudantes de medicina, utilizando instrumentos similares aos 

adotados em nossa pesquisa, é possível observar uma distribuição maior de homens, em cerca 

de 73% (DEL PIELAGO MEOÑO et al., 2013), em contrapartida, as mulheres foram mais 

prevalentes em cerca de 63% no estudo realizado por Corrêa et al. (2017), e em cerca de 54% 

do estudo de Lima et al. (2016). 

  No nosso estudo, a maioria dos estudantes apresentaram o estado civil de solteiro 

(~90%). Um estudo realizado com estudantes de graduação mostrou associação entre o estado 

marital de casado e uma qualidade subjetiva de sono ruim (PALLOS et al., 2007). Desse 

modo, o perfil solteiro dos nossos estudantes poderia estar associado com uma boa qualidade 

do sono, se este fosse o único fator condicionante. No entanto, percebemos que há diversos 

fatores que podem trazer prejuízos à qualidade do sono, como a demanda de trabalho ou das 

exigências curriculares, responsabilidade familiar, uso de fármacos, e o hábito de tomar café 

repetidas vezes, além de fatores pessoais e estilo de vida (MARTINEZ; LENZ; MENNA-

BARRETO, 2008). 
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Em relação aos dados antropométricos dos estudantes avaliados, a maioria apresentou 

índice de massa corporal (IMC) dentro da normalidade, em torno de 70%. Sabendo do 

impacto do sobrepeso e obesidade sobre os padrões de sono (VARGAS; FLORES; ROBLES, 

2014), é possível descartar a possibilidade desta relação causal na ocorrência dos distúrbios 

severos de sono em nossa pesquisa. Valladares et al. (2015) chamam atenção para a relação 

entre o alto risco no desenvolvimento de alterações metabólicas, como obesidade, e o padrão 

irregular de sono em jovens. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Guo et 

al. (2013).  

Gohil e Hannon (2018) publicaram uma revisão bibliográfica que explora a relação 

entre obesidade, características do sono e fatores de risco cardiovasculares entre indivíduos de 

2 a 19 anos, dando ênfase ao perfil dos adolescentes americanos e ocorrência simultânea entre 

obesidade e sono pobre. Evidências sugerem que baixa qualidade do sono e alterações do 

padrão circadiano estão associadas com dietas de baixa qualidade, diminuição da 

sensibilidade à insulina, hiperglicemia e prevalência de fatores de risco cardiovasculares. A 

apneia obstrutiva do sono, presente entre os adolescentes obesos contribui para a baixa 

qualidade e menor quantidade de sono entre os adolescentes. Num ciclo vicioso em que 

qualidade do sono ruim promove a obesidade e a obesidade afeta a qualidade do sono.  

O uso de drogas com escopo hipnótico entre os estudantes se mostra com prevalência 

análoga ao que se descreve para a população brasileira, que pode variar de 6,9% (SOUZA; 

MAGNA; REIMÃO, 2002) a 20% (POYARES; TUFIK, 1996), e de 7,1% nos Estados 

Unidos (NISHINO; MIGNOT, 1999). Os dados obtidos em nossa pesquisa apontam que 

aproximadamente 9% dos estudantes de medicina faziam uso de medicamentos hipnóticos de 

forma regular, o que se mostra próximo aos dados apresentados também realizados com 

estudantes de medicina, variando entre 6,9% (MORAES et al., 2013) a 8,7% (CARDOSO et 

al., 2009). Entre os estudantes, os autores citados descrevem que o uso de hipnóticos pode 

estar relacionado ao desconhecimento do risco, ao uso excessivo da cafeína para cumprir as 

altas demandas de estudo durante o dia, bem como para combater a insônia resultante de um 

estilo de vida agitado permeado de fatores ansiogênicos. O uso crônico destas substâncias, 

sedativas ou estimulantes do sono, pode causar consequências desastrosas na qualidade de 

vida do estudante de medicina (POYARES; TUFIK, 2003; CARDOSO et al., 2009).  
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6.1 HÁBITOS DE SONO E CRONOTIPO  

O padrão de sono dos estudantes avaliados foi composto por horários de dormir 

similares nos dias de semana e finais de semana. No entanto, horários de acordar mais tardios 

(em cerca de 2 horas) foram observados nos finais de semana. Estes resultados são 

semelhantes aos relatados por Poyares et al. (2003). Horários mais tardios para dormir e 

acordar nos finais de semana são relatados entre os estudantes (GOMES; TAVARES; 

AZEVEDO, 2009). Estas variações de horários de dormir e acordar nos dias de semana e nos 

finais de semana podem destacar aspectos de irregularidade e extensão nos horários de sono 

como forma de compensar uma privação de sono decorrente das demandas acadêmicas. De 

uma forma ou de outra, a mudança existente no padrão de sono nos estudantes destaca a 

labilidade da quantidade de sono, que poderia impactar em sua qualidade, havendo, portanto, 

a necessidade de conscientizar os estudantes em relação aos benefícios da regularidade dos 

padrões de sono.  

Em relação a duração do sono relatada nos dias de semana pelos estudantes da 

EMCM-RN, observou-se que 10% dormiam menos de 4 horas/noite, enquanto que a maioria 

dormia entre 6 e 8 horas/noite (~54%). No final de semana, percebeu-se uma tentativa de 

compensação da privação do sono possivelmente vivenciada nos dias de semana, pois o 

percentual dos que dormiam menos de 4 horas/noite reduziu para 3%, ao passo que o 

percentual dos que dormiam entre 6 e 8 horas/noite elevou-se para cerca de 62%, havendo 

ainda o surgimento de um terceiro grupo, representado por 34% da amostra, com duração de 

sono maior que 8 horas/noite. 

A duração de sono nos dias de semana relatada pela maioria dos estudantes avaliados 

foi similar à de estudos anteriores, podendo variar de 5,50 horas/noite (GOMES SEGUNDO 

et al., 2017) a 6,13 horas/noite (CARDOSO et al., 2009). A quantidade do episódio de sono 

por noite dos estudantes mostrou-se inferior à média da população adulta em geral, que é de 7 

a 9 horas (POYARES; TUFIK, 2003). Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de 

horas dormidas pelos estudantes encontrou-se abaixo da indicada para esta faixa etária, que é 

de 7 a 9 horas/noite, de acordo com índices recomendados pela National Sleep Foundation’s 

(HIRSHKOWITZ et al., 2015). Contudo, deve-se lembrar que alguns indivíduos necessitam 

de menos horas de sono e outros requerem mais. De acordo com Ursin et al. (2005), isto pode 

variar, de acordo com a idade, o sexo, a localização geográfica, e até mesmo com o nível de 

urbanização das cidades.  
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Alguns trabalhos, realizados com adolescentes no Brasil, mostram que populações 

rurais, sem energia elétrica, dormem mais cedo do que populações que habitam áreas urbanas, 

apresentando menor relato de privação de sono (LOUZADA; MENNA-BARRETO, 2003; 

LOUZADA et al., 2004; PEREIRA; TEIXEIRA; LOUZADA., 2010). Outros estudos indicam 

que a luz à noite pode até mesmo modular a expressão do cronotipo. Adolescentes que vivem 

em zonas urbanas bem iluminadas apresentaram orientação vespertina mais forte do que 

adolescentes que vivem em regiões mais escuras e/ou rurais (VOLLMER; MICHEL; 

RANDLER, 2012). 

A privação de sono pode explicar grande parte dos períodos de sonolência e dos 

distúrbios do sono apresentada pelos estudantes avaliados. Esse fato preocupa, uma vez que 

estudos comprovam que a privação do sono tem correlação significativa com a diminuição do 

desempenho acadêmico e profissional entre estudantes de medicina e residentes (DANDA et 

al., 2005). Outros estudos demonstraram que fadiga em estudantes de medicina e profissionais 

se deve a longas horas de estudo e trabalho. Além disso, há várias evidências mostrando que a 

privação de sono influencia o desempenho (GASPAR; MORENO; MENNA-BARRETO, 

1998), podendo resultar em uma redução de capacidades que envolveriam funções cognitivas 

complexas, como tomada de decisões, memória, linguagem (CURCIO et al., 2013), além de 

impactos negativos em atividades sociais (KIM et al., 2011).  

Diversos estudos apontam que os impactos da irregularidade e da privação de sono não 

se restringem à dimensão cognitiva, mas que podem repercutir com o surgimento ou 

agravação de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e enfraquecimento do sistema 

imunológico (MALLON; BROMAN; HETTA, 2005; GOTTLIEB et al., 2006; GARAULET 

et al., 2011; BESEDOVSKY; LANGE; BORN, 2011), despertando o interesse de consensos 

médicos para que sejam adotadas medidas necessárias de promoção de saúde entre a 

população de estudantes do ensino superior, com o propósito de auxiliar na modificação dos 

comportamentos de saúde, especificamente relacionados a uma boa higiene de sono, a partir 

da graduação (CORRÊA; BLASKA; BERRETIN-FELIX, 2015a, 2015b).  

Em relação ao cronotipo do nosso grupo amostral, a maioria foi classificada em padrão 

intermediário com tendência à vespertinidade. O cronotipo intermediário difere ao esperado 

para esta faixa etária, o que poderia estar relacionado aos hábitos sociais matutinos 

vivenciados em uma cidade interiorana como Caicó-RN. Uma maior frequência de cronotipo 

intermediário foi encontrado em adolescentes que cursavam o ensino médio (CARSKADON; 

ACEBO, 2002), em estudantes com faixa etária similar à da nossa amostra (AFONSO; 

VLASTUIN; LIMA, 2005), bem como em estudantes universitários da área de saúde (ALAM 
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et al., 2008). Considerando que o cronotipo intermediário proporciona uma maior adaptação, 

pois favorece um bom rendimento a qualquer horário do dia para a realização das atividades, 

a nossa amostra poderia estar livre de diversas consequências como distúrbios de humor, 

problemas de sono, estresse emocional, desordens gastrointestinais e hipertensão (NEVES et 

al., 2000; PANDI-PERUMAL et al., 2009), caso este fosse o único fator determinante do 

padrão de sono. No entanto, diversos estudos apontam para a multifatoriedade dos aspectos 

que atuam no estabelecimento da quantidade e qualidade do sono. 

Quando fomos analisar a distribuição do cronotipo por sexo dos estudantes de 

Medicina da EMCM-RN, observamos uma forte tendência para as mulheres apresentaram 

predomínio do cronotipo matutino, ao passo que os homens apresentavam equilíbrio na 

distribuição entre os cronotipos matutino e intermediário, e uma prevalência maior do 

cronotipo vespertino. Resultado semelhante, homens com preferência à vespertinidade, foi 

encontrado no estudo com estudantes universitários do sul do Brasil (ALAM et al., 2008). 

Outro estudo feito por Randler et al. (2014) com estudantes turcos de 11 a 23 anos, encontrou 

resultados semelhantes aos da nossa pesquisa. Em outro estudo, feito na Alemanha, desta vez 

com o público de 0-30 anos, encontrou que entre as adolescentes do sexo feminino há maior 

prevalência de cronotipo matutino (RANDLER; SCHREDL; GÖRITZ, 2017).  

Estas diferenças nos perfis temporais dos ritmos circadianos podem estar 

correlacionadas ao amadurecimento puberal entre meninos e meninas, cuja velocidade é 

distinta entre os sexos (ROENNEBERG et al., 2004). Em virtude do cronotipo ser uma 

variável biológica, inerente ao indivíduo, não foi realizada a comparação de cronotipo com o 

ano de graduação, devido não haver influência do ano que o estudante estiver cursando, sobre 

a classificação do seu cronotipo, na faixa etária em que a nossa amostra se encontrava.  

 

6.2 SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA E QUALIDADE DO SONO EM 

ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

Quando se estratificou a sonolência excessiva diurna, os resultados apontaram que o 

escore médio obtido foi de 10,78 pontos (± 3,72), e que 54,3% dos estudantes apresentaram 

Sonolência Excessiva Diurna (escore 11+). Em relação à Qualidade Subjetiva do Sono, o 

escore médio obtido foi de 8,86 pontos (± 2,91), ultrapassando o ponto de corte do que se 

considera como boa qualidade do sono. Dessa forma, 88,1% da nossa amostra apresentaram 

qualidade subjetiva do sono ruim (escore 6+). 

A prevalência de SED entre os estudantes de medicina descritas na literatura pode ser 

amplamente variável, uma vez que os valores podem partir de 30% e atingirem mais de 90%. 
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Dessa forma, os nossos dados podem ser considerados similares a de índices encontrados em 

estudos realizados com 800 alunos do curso de Medicina de 75 escolas médicas brasileiras 

(ASAIAG et al., 2010), com 616 estudantes de Medicina da Universidade de São Paulo 

(ALÓE; PEDROSO; TAVARES, 1997) e com 276 estudantes de Medicina da Universidade 

Federal de Goiás (CARDOSO et al., 2009). 

Nossos resultados para SED podem ser considerados superiores à de estudos anteriores 

realizados. Ribeiro, Silva e Oliveira (2014) constataram SED em 34,3% nos estudantes de 

medicina da Universidade Federal do Acre. Moraes et al. (2013) encontraram SED em 36,3% 

dos estudantes de medicina de Ribeirão Preto do método de aprendizado Problem Based 

Learning (PBL). Lima et al. (2016) observaram que 32% dos estudantes de medicina da 

UNIRIO apresentaram SED. Pascotto e Santos (2013) apontaram que 43,4% dos estudantes 

de ciências da saúde apresentaram SED.  

No entanto, os nossos índices de SED também podem estar abaixo do encontrado 

estudos anteriores. Santibañez (1994), estudando os hábitos de sono e vigília dos estudantes 

de Medicina chilenos, encontrou SED em 93,2%. Em um estudo realizado com estudantes de 

Medicina da UFPB, no qual constatou-se que 81,6% apresentavam SED grave (GOMES 

SEGUNDO et al., 2017), bem como ao de outro trabalho realizado com estudantes de 

medicina de Minas Gerais, com o método PBL, no qual constatou-se que 65,6% dos 

estudantes tinham indícios de SED (SILVA; ROMÃO, 2017). 

Considerando que a causa mais comum de sonolência excessiva diurna é a privação 

crônica de sono, que a quantidade necessária de sono tem variações individuais e parece ser 

determinada geneticamente, que a má qualidade do sono pode interferir no bem-estar dos 

estudantes e pode influenciar na diminuição do desempenho acadêmico e profissional, a SED 

pode ser considerada como um sinal de que há algum problema com o sono, ou seja, com a 

sua qualidade (CARDOSO et al., 2009; ASAIAG et al., 2010).  

Comparando a prevalência da qualidade do sono ruim (QSR) observada em nossa 

pesquisa com índices relatados em diversas pesquisas realizadas anteriormente com a mesma 

metodologia de coleta, verificamos que nosso índice foi superior à de quase todos valores 

descritos. Em um trabalho realizado com estudantes de Goiás foi constatado um percentual de 

14,9% (CARDOSO et al., 2009). Em estudantes de medicina de Minas Gerais, com o método 

PBL, de 36,2% (SILVA; ROMÃO, 2017). Em outro trabalho com estudantes de medicina de 

Ribeirão Preto do método PBL, Moraes et al. (2013) constataram 44,6%. Em estudantes de 

ciências da saúde foi encontrado um percentual de 61,8% (PASCOTTO; SANTOS, 2013). Na 

avaliação do impacto da qualidade do sono na formação médica dos estudantes da 
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Universidade Federal do Acre apresentaram esse valor foi de 61,9% (RIBEIRO et al., 2014). 

Em outra pesquisa realizada com estudantes de Medicina da UFPB foi encontrado percentual 

de 72,2% (GOMES SEGUNDO et al., 2017). Além desses estudos, Lima et al. (2016) 

observaram que 74% dos estudantes de medicina da UNIRIO foram considerados portadores 

de QSR. À exceção de todos os trabalhos supracitados, o percentual da QSR encontrado em 

nosso estudo foi inferior ao de um estudo apenas, no qual estudando os hábitos de sono e 

vigília dos estudantes de Medicina chilenos, encontrou SED em 93,2% (SANTIBAÑEZ, 

1994).  

A partir da avaliação integrada dos resultados obtidos nos questionários ESE e PSQI, 

encontramos uma consorciação entre sonolência diurna excessiva e a qualidade ruim do sono 

nos estudantes de medicina da EMCM-RN, com taxa de 54,3% de SED, e 88,1% dos 

estudantes com qualidade do sono ruim. Os dados obtidos da análise de correlação apontaram 

uma relação positiva significativa entre esses fatores.   

No estudo de Cardoso et al., (2009) com acadêmicos e residentes de medicina da 

Universidade Federal de Goiás, a análise dos questionários ESE e PSQI revelou associação 

estatisticamente significante entre sonolência excessiva diurna e qualidade do sono. O 

trabalho demonstrou que estudantes com sonolência excessiva diurna apresentam pior 

qualidade do sono; e uma variação significativa da prevalência da sonolência diurna excessiva 

e da qualidade ruim do sono entre as amostras de primeiro ano de graduação e residentes. 

Ribeiro et al., (2014) corrobora com o estudo de Cardoso et al., 2009, quando fez a análise 

concomitante do PSQI e ESE, e revelou uma associação entre SED e a qualidade ruim do 

sono nos acadêmicos.  

Diversos trabalhos (BOARI et al., 2004; JANSEN et al., 2007; CHELLAPPA; 

ARAÚJO, 2007; FERRO; IDE; STREIT, 2008; BERTOLAZI; LANGE; BORN, 2011) 

concordam que uma qualidade ruim do sono pode trazer prejuízos no dia a dia das pessoas e 

SED, entre outros prejuízos. Em estudo da relação entre ansiedade e padrão de sono em 

estudantes de medicina (ANDRADE et al., 2017) foi encontrada uma correlação linear 

significativa e positiva, porém fraca, entre os escores obtidos nas escalas de PSQI e ESE. 

Esses dados correlacionados não são verificados em todos os estudos. Frasson (2014), 

avaliando a qualidade do sono e fatores associados em estudantes de medicina de Santa 

Catarina não verificou relação estatisticamente significante entre a má qualidade do sono e a 

sonolência diurna neste trabalho. Embora os resultados encontrados nesta pesquisa de 

prevalência de má qualidade do sono e de sonolência diurna isoladamente sejam compatíveis 

com outros estudos na literatura. 
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Estudos que objetivaram avaliar e comparar a qualidade do sono e a prevalência da 

sonolência excessiva diurna em estudantes universitários de diferentes áreas de conhecimento, 

apontaram que uma qualidade do sono ruim está presente em estudantes das áreas exatas e 

saúde, sem haver distinção entre os dois grupos. Em relação à SED, também não houve 

diferença significativa em relação a sonolência entre os dois grupos de estudantes, sendo este 

percentual um pouco maior para os estudantes da área de saúde em relação à área de exatas 

(ARAÚJO et al., 2013). Estes dados são similares a de estudos realizados em estudantes de 

medicina (DANDA et al., 2005; CARDOSO et al., 2009). Em outros estudos com escopo 

similar, tanto Silva e Romão (2017) quanto Santos e Pascotto, (2013) não evidenciaram 

relação significativa entre os alunos que tem qualidade do sono ruim e aqueles que 

apresentaram SED.  

Vale destacar que uma boa qualidade de sono é um elemento fundamental para uma 

boa qualidade de vida, importando não apenas o sono da noite, mas o funcionamento diurno, 

que vai influenciar nas atividades e relações interpessoais. Neste sentido, quem tem uma boa 

qualidade de sono, tem uma elevada capacidade de adaptação a circunstâncias adversas, como 

as de stress.  

 

6.3 SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA E QUALIDADE DO SONO: 

DIFERENÇAS SEXO-ESPECÍFICAS 

 

A partir dos dados obtidos em nossa pesquisa acerca da classificação da sonolência entre 

os sexos foi possível observar que o subgrupo “ausência de SED” apresentou prevalência 

similar entre os sexos. A categoria “SED moderada” apresentou prevalência maior dos 

homens. Já para a “SED severa”, esse padrão se inverteu, com maior representatividade das 

mulheres. Apesar de haver distribuição diferenciada entre os sexos para duas das três 

categorias, não houve diferença significativa para os dados apresentados, de forma similar ao 

que se observou em estudos anteriores (CARDOSO et al., 2009; KLOSTER et al., 2013). 

Um estudo americano de Chung e Cheung (2008) com adolescentes chineses apontou 

maiores prevalências de SED entre as do sexo feminino. As meninas eram mais sonolentas 

durante o dia do que os meninos. Em estudantes de medicina do método PBL, Moraes et al. 

(2013) e Silva e Romão (2017) encontraram resultados que apontam maior SED entre as 

mulheres. Resultados similares entre estudantes universitários foram constatados no trabalho 

realizado por Kenney et al., (2012). O fato das mulheres apresentarem mais SED severa do 

que os homens, pode ser atribuído às distinções para os papéis sociais desempenhados pelos 

homens e as mulheres na sociedade, o que poderia cursar com as diferenças relatadas em 
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estudos anteriores (ASAIAG et al., 2010; ARAÚJO; ALMONDES 2012). Araújo e Almondes 

(2012) destacam ainda que as mulheres, indivíduos solteiros e indivíduos que não possuem 

filhos apresentam tendência para manifestar a sonolência excessiva diurna. Entretanto, as 

diferenças encontradas para a SED entre os sexos podem apontar resultados contrários. Com 

estudantes chineses, Lu et al. (2011) apontaram que mais de 90% da amostra apresenta SED 

durante as aulas, com mais homens afetados do que as mulheres.  

Entretanto, a ausência de significância em nossa amostra em relação ao sexo pode 

denotar que os estudantes ainda não sofram a pressão social observada na vida adulta e 

também pode ser atribuída ao fato que os estudantes dos sexos feminino e masculino estarem 

submetidos ao mesmo ambiente e às mesmas condições de rotina acadêmica. A indistinção 

entre os sexos para os percentuais de SED em estudantes universitários da área da saúde foi 

descrita por Santos e Pascotto (2013). Lima et al. (2016), utilizando a amostra dos estudantes 

de medicina, percebeu que não havia diferença significativa entre a SED e o sexo.  

 Um estudo feito por Dolan et al. (2009) em uma clínica de medicina do sono, relatou 

que o sexo não teria influência sobre a SED. Em contrapartida, Moo-Estrella et al. (2005) 

encontraram em sua pesquisa com estudantes universitários uma prevalência maior da 

qualidade do sono ruim nos homens.  

Estudos realizados para avaliação da SED na população em geral (SOUZA et al. 2002; 

MARCHI et al., 2004) relatam não haver diferenças significativas das prevalências de SED 

entre os gêneros, embora destaquem que as mulheres queixam mais dificuldade de iniciar o 

sono e cansaço extremo no dia seguinte. Danda et al. (2005), realizando estudos 

populacionais, demonstraram maior ocorrência de SED nos homens, porém destaca que 

quando os indivíduos são submetidos a um mesmo ambiente de trabalho, com exigências 

semelhantes, como ocorre entre os estudantes de medicina, essa diferença entre os sexos de 

SED pode diminuir. 

O percentual da amostra dos estudantes da EMCM-RN que apresentou qualidade 

subjetiva de sono ruim foi superior a 80% em ambos os sexos. Apesar dos homens 

apresentarem uma discreta prevalência de má qualidade subjetiva de sono, a diferença entre 

os sexos não foi significativa, o que corrobora com os dados obtidos em estudos 

anteriormente realizados com estudantes de medicina (CARDOSO et al., 2009; MORAES et 

al., 2013; LIMA et al., 2016) e da área da saúde (PASCOTTO; SANTOS, 2013; PEREIRA, 

2013). Em estudantes de medicina da UFPB também não foi encontrada relação entre a 

qualidade do sono e o gênero nos estudantes (GOMES SEGUNDO et al., 2017). Em 

contrapartida, Chung e Cheung (2008) relataram em seu estudo com adolescentes chineses 
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que o escore do PSQI foi maior para sexo feminino, o que representaria uma tendência das 

meninas apresentarem uma má qualidade subjetiva do sono.  

Silva e Romão (2017) relatam que entre os estudantes de medicina no método PBL, as 

mulheres apresentam mais qualidade do sono ruim. Dados similares foram encontrados na 

população brasileira (HIROTSU et al., 2014), demonstrando assim que as mulheres podem 

ser mais propensas a apresentarem queixas de má qualidade do sono. Baker, Wolfson e Lee 

(2009), também evidenciaram que as mulheres residentes nos Estados Unidos, apresentam 

uma pior qualidade do sono, e correlacionou os dados com uma maior propensão do sexo 

feminino para o desenvolvimento de estados de ansiedade e depressões, e também para 

consumirem mais bebidas cafeinadas e/ou terem mais de um emprego, desta maneira, eram 

mais propensas a relatar má qualidade do sono, 

O estudo feito por Kenney et al. (2012) segue a mesma direção ao avaliar alunos 

universitários dos Estados Unidos da América, constatando que as mulheres apresentavam 

uma maior prevalência de qualidade do sono ruim.  

            

6.4 SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA E QUALIDADE DO SONO: INFLUÊNCIA DO 

ANO DE GRADUAÇÃO  

 

Em nossa pesquisa, observamos que o ano de graduação pode influenciar a prevalência 

de relatos de SED nos estudantes. Nos estudantes recém-ingressos (1º e 2º anos), houve 

predomínio das categorias “SED moderada” e “SED severa”. Comparativamente ao 3º ano, 

verificou-se que a qualidade de sono dos estudantes do 1º ano foi pior, o que poderia 

representar uma maior queixa de SED decorrente da adaptação ao método de ensino PBL. 

Além disso, a influência destacada do ano de graduação nos níveis de SED foi comprovada 

através da regressão logística binária, que indicou que o ano acadêmico se manteve como um 

fator associado à queixa de SED, independente do sexo, idade, cronotipo, utilização de 

medicamentos e da qualidade do sono, de forma que os estudantes do 1º ano de graduação 

apresentam uma maior chance de SED em relação aos do 2º ou 3º anos de graduação.    

Andrade et al. (2017) avaliou o nível de SED em estudantes de medicina submetidos 

ao currículo PBL de duas instituições, UNIDERP e UFMS. Neste estudo, o nível de SED foi 

maior entre os estudantes do 1° ano de graduação em comparação ao 2° ano apenas em 

estudantes da UNIDERP, corroborando os nossos resultados. Além disso, estudantes de 

medicina parecem estar mais expostos a distúrbios de sono, sendo aqueles nos anos iniciais mais 

afetados por apresentar uma percepção pior de sono (CORRÊA et al., 2017). 
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Em contrapartida aos nossos achados, Azad et al. (2015), em um grande estudo 

realizado com estudantes de medicina da Malásia, observaram que a SED foi 

significativamente mais prevalente entre os estudantes clínicos em comparação aos pré-

clínicos. Pascotto e Santos (2013), com estudantes de ciências da saúde, também encontraram 

resultados divergentes aos da nossa pesquisa, de forma que os estudantes do 1º ano de 

graduação apresentaram tendência de relatarem mais sonolência leve em comparação aos 

estudantes dos 2º, 3º e 4º anos.  

Em seu estudo Asaiag et al. (2010) indicaram que os residentes também apresentam 

SED, com diminuição marcante dos seus níveis de sonolência na medida em que passam 

pelos anos desta especialização. A partir de dados obtidos com outro público-alvo, Giri et al. 

(2013), observaram que os internos e os residentes apresentavam maiores índices de SED em 

comparação aos estudantes de graduação.  

Há uma ampla literatura mostrando a inexistência da influência do ano de graduação 

nos níveis de SED em estudantes de medicina (CARDOSO et al., 2009; KLOSTER et al., 

2013; MORAES et al., 2013). Da mesma forma, Purim et al. (2016), na pesquisa com 

estudantes e residentes de medicina, assim como o estudo de Andrade et al. (2017), com 

estudantes de medicina da UFMS, encontraram que o ano de graduação não influencia nos 

níveis de SED. 

Os trabalhos supracitados apontam não haver convergência acerca da influência dos 

anos de graduação nos níveis de SED. No entanto, os resultados com estudantes de medicina 

submetidos ao currículo PBL em contraste a diversos estudos com estudantes de graduação, 

internos e residentes de cursos que adotam metodologia baseada em processo e estrutura 

(“tradicional”), podem revelar que os anos de graduação, em destaque ao método PBL, podem 

impactar nos níveis de SED a depender do grau de adaptação necessária requerida pelos 

estudantes recém-ingressos.   

No que tange à qualidade do sono, os resultados mais marcantes apontam que os 

estudantes do 3º ano de graduação figuraram uma maior prevalência de uma boa qualidade de 

sono quando comparados aos estudantes do 1º ano. Entre os estudantes do 1º ano e do 2º ano, 

verificou-se que a prevalência de qualidade do sono ruim ultrapassa os 90%, sendo este índice 

sutilmente maior para o 2º ano. Esses achados são similares aos descritos por Cheng et al., 

(2012) e Corrêa et al. (2017), uma vez que mostram que a qualidade do sono ruim é mais 

prevalente em estudantes do 1º ano de graduação, que apresentam como agravante maus 

hábitos de higiene do sono, como o uso de internet à noite, vida social pobre e hábitos 

alimentares ruins.    
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Pascotto e Santos (2013), pesquisando amostra de estudantes de Ciências da Saúde, e 

Moraes et al. (2013) em estudantes de medicina, encontraram resultados divergentes aos do 

nosso estudo, posto que não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre 

a qualidade do sono e os diferentes anos de graduação. Nos estudos de Andrade et al. (2017) e 

Segundo et al. (2017) também não foram observadas diferenças significativas da qualidade 

subjetiva do sono entre os períodos do curso de medicina. 

 Contrapondo com os nossos resultados, no sentido de diferença do ano de graduação 

com maior prevalência de qualidade de sono ruim (QSR), diversos trabalhos já foram 

publicados. Cardoso et al. (2009) e Purim et al. (2016) observaram que a QSR foi mais 

prevalente entre os residentes quando comparada ao dos estudantes do 1° ano. Corroborando 

com os estudos anteriores, Azad et al. (2015), encontraram que entre os estudantes clínicos 

houve mais relatos de qualidade do sono ruim em relação aos pré-clínicos, portanto, com 

resultados diferentes dos encontrados em nossa amostra. Giri et al. (2013), observaram em 

estudantes indianos que o escore global do IQSP aumenta desde o estudante até o estagiário 

de pós-graduação, fato que poderia estar relacionado a uma maior perturbação do sono em 

pós-graduados, que se atribui ser consequência da diferença de responsabilidades e funções, 

em ordem crescente, desde o estudante até o estagiário de pós-graduação. 

Portanto, de acordo com o nosso estudo e diversos trabalhos na literatura que avaliaram o 

sono, podemos sugerir que os distúrbios do sono podem ser mais prevalentes em estudantes 

recém-ingressos, o que alerta a necessidade de adoção de medidas de higiene do sono e de 

conscientização acerca da importância do sono regular e adequado para o bom desempenho 

acadêmico e em seu contexto profissional.   

 

6.5 IMPACTO DOS MÉTODOS DE ENSINO NA QUALIDADE DE SONO 

 

A coleta de dados foi realizada na Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio 

Grande do Norte (EMCM-RN), cuja organização curricular é baseada em competência. 

Competência, para fins de organização de currículos na área de saúde, deve ser concebida 

como a capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias ao desempenho efetivo das atividades requeridas no contexto do trabalho.  

Currículos orientados por competência devem alinhar metodologias de ensino-

aprendizagem centradas na busca ativa pelo conhecimento por parte dos discentes para o 

desenvolvimento da interdisciplinaridade, integração teórico-prática e interação ensino-

sociedade, trazendo o desenvolvimento da identidade profissional para o centro das atividades 
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de aprendizado. Por outro lado, no currículo por aquisição de conhecimentos, base para a 

maioria dos currículos tradicionalmente em curso no País, a ênfase é dada aos processos. O 

curso ou treinamento é definido pela exposição a conteúdos específicos em determinado 

intervalo de tempo, no qual a definição dos conteúdos, a organização e o fluxo do aprendizado 

é centrado no professor (SANTOS; CASALI, 2010).  

 Na EMCM, cuja a organização curricular é baseada em competência, as práticas 

pedagógicas presentes nos dois eixos que compõem o módulo, podem ser diferentes. 

Enquanto o eixo tutorial utiliza-se prioritariamente da Aprendizagem Baseada em Problemas 

(Problem Based Learning – PBL), o eixo de Habilidades e Comunidade pode fazer mais uso 

da Aprendizagem Baseada em Projetos. As sessões tutoriais, com uso do método PBL, 

consistem de discussões geradas a partir de uma situação-problema realizada em pequenos 

grupos de alunos orientados e avaliados por um tutor. Em tais encontros, geram-se hipóteses 

às questões levantadas a partir do conhecimento prévio do aluno buscando-se a resolução de 

problemas por meio da aquisição de conhecimentos. Devido à intensa mobilização de 

conhecimento prévio, discussões em grupo e formulação de hipóteses contundentes ao 

problema exposto em sala, esta prática exige alta demanda cognitiva e confere intensa 

responsabilidade para o discente, o que não é comum ao método tradicional, no qual o 

docente é o gerenciador de todo o processo de ensino-aprendizado.  

A diferença existente entre os métodos de ensino, no que tange a pessoa que assume a 

centralidade da responsabilidade sobre o conteúdo, pode estar relacionada aos impactos no 

padrão de sono e qualidade do sono. No primeiro ano do curso submetido ao método 

tradicional, o estudante não enfrentaria uma maneira diferente de estudar, não necessitaria 

gerar uma nova adaptação às aulas que requerem uma maior participação pessoal, assim como 

não realizaria intensos momentos de estudo autodirigido para se submeter às sessões tutoriais 

semanais sob avaliação formativa de um tutor. Embora pesquisas demonstrem que o método 

de aprendizagem baseada em problemas não contém diferenças significativas nos níveis de 

conhecimento atingidos em comparação com a metodologia de aprendizagem tradicional, o 

PBL pode aumentar o estudo autodirigido (COHEN-SCHOTANUS et al., 2008) e a 

mobilização na construção do conhecimento, aspectos que pode repercutir no 

desenvolvimento da dimensão atitudinal, sendo esta voltada para o desenvolvimento de 

habilidade comportamentais complexas, que dependeriam do desenvolvimento social, 

psicológico e comunicação. 

A literatura aponta uma forte relação entre a ansiedade e a qualidade do sono ruim nos 

acadêmicos de medicina. Andrade et al. (2017) afirmam que o método PBL pode induzir o 
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desenvolvimento de ansiedade e distúrbio do sono entre os acadêmicos de medicina do 

primeiro período do curso, destacando o impacto que as diferenças entre os métodos 

vivenciados no ensino médio e o superior podem gerar, uma vez que na graduação haveria, 

desde o início do curso, um aprendizado ativo que exigiria maior esforço para atingir os 

objetivos propostos em cada cenário e também nas habilidades requisitadas pelo contato ativo 

com os pacientes. Estes autores também destacam que ao longo do curso, estando mais 

acostumados com a carga horária dos estudos e demandas, é possível que os estudantes se 

apresentem mais tranquilos e com redução de 20% na prevalência de relatos de distúrbios 

sono.  

No estudo realizado por Aragão et al. (2018) que comparou a prevalência de sintomas 

depressivos entre estudantes de medicina submetidos ao PBL e ao método tradicional, foi 

encontrado os estudantes do método PBL apresentam maior prevalência de depressão do que 

os do método tradicional, independentemente da idade. Além disso, destacam que a 

prevalência de depressão com PBL foi maior entre os estudantes no segundo semestre e com 

os tradicionais esse índice aumenta no oitavo período.  

Muitas pesquisas têm sido dedicadas aos problemas do sono como um fator de risco 

para a psicopatologia, particularmente a depressão. Pesquisas clínicas têm demonstrado a 

comorbidade entre problemas de sono e depressão (ROTH; ANCOLI-ISRAEL, 1999). 

Estudos de meta-análises (ALVARO; ROBERTS; HARRIS, 2013; LOVATO; GRADISAR, 

2014) revelam uma relação consistente entre sono e depressão, com maiores evidências 

sugerindo que a má qualidade do sono precede o desenvolvimento da depressão. A 

comorbidade entre sono deficiente e sintomas depressivos foram demonstrados 

especificamente entre estudantes universitários (GRESS-SMITH et al., 2015) e o impacto do 

sono inadequado na depressão pode ser particularmente importante entre esta população, pois 

os estudantes universitários podem estar em risco elevado para estresse e sintomas 

depressivos.  

  Pesquisas sugerem a depressão entre estudantes universitários pode ser induzida por 

uma qualidade de sono ruim (ADAMS; KISLER, 2013), sendo estes problemas agravados no 

primeiro semestre da faculdade (DOANE; GRESS-SMITH; BREITENSTEIN, 2015), e a alta 

irregularidade na duração do sono (BUELA-CASAL et al., 2007) podem prever sintomas 

depressivos na faculdade. Os estudantes universitários são um dos principais grupos de risco 

para perda crônica de sono e má qualidade do sono, que pode produzir efeitos deletérios à 

saúde. A população universitária também se destaca pela falta de higiene do sono ou por 

comportamentos modificáveis que promovem quantidade e qualidade de sono insuficientes. 
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Peach, Gaultney e Gray (2016), sugerem que esforços de intervenção visando melhorar a 

higiene do sono e a qualidade do sono entre estudantes universitários podem produzir efeitos 

no bem-estar do estudante, o que pode melhorar saúde mental entre esta população de risco. 

Em sua formação, o estudante de medicina, desde o estudante até o estagiário de pós-

graduação, independentemente do método ou currículo da instituição, é submetido a uma 

constante modificação e crescimento das atividades, responsabilidades e funções, sendo este 

aspecto capaz de impactar negativamente no padrão de sono e na qualidade do sono no 

graduando (LOAYZA et al., 2001) ao pós-graduando (GIRI; BAVISKAR; PHALKE, 2013). 

Segundo Kim et al. (2011), evidências apontam que privação do sono pode resultar em uma 

redução da capacidade de aprendizagem e concentração em médicos residentes, além de 

impactos negativos em atividades sociais.  

Alguns aspectos específicos ao curso de medicina da EMCM-RN podem ser indicados 

como influenciadores dos padrões de sono observados em nosso estudo: (1) Os horários para 

o início das atividades no turno da manhã são mais tardios em cerca de 1:30h ao de vários 

estudantes da própria UFRN e de outras Instituições Federais do Brasil, que é em torno das 

7:00h; (2) A semana padrão inclui horários protegidos de estudo em alguns dias de semana, 

que poderiam possibilitar a extensão do sono e episódios de cochilos; (3) Por funcionar em 

localização central de uma cidade interiorana, o tempo de deslocamento dos estudantes para a 

instituição de ensino é inferior a 15 minutos (GERMANO, 2017).  

Apesar das descrições acima, o que explicaria os índices tão alarmantes de sonolência 

excessiva diurna (SED) e de qualidade de sono ruim (QSR) observados em nossa população? 

Sabemos que esta não é uma pergunta fácil de ser atendida em sua totalidade. Medeiros et al., 

(2001) e Silva (2010), investigando o padrão do ciclo sono-vigília de estudantes de medicina 

que começavam as aulas mais cedo, mostraram que 38,9% dos estudantes tinham qualidade 

do sono ruim, sendo esta associada com privação e a irregularidade do ciclo sono-vigília.  

Desse modo, se os estudantes da EMCM apresentam altos índices de sonolência 

excessiva padrão e qualidade de sono ruim mesmo dispondo de horários de início das aulas 

mais tardios, de horários protegidos na semana padrão e gastando pouco tempo de 

deslocamento, podemos supor que a carga de responsabilidade do modelo de currículo PBL, a 

depender do ano acadêmico, pode ser destacada como fator influenciador sobre o padrão de 

sono e qualidade do sono, uma vez que o ano acadêmico se manteve como um fator associado 

à sonolência excessiva diurna, independente do sexo, idade, cronotipo, utilização de 

medicamentos e da qualidade do sono.  
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Como limitações do nosso estudo, destacamos o fato de, por ser um estudo realizado 

com a utilização de inquéritos auto preenchidos, existiu o fator subjetividade. 

Especificamente em relação a classificação do cronotipo, através do questionário de Munique-

MCTQ, uma única avaliação, não descreverá a amostra com precisão, necessitando 

associação com outros métodos, que possibilitem uma classificação mais apurada, como por 

exemplo questionário de hábitos de sono, ou registros objetivos do padrão de atividade e 

repouso, adquiridos, por exemplo, através de actimetria. Vale destacar que a utilização de 

actímetros, estava na proposta do projeto, mas que não houve possibilidade de serem 

adquiridos, impedindo esta associação, e, portanto, uma convergência dos métodos para uma 

melhor acurácia para a classificação do cronotipo. 

Os nossos resultados são de grande notabilidade, sendo recomendado aos docentes do 

curso de medicina, o planejamento das aulas e atividades extracurriculares (estudos, estágios, 

atividades complementares) com certa previsibilidade de horários, e ainda, o desenvolvimento 

de programas que promovam, o conhecimento do cronotipo pelo estudante, para proporcionar 

uma adaptação dos seus horários para o sono, a higiene do sono, e aconselhem sobre a 

importância da prevenção da má qualidade do sono, já que a maior carga horária em sala de 

aula e ainda as atividades extracurriculares, podem levar à alteração do estado vigil e 

manifestação da sonolência excessiva diurna, prejudicando o bem-estar dos estudantes. 

As discussões assinaladas neste estudo podem promover ao final da graduação a 

formação de sujeitos mais orientados quanto à correlação sono e saúde, que se estenderão à 

sua prática profissional. Desta maneira, a formação médica caminhará por um trajeto menos 

padecedor, e a população terá profissionais cada vez mais sensíveis e capazes de prevenir, 

identificar e intervir nos distúrbios de sono, cuja literatura é exaustiva a apontar seus efeitos 

deletérios sobre a saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base nos resultados da pesquisa em estudantes de medicina da EMCM-RN, 

podemos destacar que:  

 

 A menor duração de sono observada nos dias de semana sugere a ocorrência de privação 

de sono, decorrente de mais horas dedicadas ao estudo em detrimento ao sono de 

qualidade;  

 O cronotipo intermediário difere ao esperado para esta faixa etária, o que poderia estar 

relacionado aos hábitos sociais matutinos vivenciados em uma cidade interiorana como 

Caicó-RN;  

 A classificação do cronotipo foi similar entre os sexos; 

 Os elevados índices observados de sonolência excessiva diurna e qualidade de sono ruim 

podem estar associados com as altas demandas acadêmicas do curso de medicina com 

currículo fundamentado no PBL; 

 Os elevados índices de sonolência excessiva diurna e qualidade de sono ruim no primeiro 

ano de graduação destacam como a adaptação do estudante em um currículo de alta 

responsabilidade pode gerar no padrão de sono.  
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Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 66570617.0.0000.5568 

Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Patrocinador Principal:  Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer:  2.042.796 

Apresentação do Projeto: 

O sono é um componente biológico capaz de influenciar o processo de ensino-

aprendizagem. Em prol de atingir os objetivos de aprendizagem, os estudantes 

universitários comumente abdicam dos horários de sono para cumprimento das atividades 

acadêmicas. Tais práticas podem ser ainda mais evidentes e prejudiciais em cursos que 

mantém uma alta demanda curricular, como os cursos de Medicina, e dentre estes, os que 

adotam a metodologia PBL (Problem Based Learning), caracterizada por rotina de estudo e 

de aprofundamento mais continuado. Além deste fator, os fatores contextuais de 

implantação do curso de Medicina em uma cidade do interior do estado do Rio Grande do 

Norte, onde há costumes loco-regionais de adoção de perfis mais matutinos e com menor 

privação de sono, parecem estar em contraposição às necessidades de compensação de 

horas de estudos nos horários da noite e de madrugada realizada pelos estudantes. Desse 

modo, o objetivo deste projeto é descrever o padrão de sono de estudantes do curso de 

graduação em Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte 

(EMCM-RN), sediado em Caicó- RN, que adota o currículo em PBL, e analisar a sua 

influência no rendimento acadêmico a partir de inquéritos e Índice de Eficiência Acadêmica 

(IEA) da própria instituição. O estudo será realizado com 160 estudantes universitários 
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saudáveis (ambos os sexos com idade igual ou superior a 18 anos) da Escola Multicampi de 

Ciências Médicas do Rio Grande do Norte (EMCM-RN), da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sediada no município de Caicó-RN. Selecionados através do método de 

amostragem por conveniência e de forma não probabilística. A participação deverá ser 

voluntária, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

Os estudantes serão entrevistados em 2017.1 e 2017.2, para a realização da comparação 

transversal entre os anos, bem como o acompanhamento longitudinal das mesmas turmas 

em dois semestres do curso. Serão utilizados 03 instrumentos de avaliação: Questionário 

de Munique, para avaliação do Cronotipo; Questionário de Pittsburg (PSQI), para avaliação 

da qualidade de sono; e Questionário de Epworth (ESE) para avaliação da presença de 

Sonolência Excessiva Diurna. O questionário de Munique compara os horários para dormir 

e acordar nos dias livres e nos dias de trabalho, identificando o ponto médio de sono nos 

dias livres e de trabalho, sendo este critério considerado mais preciso para avaliação do 

Cronotipo dos indivíduos, de acordo com Roenneberg et al (2003). O PSQI (Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh) que em sua versão original denomina-se Pittsburgh Sleep 

Quality Index foi desenvolvido em 1989, por Buysse, Reynolds, Monk, Berman e Kupfer. A 

ESE (Escala de Sonolência de Epworth) foi desenvolvida em 1991 por Johns Murray. Trata-

se de um questionário constituído por 08 situações, tanto ativas como passivas, associadas 

a diferentes graus de sonolência, com o intuito de quantificar a propensão do indivíduo para 

cochilar. A aplicação dos três questionários aos estudantes será realizada nas salas de aula 

no turno matutino ou vespertino. O tempo gasto previsto pelos estudantes para assinar o 

termo de consentimento à pesquisa e para responder todas as perguntas concernentes ao 

questionário será de 15 minutos. O Índice de Eficiência Acadêmica (IEA) será calculado a 

partir do aproveitamento do período letivo em fatores como carga horária (CH), aprovação, 

frequência e quantidade de disciplinas cursadas pelos estudantes, este índice é utilizado 

pela PROGRAD - UFRN (Resolução 227/2009 – CONSEPE).De acordo com os dados 

obtidos nesses questionários, os casos que apresentarem menor qualidade de sono e 

maiores índices de sonolência excessiva diurna poderão ser direcionados ao uso de 

equipamentos (actímetros) concomitantemente ao preenchimento de diários de sono, para a 

coleta objetiva de dados do ciclo de atividade e repouso (ciclo sono e vigília). Este método 

permite a coleta direta dos dados de atividade e repouso, temperatura corporal e 

intensidade luminosa através de actímetros de pulso (ActTrust - Condor Instruments Ltda; 

peso com Pulseira 38g; dimensões 47mm x 31mm x 12mm; memória 2MB), que deverá ser 

usado no pulso não dominante do indivíduo durante uma a três semanas em sua residência. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Avaliar o padrão de sono dos estudantes de graduação em Medicina da Escola Multicampi 

de Ciências Médicas do Rio grande do Norte em Caicó- RN, bem como sua influência sobre 

o rendimento acadêmico.  

Objetivo Secundário: 

A partir da coleta de dados referentes ao cronotipo, qualidade do sono, presença de 

sonolência excessiva diurna e eficácia acadêmica dos estudantes do curso de graduação 

em Medicina da EMCM-RN/UFRN, pretende-se:- Avaliar o padrão de sono, identificando o 

cronotipo dos estudantes;- Avaliar a qualidade de sono dos estudantes;- Avaliar a 

prevalência de sonolência excessiva diurna;- Avaliar a influência do cronotipo, qualidade de 

sono e presença de sonolência excessiva diurna no rendimento acadêmico;- Avaliar a 

influência das demandas acadêmicas na qualidade de sono e presença de sonolência 

excessiva diurna dos estudantes. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A pesquisadora consideras os seguintes riscos e benefícios, a saber:  

Riscos: 

Durante a realização da entrevista e uso de actímetro (se necessário), a previsão de riscos é 

mínima, pois refere-se ao preenchimento descritivo de questionários ou o porte de um 

equipamento pequeno não invasivo. Pode acontecer um desconforto ou desgaste emocional 

no decorrer da entrevista ou no uso de actímetros. Para ajudá-lo a enfrentar essas 

dificuldades, o(a) pesquisador(a) prestará atenção na vontade do participante durante a 

coleta de dados, a fim de incentivá-lo ao preenchimento completo dos questionários e/ou o 

uso do actímetro pelo tempo necessário de coleta ou até mesmo encerrar a coleta de dados. 

Benefícios: 

Os benefícios promovidos por esta pesquisa incluem o conhecimento dos padrões e 

qualidade do sono dos estudantes de graduação em Medicina, e seus impactos negativos 

diretos e indiretos na formação acadêmica. A partir disso, desenvolver estratégias de 

caráter preventivo e de promoção da qualidade do sono. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa de relevância social, direcionada para as peculiaridades do processo de formação. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados conforme recomendação do CEP/FACISA. 
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Recomendações: 

Sem recomendações 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Forma acatadas todas as pendências emitidas por este colegiado 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma. 

2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 

3. O CEP FACISA deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes 

que alterem o curso normal do estudo. 

4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP FACISA deverão conter junto uma 

Carta de Encaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que esteja sendo 

apresentado.  

5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP FACISA 

deverá ser comunicado, estando os motivos expressos no relatório final a ser 

apresentado. 

6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com 

o sujeito de pesquisa. 

7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório a 

rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e 

pelo pesquisador. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

 Tipo Documento  Arquivo Postagem Autor Situação 
  

 Informações 
Básicas 
do Projeto 

 
PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO
_PROJETO_891289.pdf 

26/04/2017 
15:12:18  Aceito   

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Projeto_de_Mestrado_CEP_MODIFI
CADO.pdf 

26/04/2017 
15:11:47 

Fabiana Barbosa 
Gonçalves Aceito 

Outros Carta_de_Encaminhamento.PDF 
26/04/2017 
08:51:12 

Fabiana Barbosa 
Gonçalves Aceito 

Outros Declaracao_de_Anuencia.PDF 
03/04/2017 
11:09:19 

Fabiana Barbosa 
Gonçalves Aceito 
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Outros 
Declaracao_de_Compromisso_Etico.
PDF 

03/04/2017 
11:07:18 

Fabiana Barbosa 
Gonçalves Aceito 

Outros Termo_de_Confidencialidade.PDF 
03/04/2017 
11:06:30 

Fabiana Barbosa 
Gonçalves Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / TCLE.pdf 

03/04/2017 
11:05:17 

Fabiana Barbosa 
Gonçalves Aceito 

Justificativa de 
Ausência     

Outros 
Questionarios_de_Pesquisa_do_Proj
eto.pdf 

30/03/2017 
16:20:13 

Fabiana Barbosa 
Gonçalves Aceito 

Outros 
Folha_de_Identificao_do_CEP_FACI
SA.pdf 

30/03/2017 
12:24:10 

Fabiana Barbosa 
Gonçalves Aceito 

Folha de Rosto 
Fabiana_Barbosa_Goncalves_Folha
_de_rosto.PDF 

30/03/2017 
12:14:56 

Fabiana Barbosa 
Gonçalves Aceito 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SANTA CRUZ, 03 de Maio de 2017 

 

 

Assinado por: Osvaldo de Goes Bay Junior 

 

(Coordenador) 

Endereço: Rua Trairi S/N  

Bairro:  S/B CEP:  59.200-000 

UF: RN Município: SANTA CRUZ 

Telefone: (84)3291-2411 E-mail:  cep@facisa.ufrn.br 

   

Página 05 de  05
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Influência do Padrão de Sono no 

Rendimento Acadêmico em Estudantes de Medicina de Caicó-RN”, que tem como 

pesquisadora responsável Fabiana Barbosa Gonçalves. 

Esta pesquisa pretende avaliar os padrões de sono dos estudantes de graduação em 

Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte em Caicó-RN, 

bem como a sua influência sobre o rendimento acadêmico.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é considerar que o padrão e a qualidade de 

sono, bem como a existência de Sonolência Excessiva Diurna podem comprometer o 

rendimento acadêmico.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

entrevista estruturada, a fim de responder os 03 (três) questionários que investigam os padrões 

de sono (Cronotipo, Qualidade de sono e Sonolência excessiva diurna), com o tempo 

estimado de 15 minutos. De acordo com os dados obtidos nesses questionários, os casos 

selecionados poderão ser direcionados ao uso de equipamentos (actímetros) 

concomitantemente ao preenchimento de diários de sono durante uma a três semanas em sua 

residência. Durante a coleta de dados, você poderá recusar-se a responder qualquer pergunta 

ou se submeter ao procedimento (uso do actímetro), caso ache necessário ou lhe cause algum 

constrangimento de qualquer natureza, não havendo penalização ou prejuízo.  

Durante a realização da entrevista e uso de actímetro (se necessário), a previsão de riscos 

é mínima, pois refere-se ao preenchimento descritivo de questionários ou o porte de um 

equipamento pequeno não invasivo. 

Pode acontecer um desconforto ou desgaste emocional no decorrer da entrevista ou no 

uso de actímetros. Para ajudá-lo a enfrentar essas dificuldades, o(a) pesquisador(a) prestará 

atenção na vontade do participante durante a coleta de dados, a fim de incentivá-lo ao 

preenchimento completo dos questionários e/ou o uso do actímetro pelo tempo necessário de 

coleta ou até mesmo encerrar a coleta de dados. 

Os benefícios promovidos por esta pesquisa incluem o conhecimento dos padrões e 

qualidade do sono dos estudantes de graduação em Medicina, e seus impactos negativos 

diretos e indiretos na formação acadêmica. A partir disso, desenvolver estratégias de caráter 

preventivo e de promoção da qualidade do sono. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada de acordo com as queixas relatadas à 

pesquisadora responsável pela pesquisa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profa. 

Fabiana Barbosa Gonçalves, (84)3342-2337/ramal 116 e (84) 9-9611-5046.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. 
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Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pela 

pesquisadora responsável e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa, você deverá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi – CEP/FACISA, 

Rua Trairi, s/n – Centro, CEP 59200-000, Santa Cruz/RN, Fone: (84) 3291-6953, E- mail: 

cep@facisa.ufrn.br. Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a 

outra com a pesquisadora responsável Fabiana Barbosa Gonçalves.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Influência do Padrão de Sono no Rendimento Acadêmico em Estudantes de Medicina de 

Caicó-RN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Caicó-RN _____, __________________________ de 2017.  

  

__________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Influência do Padrão de Sono no 

Rendimento Acadêmico em Estudantes de Medicina de Caicó-RN”, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Caicó-RN ______, __________________________ de 2017.  

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão datiloscópica 

do participante 

mailto:cep@facisa.ufrn.br
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ANEXO 3 

 

Questionário de Cronotipos de Munique (MCTQ) 

 

Por favor, preencha com seus dados pessoais: 

 

Nome:  E-mail:   Telefone(s):   Idade:         ___ anos 

Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino        Altura:   _ cm 

Peso:   ___ kg 

Estado civil: (    ) Casado(a)   (    ) Separado(a)/divorciado(a)   (    ) Viúvo(a)   (    ) Solteiro(a) 

 

Você tem uma atividade regular de trabalho (mesmo se você for dona de casa etc.)?  

(    ) Sim        (    ) Não 

Se   “SIM”,   quantos   dias   na   semana   são   dias   de   trabalho   para você?    

 

O questionário a seguir se  refere  ao seu  comportamento  de  sono  e  vigília nos  

dias  de  trabalho  e  nos  dias  livres. Ao  informar  seus  horários,  tome  o cuidado  

de  não  utilizar dados  ambíguos, por exemplo: use  23:00  ao  invés  de 11:00!  
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ANEXO 4  

 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH (ESE) 

 

0 - Nenhuma chance de cochilar 

1 - Pequena chance de cochilar 

2 - Moderada chance de cochilar 

3 - Alta chance de cochilar 

 

Situação de cochilar               Chance                                                                                                                       

 

1. Sentado e lendo ............................................................................................................... (     ) 

2. Vendo TV ....................................................................................................................... (     ) 

3. Sentado em um lugar público, sem atividade.................................................................. (     ) 

(sala de espera, cinema, reunião) 

4. Como passageiro de trem, carro ou ônibus andando 01 hora sem parar......................... (     ) 

5. Deitado para descansar à tarde, quando as circunstâncias permitem ............................. (     ) 

6. Sentado e conversando com alguém................................................................................ (     )   

7. Sentado, calmamente, após almoço sem álcool............................................................... (     ) 

8. Se estiver de carro, enquanto pára por alguns minutos no trânsito intenso..................... (     ) 
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ANEXO 5 

 

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) 

Nome: ______________________________________________  Data: _______________  

Examinador: __________________ 

Instruções: 

As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono apenas durante o mês passado. 

Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na maioria 

dos dias e noites do mês passado. Por favor, responda a todas as questões. 

 

1. Durante o mês passado, a que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes?       

HORÁRIO DE DEITAR: ______________ 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou a pegar no sono, 

na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: ______________ 

3. Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes?       

HORÁRIO DE ACORDAR: ______________ 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama). 

HORAS DE SONO POR NOITE: ______________ 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta que você ache mais 

correta. Por favor, responda a todas as questões. 

5. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de: 

a)  Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

c) Levantar-se para ir ao banheiro 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 
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(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

d) Ter dificuldade de respirar 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

e) Tossir ou roncar muito alto 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

f) Sentir muito frio 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

g) Sentir muito calor 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

h) Ter sonhos ruins ou pesadelos 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

i) Sentir dores 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

j) Outra razão, por favor, descreva: __________________________________________ 

Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado? 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(   ) Muito boa     (   ) Ruim 

(   ) Boa      (   ) Muito ruim 

7. Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo 

médico ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua 

conta? 

(   ) nenhuma vez     (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

Qual (is)?___________________________________________________________________ 
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8. Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava 

dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, 

quantas vezes isso aconteceu? 

(   ) nenhuma vez       (   ) menos de uma vez por semana 

(   ) uma ou duas vezes por semana   (   ) três vezes por semana ou mais 

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar 

suas atividades diárias? 

(   ) Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo pequenas 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(   ) Muita indisposição e falta de entusiasmo 

Comentários do entrevistado (se houver)___________________________________________ 

Você cochila?  (   ) Não  (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver)___________________________________________ 

Caso sim – você cochila intencionalmente, ou seja, por que quer? 

(   ) Não   (   ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver)___________________________________________ 

Para você, cochilar é: 

(   ) Um prazer  (   )Uma necessidade  (   ) Outro – qual? 

Comentários do entrevistado (se houver) __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


