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RESUMO 
 

Objetivo: Analisar a qualidade e quantidade de sono de alunos de Medicina em distintos períodos do ano 
letivo e sua relação com níveis de cortisol sérico. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal. População 
será constituída por todos os alunos do curso de medicina, da primeira a sexta série, totalizando cerca de 
1250 alunos. Critérios de exclusão adotados serão: estudantes menores de 18 anos e aqueles que não 
estiverem presentes no dia da coleta. Será aplicado questionário “Pittsburgh Sleep Quality Index”, para 
avaliar o sono e seus aspectos gerais. Informações sobre níveis séricos de cortisol serão obtidas por coleta 
de amostra de sangue, que será realizada na Unidade Clínica da Instituição de ensino, para a dosagem de 
cortisol (método imunoenzimático - ELISA), ocorrerão três coletas em diferentes tempos, no inicio do ano 
letivo, meio e final do mesmo, para avaliar as alterações do hormônio. Será realizada a análise descritiva 
com distribuições percentuais para as variáveis qualitativas e com o cálculo de medidas de tendência 
central e dispersão para as variáveis quantitativas. O projeto será submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Unicesumar, atendendo a Resolução 466/12 do CNS. Para a 
realização do trabalho de campo, será obtida autorização da Instituição de Ensino. Será solicitada a 
assinatura do TCLE. Resultados Esperados: Espera-se identificar alterações nos níveis de cortisol de 
acordo com a qualidade e quantidade de sono bem como em relação ao período letivo. Conhecer esses 
resultados permitirá propor medidas para promover a saúde e qualidade de vida dos estudantes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cortisol; Sono; Estudantes de medicina; Promoção da saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O sono é um processo cíclico, orquestrado pela produção e liberação de 
neurotransmissores, hipotonia muscular, lentificação do metabolismo e redução da 
consciência. A cada fase da vida há uma determinada necessidade de horas mínimas de 
sono necessárias para a restauração e consolidação da memória, sendo esta chamada 
de ontogenia (GUIMARÃES; SCHIRMER; COSTA, 2018). 
 O sono é constituído por duas fases: REM e NREM, sendo esta subdivida em 4 
outros estágios. O primeiro estágio, conhecido como estágio I do sono NREM é 
caracterizado por um sono leve e facilmente interrompido. Ele é a transição da vigília para 
o sono, ocorrendo à diminuição da frequência respiratória e cardíaca. Após cerca de 1 a 7 
minutos é substituído pelo estágio II, caracterizado como sono verdadeiro onde ocorre a 
recapitulação de fragmentos de pensamentos e/ou imagens e relaxamento muscular. O 
estágio III é uma fase de transição para o estágio IV e ambos são comumente 
considerados como uma única fase: sono de ondas lentas ou sono delta. O estágio III é 
marcado por maior depressão da consciência, frequência cardíaca e respiratória. Já o 
estágio IV, por sua vez, é o estágio mais profundo do sono sendo mais árduo de ser 
interrompido. O sono REM (rapid eye movement) é marcado pela movimentação rápida 
dos olhos e pela ocorrência de sonhos vívidos, que tem a capacidade de desregular a 
respiração e aumentar a frequência cardíaca (DUARTE, 2011). 
 O processo sono-vigília pode ainda sofrer perturbações, o que caracteriza os 
distúrbios do sono. Dentre estes, os principais que afetam os estudantes do curso de 
Medicina são: a insônia, a sonolência excessiva diurna (hiperssonia) e a dificuldade em 
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dormir ou acordar em hora desejada (MORAES et al., 2013). A insônia é caracterizada 
pela dificuldade de iniciar ou manter o sono, sendo descrita como uma má qualidade ou 
quantidade de sono. A insônia causa alterações na fisiologia e no âmbito psicossocial do 
indivíduo, podendo ser desencadeada por fatores estressores agudos ou crônicos, tendo 
maior incidência na população feminina, de baixa renda e de idade avançada. A 
sonolência excessiva diurna ou hiperssonia é um distúrbio crônico que afeta 10% a 25% 
da população geral. Este distúrbio é descrito pela dificuldade em se manter alerta durante 
o estado de vigília, causando crises de sono não intencionais tendo como principais 
causas as dificuldades respiratórias noturnas (como apneia do sono e roncos) e o 
estresse excessivo ou ansiedade que afetam a qualidade do sono (NEVES, 2017). Por 
fim, a dificuldade em dormir ou acordar em hora desejada pode ser decorrente da 
incompatibilidade do ciclo circadiano do indivíduo com o ciclo sono-vigília desejado, como 
por exemplo, uma pessoa com cronótipo noturno com afazeres no período matutino, que 
passa a ter dificuldades em permanecer em vigília matinal (NEVES, 2018). 
 Diante dos distúrbios do sono, torna-se necessária a adoção a chamada “higiene 
do sono” que se traduz em mudanças dos hábitos e adoções de novas práticas que 
garantam a indução e a qualidade do sono. Nestes fatores estão incluídos: (1) manter a 
regularidade de horário para dormir e para acordar; (2) evitar a utilização de aparelhos 
com emissão de luz (como televisões, computadores e telefones celulares), ler ou 
trabalhar na cama, deixando esta exclusivamente para dormir; (3) evitar a ingestão 
excessiva de alimentos por no mínimo 2 horas antes de dormir, evitar o consumo 
desmoderado de álcool, ou outros líquidos, evitando também o consumo de bebidas 
estimulantes; (4) adotar uma rotina relaxante pré-sono; (5) manter um ambiente com a 
temperatura adequada, ausência de barulhos e iluminação agradável para dormir; (6) 
limitar em 1 hora os cochilos diurnos; (7) adotar uma rotina de prática de atividades 
físicas; e (8) evitar eventos de estresse, preocupação e ansiedade (NEVES, 2017). 
 Como dito anteriormente, os distúrbios do sono são fortes moduladores hormonais, 
provocando impacto psicológico, mudanças no metabolismo e alterações nos níveis de 
cortisol. Dentro do impacto psicológico há aumento da improdutividade acompanhado de 
déficit de atenção e concentração, piora funcional, diminuição da memória e queda das 
relações interpessoais, podendo causar alcoolismo, depressão, transtornos de ansiedade, 
pânico e também aumento do uso de substancias psicoativas (CERTO, 2016). 
 Atualmente há estudos que relacionam a privação de sono e insônia de estudantes 
com aumento sérico de cortisol, sendo a alta deste hormônio relacionado a 
comportamentos depressivos em pacientes com disfunção renal, maiores chances de 
adoecimento e maior susceptibilidade a formação de úlceras gástricas (ARAÚJO et al., 
2016). 

Os estudantes universitários, principalmente os discentes de Medicina, estão entre 
os principais grupos que sofrem de má qualidade e quantidade de sono por possuírem 
alta carga horária e muitas responsabilidades relacionadas ao curso e à vida pessoal. 
Frente a esse déficit de sono e suas consequências somatopsicológicas e sociais, a 
privação de sono nos estudantes de Medicina deve ser encarado como um problema de 
saúde pública. Isso demonstra como a futura população economicamente ativa é frágil em 
relação aos transtornos de sono, que causa alterações nos níveis de secreção de cortisol 
e acarreta em distúrbios nas diversas esferas da saúde do indivíduo comprometendo 
inclusive sua formação profissional. 

Assim evidencia-se uma necessidade de rastrear a qualidade e a quantidade de 
horas dormidas pelos acadêmicos bem como relacionar estas com as alterações nos 
níveis de cortisol sérico, que também pode estar envolvido com o uso de substâncias 
psicoativas, período no ano letivo e ano de graduação. Deste modo será possível 
identificar a relação entre alterações no ciclo do sono e o cortisol e quais as principais 
perturbações que atingem a saúde desses jovens adultos, para que se possa 
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compreender como todos esses fatores se correlacionam e como afetam o processo 
saúde e doença permitindo assim, propor medidas para promover a saúde e qualidade de 
vida dos estudantes.  

 
2  MATERIAIS E MÉTODO 
 

A população de estudo será constituída por todos os alunos do curso de medicina, 
da primeira a sexta série, totalizando 1250 alunos. Será realizada amostragem aleatória 
simples estratificada por turma e série de curso totalizando 350 estudantes. Os critérios 
de exclusão adotados serão: estudantes menores de 18 anos e aqueles que não 
estiverem presentes no dia da coleta. Os dados serão coletados por 4 acadêmicos do 
curso de Medicina, por meio da aplicação de um questionário autoaplicável. O 
questionário será apresentado às turmas no final das aulas. Durante o período da coleta 
dos dados, os formulários preenchidos serão revisados periodicamente pelo pesquisador 
responsável, a fim de se detectarem eventuais falhas de preenchimento antes da 
elaboração e inserção das informações no banco de dados. Serão utilizados os seguintes 
instrumentos de avaliação: Identificação. Será realizado por meio de coleta de dados 
como: Idade, sexo, peso, altura, cor/raça, medicamentos, uso de substâncias psicoativas, 
período do ano letivo, etc. Aplicação do questionário “Pittsburgh Sleep  Quality Index”, 
avalia a qualidade e quantidade do sono e seus aspecto gerais, assim como a presença 
de transtornos do sono. Dosagem hormonal (nível de cortisol) Será realizada a coleta 
de sangue para a determinação dos níveis plasmáticos de cortisol por um método 
imunoenzimático (ELISA). Os alunos participantes do estudo farão dosagem dos 
hormônios cortisol em três momentos: início do semestre letivo, meio (antes das 
avaliações) e no término do mesmo. Materiais para coleta de sangue serão agulhas, 
seringas, algodão, garrote, luvas, curativos pós-punção e álcool. O sangue de cada um 
será coletado na Unidade Clínica da Instituição pela manhã, entre sete e dez horas, 
depois de respeitado o jejum de oito horas. Após a coleta, o sangue será centrifugado e 
armazenado sob temperatura de -8ºC antes de ser realizada a dosagem.  

Para a análise dos dados, será realizada a análise descritiva com tabelas de 
frequências univariadas, com distribuições percentuais para as variáveis qualitativas e 
com o cálculo de medidas de tendência central como medianas, médias e desvios-padrão 
para as variáveis quantitativas. A medida de proporcionalidade adotada será a razão de 
prevalência (RP), que constitui um sucedâneo do risco relativo (RR), geralmente estimado 
em estudos de corte transversal (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 2006). A medida de 
significância observada será o teste de associação do qui-quadrado para as variáveis 
qualitativas, e quando apropriado, o teste de probabilidade exato de Fisher. Para as 
variáveis quantitativas será utilizado o Teste t de Student, observando-se o nível de 
significância de 5% em todas as análises. A análise dos níveis de cortisol será realizada 
pelo método de eletroquimioluminescência (ELISA) com o kit da marca USA 
DIAGNOSTICA, sendo analisados no BIOPLUS 2000 um sistema de bioquímica de alta 
performance. O equipamento é um fotômetro que faz medições de energia radiante 
transmitida, absorvida, dispersa ou refletida sob condições controladas.  

O projeto será submetido ao Comitê Permanente de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos da Unicesumar, conforme a Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. Para a realização do trabalho de campo, será obtida autorização da 
Instituição de Ensino. Será solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), sendo assegurado aos participantes a liberdade de decidir pela 
participação ou não, e que sua desistência não lhes acarretará em nenhum tipo de 
prejuízo. 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
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O estudo visa reconhecer o ano de graduação que contém a maior quantidade de 

alunos do curso de Medicina do Centro Universitário de Maringá com alterações nos 
níveis de cortisol e pior qualidade de sono, além de esperar que o aumento dos níveis de 
cortisol em estudantes seja inversamente proporcional às horas de sono dormidas à noite. 
Concomitantemente, espera-se uma elevação dos níveis de cortisol em estudantes que 
estão em períodos de provas, e também em alunos que fazem uso de substâncias 
psicoativas. 
 

REFERÊNCIAS 
 

ARAÚJO, Márcio Flávio Moura et al. Níveis plasmáticos de cortisol em universitários com 
má qualidade de sono. Caderno de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2016, vol.24, n.1, 
pp.105-110 
 
CERTO, Ana Catarina Trindade. Qualidade do sono e suas implicações ao nível da 
ansiedade, depressão e stress nos estudantes do ensino superior. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem Comunitária) – Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico 
de Bragança, Bragança, 2016. 
 
DUARTE, J.C., Privação do sono, rendimento escolar e equilíbrio psicoafectivo na 
adolescência. 2011. Tese de Doutoramento - Repositório Aberto da Universidade do 
Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto, 2011. 
 
GUIMARÃES, Leonardo; SCHIRMER, Mayara; COSTA, Zuleika. Implicações da privação 
do sono na qualidade de vida dos indivíduos. Revista Perspectiva: Ciência E Saúde, 
2018, v.3, n.1, pp. 147-154. 
 
MORAES, C.A.T. et al. Qualidade do sono em estudantes de Medicina no método de 
aprendizado baseado em problemas. Revista da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto e do Hospital das Clínicas da FMRP, Ribeirão Preto, 2013, vol.46, n. 4 , pp. 390-
397  
 
NEVES, G.S.M.L. et al. Transtornos do sono: atualização (1/2). Revista Brasileira de 
Neurologia, vol. 53, nº 3, 3º trimestre 2017 
 
NEVES, G.S.M.L. et al. Transtornos do sono: atualização (2/2). Revista Brasileira de 
Neurologia, vol. 54, nº 1, 1º trimestre 2018. 
 
SANTOS, Amanda Augusta; MOURA, Mariela Dutra Gontijo. RELÓGIO BIOLÓGICO: 
REVISÃO DE LITERATURA. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três 
Corações, 2019, v. 17, n. 1, pp.1-6 

 


