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RESUMO 
 
Objetivo: Analisar a qualidade de vida e sono de estudantes de medicina de uma instituição 
privada do norte do Paraná. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal e descritivo. 
População constituída por 201 alunos do primeiro ao sexto ano de medicina. Participaram da 
pesquisa estudantes maiores de 18 anos. A amostragem não probabilística por conveniência. 
Foi aplicado questionário para caracterização da qualidade de vida “Questionário de estilo de 
vida Fantástico”. As questões estavam dispostas em escala Likert. Quanto menor estava o  
escore, maior seria a necessidade de mudança. Para avaliar a qualidade de sono foi utilizado o 
“Pittsburgh Sleep Quality Index”, permitindo identificar a qualidade do mesmo. Os dados 
foram coletados através da divulgação de um questionário online na plataforma “Google 
Forms”. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos da Unicesumar, atendendo a Resolução 466/12 do CNS sob parecer 3.759.579. 
Resultados: Verificou-se que os estudantes apresentam uma boa qualidade de sono, 
dificuldade em adormecer, alta adesão à prática de atividade física, elevados níveis de 
estresses diários, uso de substâncias psicoativas e álcool. Conclusões: Foi possível 
compreender o contexto ao qual os jovens estão inseridos no que se refere ao sono e à 
qualidade de vida. Discussões dessas temáticas possibilitam estabelecer estratégias para 
melhorar a qualidade de vida dos estudantes de Medicina. 
 
Palavras-chave: Transtornos do Sono do Ritmo Circadiano. Distúrbios do Início e da 
Manutenção do Sono. Estresse Ocupacional.  
 
 

SLEEP AND LIFE QUALITY OF MEDICINE STUDENTS   
 
ABSTRACT 
 
Objective: To analyze the quality of life and sleep of medical students at a private institution in 
northern Paraná. Methodology: Quantitative, cross-sectional, and descriptive study. A 
population consisting of 201 students from the first to the sixth year of medicine. The exclusion 
criterion was age under 18 years. Non-probabilistic sampling for convenience. A questionnaire 
was applied to characterize the quality of life “Fantastic lifestyle questionnaire”. The questions 
are arranged on a Likert scale. The lower the score, the greater the need for change. To evaluate 
the quality of sleep, the “Pittsburgh Sleep Quality Index” was used, allowing it to identify its 
quality. The data were collected through the dissemination of an online questionnaire on the 
“Google Forms” platform. The project was approved by the Research Ethics Committee 
Involving Human Beings at Unicesumar, in compliance with CNS Resolution 466/12 under 
opinion 3,759,579. Results: It was found that students have a good quality of sleep, difficulty 



falling asleep, high adherence to the practice of physical activity, high levels of daily stress, use 
of psychoactive substances, and alcohol. Conclusions: it was possible to understand the context 
to which young people are inserted with regard to sleep and quality of life. Discussions on these 
topics make it possible to establish strategies to improve the quality of life of medical students. 
 
Keywords: Sleep Disorders. Sleep Initiation and Maintenance Disorders. Occupational 
Stress. 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O sono é composto por dois estágios o sono non-rapid eye movement (NREM) e o 

sono rapid eye movement (REM). O sono NREM é dividido em quatro fases a primeira é 

transicional entre a vigília e o sono e dura de 5 a 10 minutos e ocorre uma respiração lenta e 

regular, com diminuição da frequência cardíaca e lentos movimentos executados pelos olhos. 

A segunda fase representa cerca de 50% do sono no adulto, representa o sono mais profundo, 

no qual ocorrem pensamentos fragmentados e o movimento dos olhos geralmente desaparece, 

ocorre o relaxamento dos músculos e poucos movimentos corporais (MAGALHÃES; 

MATARUNA, 2007). 

A terceira e quarta fases são agrupadas formando o chamado Sono Delta ou Sono de 

ondas lentas, que é o mais profundo e de difícil despertar. O sono REM compreende cerca  de 

20% do tempo de sono no indivíduo adulto , na sua primeira ocorrência dura poucos minutos, 

aumentado o tempo de acordo com a continuação do sono. Caracteriza-se pela grande redução 

do tônus muscular e uma respiração irregular, aumento da frequência cardíaca e o movimento 

rápido dos olhos (MAGALHÃES; MATARUNA, 2007). 

Durante o sono REM o consumo de oxigênio cerebral aumenta e os mecanismos de 

controle de temperatura corporal ficam suspensos. Nos homens é a fase na qual ocorre a 

ereção peniana e é nessa fase que ocorrem os sonhos vívidos e ativos. Estes estágios possuem 

funções essenciais para o repouso físico e psicológico, podendo interferir nos movimentos 

peristálticos, na memória, na imunidade e no bem-estar emocional. (MAGALHÃES; 

MATARUNA, 2007). 

Os estágios do sono são controlados pelos Ritmos ou ciclos circadianos (do latim 

circa, “cerca de”, e diem, “dia”), assim como vários processos biológicos dos seres vivos, são 

ritmos endógenos que apresentam periodicidade de vinte e quatro horas, tendo sincronia com 

os ciclos geofísicos (SANTOS;MOURA, 2019). A sensação de fome em determinados 

períodos do dia, o cansaço, além de questões ligadas ao humor e ao sono estão diretamente 

ligadas ao ritmo circadiano. Essas variáveis fisiológicas são controladas pelo relógio 

biológico (RB), caracterizado por mecanismos moleculares que apresenta funções 

homeostáticas referentes ao comportamento, aos níveis hormonais, à temperatura corpórea e 

ao metabolismo. Assim, ao se expor a luminosidade exagerada durante à noite, o sono é 

inibido, modificando o ritmo biológico (SANTOS; MOURA, 2019). 

O núcleo supraquiasmático, que se localiza no hipotálamo, sincroniza os relógios 

periféricos, controlando funções fisiológicas, como liberação hormonal e as flutuações de 
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temperatura. Quando os ritmos biológicos são interrompidos, podem desencadear distúrbios 

sistêmicos. Assim, o sistema circadiano entra em um estado transitório de dessincronização 

interna o que pode resultar em doenças como: insônia, distúrbios cardiovasculares e 

gastrointestinais, obesidade, depressão, ansiedade, estresse, diabetes, desregulação dos ritmos 

metabólicos e endócrinos, esterilidade e, até mesmo, algumas neoplasias (SANTOS;MOURA, 

2019). Nos mamíferos, o núcleo supraquiasmático está diretamente ligado aos ciclos 

circadianos. Na diminuição da luz, as células da retina levam sinais que estimulam o núcleo 

supraquiasmático, fazendo com que o gânglio cervical superior libere noradrenalina que induz 

a secreção de melatonina pela glândula pineal, desencadeando o sono (SANTOS; MOURA., 

2019) 

A quantidade de horas de sono que uma pessoa necessita difere nas diversas fases de 

sua vida. A maioria dos adultos precisam de 7 a 8 horas de sono por noite, diminuindo com o 

passar do tempo, enquanto adolescentes necessitam de 9h em média e lactentes, geralmente, 

requerem cerca de 16h (MAGALHÃES; MATARUNA, 2007). 

A contemporaneidade é marcada pela demanda excessiva de produtividade o que 

aumenta exposição a equipamentos eletrônicos que emitem luz artificial, bem como as 

jornadas excessivas acadêmicas, que podem comprometer a qualidade de sono e causar 

prejuízos no humor, no desempenho cognitivo e no processo de aprendizagem. Essas 

complicações podem evoluir e causar disfunções no metabolismo, processos pró-oxidantes e 

pró-inflamatórios e em casos mais graves processos neuro inflamatórios e 

neurodegenerativos. (GUIMARÃES et al., 2018) 

Um estudo, realizado na Universidade Federal de Goiás para avaliar a qualidade de 

sono em estudantes de medicina da instituição, apresentou uma média de horas dormidas por 

noite (6,13h) inferior a média da população adulta recomendada, além de evidenciar uma alta 

prevalência do uso de drogas hipnóticas no mês anterior ao estudo feito (CARDOSO et al, 

2009). Na mesma temática, outro estudo realizado em Santa Catarina com 302 estudantes de 

Medicina matriculados no último ano de universidades públicas e privadas daquele estado, 

revelou que os estudantes possuem uma qualidade de vida positiva, embora submetido a altos 

níveis de estresse (MEYER et al, 2012). 

Diante do exposto, verifica-se que, durante a graduação, os estudantes de Medicina 

são suscetíveis a estarem expostos em situações que geram um ciclo irregular de sono-vigília 

e que podem influenciar na qualidade de vida e sono desses indivíduos. Dessa forma, esta 

pesquisa objetiva analisar a qualidade de vida e sono de estudantes de medicina de uma 

instituição privada do norte do Paraná 
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2 METODOLOGIA  

 

Delineamento 

Estudo quantitativo, transversal e descritivo. 

População de estudo de coleta de dados 

A amostra de estudo foi constituída por 201 estudantes da primeira a sexta série do 

curso de medicina da Unicesumar. Foi realizada amostragem não probabilística por 

conveniência. Os dados foram coletados através da divulgação de um questionário online na 

plataforma “Google Forms” composto pelos  seguintes instrumentos de avaliação: 

Questionário de “Pittsburgh Sleep  Quality Index”, que avalia a qualidade e quantidade do 

sono e seus aspecto gerais, assim como a presença de transtornos do sono (BUYSSE et al, 

1989). Questionário de qualidade de Vida Fantástico - A palavra “fantástico” vem do 

acrônimo FANTASTIC que representa as letras nomes de nove domínios (na língua inglesa) 

em que estão distribuídas as 25 questões ou itens: F= Family and friends (família e amigos); 

A = Activity (atividade física); N = Nutrition (nutrição); T = Tobacco & toxics (cigarro e 

drogas); A = Alcohol (álcool); S = Sleep, seatbelts, stress, safe sex (sono, cinto de segurança, 

estresse e sexo seguro); T = Type of behavior (tipo de comportamento; padrão de 

comportamento A ou B); I = Insight (introspecção); C = Career (trabalho; satisfação com a 

profissão). O questionário “Estilo de vida fantástico” é um instrumento auto-administrado que 

considera o comportamento dos indivíduos no último mês e cujos resultados permitem 

determinar a associação entre o estilo de vida e a saúde. As questões estão dispostas na forma 

de escala Likert (RODRIGUEZ et al, 2008). 

Análise 

Foi realizada 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.  

Aspectos éticos 

O projeto foi submetido ao Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da Unicesumar, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde e aprovado sob parecer 3.759.579.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi constituída por 201 estudantes. A idade média foi de 22,8 ± 4,5 anos.  

Dentre os estudantes 72,6% (146) eram do sexo feminino. A figura 1 apresenta a distribuição 

dos estudantes segundo série do curso.  

 
Figura 1. Distribuição percentual dos estudantes segundo série de estudo, 2020. 

 

Qualidade de vida 

As informações abaixo são relativas à investigação sobre qualidade de vida, fazendo 

parte dos itens que compõe o instrumento. 

Ao investigar sobre a população ser vigorosamente ativa ao menos por 30 minutos por 

dia a maioria 50,7% (102) afirmaram realizar menos de 1x por semana. Apenas 16,4% (33) 

disseram praticar de 1-2 vezes. Em relação as atividades moderadas como caminhadas e 

afazeres domésticos 32,8% (66) referiram realizar na frequência de 1-2 vezes por semana e 

17,4% (35) afirmaram realizar 3x por semana.  

Dentro do domínio afetivo foi investigado sobre o estudante ter alguém da família ou 

amigos para conversar sobre coisas importantes. Do total, 44,7% (90) afirmaram sempre ter 

alguém para conversar; 27,3% (55) disseram que quase sempre possuem alguém. Dentre o 

total de estudantes entrevistados, a maioria 43,7% (88) relatou sempre dar e receber afeto; 

7,9% (16) relataram quase nunca e 5,4% (11) raramente dão e recebem afetividade. 
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Em relação aos hábitos alimentares, questionou-se acerca de ingestão de dieta 

balanceada, 32,8% (66) dos estudantes referiram ingerir algumas vezes; 30,8(62) disseram 

ingerir com relativa frequência e 22,8% (46) disseram que quase sempre ingerem dieta 

balanceada. 

Em relação ao peso considerado saudável, 59,2% (119) dos estudantes afirmaram estar 

no peso adequado; já 5,9% (12) referiram estar 4kg acima de seu peso e 13,4% (27) disseram 

estar mais de 8kg acima de seu peso adequado (Figura 2). 

 
Figura 2. Distribuição percentual dos estudantes segundo peso acima do adequado, 

2020. 

 

No que se refere à frequência de fumo, 88% (177) disseram não fumar; 3,9% (8) 

afirmaram fuma de 1-10 cigarros/dia; e 1,4(3) fumam mais de 10 ao dia. Em relação ao 

consumo de maconha, 26,3% (53) disseram consumir às vezes. Já relacionado à ingestão de 

bebida com cafeína 57,2% (115) consomem na frequência de 1-2 vezes ao dia e 19,9% (40) 

consomem 3-6 vezes ao dia.  A ingestão de álcool foi relatada na dosagem de 1-7 (latas de 

cerveja ou copo de vinho) por 54,7% (110) dos estudantes por semana; 35,3% (71) disseram 

não consumir bebida alcoólica.  

Dentre o total da população investigada 34,8%(70) disseram que algumas vezes 

conseguem lidar com o estresse do dia a dia; 24,3%(49) disseram que quase sempre 
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conseguem; 6,4%(13) afirmam que raramente conseguem lidar com o estresse e 2,4%(5) 

disseram que quase nunca conseguem lidar com esse sentimento. 

A figura 3 apresenta informações se os estudantes aparentam estar com pressa. Dentre 

o total de entrevistados 35,3% (71) afirmaram que quase sempre estão com pressa; 22,4% 

(45) disseram estar com relativa frequência com pressa.  

 
Figura 3. Distribuição percentual dos estudantes que aparentam estar com pressa, 2020. 

 

A figura 4 apresenta informações sobre os estudantes sentirem raiva e hostilidade. 

Dentre eles, 35,3% (71) afirmaram sentir estes sentimentos algumas vezes e 26,4% (53) com 

relativa frequência.  
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Figura 4. Distribuição percentual dos estudantes com sentimentos de raiva e hostilidade, 

2020. 

Em relação à se sentir tenso e desapontado, 42,2%(85) afirmaram sentir-se dessa 

forma algumas vezes; 22,8%(46) disseram quase sempre se sentir assim. Ao questionar sobre 

sentimento de tristeza e depressão, 33,8%(68) responderam que algumas vezes se sentem 

assim e 28,3% (57) disseram que raramente sentem tais sentimentos. Quando questionado 

sobre esses sentimentos de tristeza e depressão em relação à graduação, 29,9% (60) disseram 

sentir algumas vezes (Figura 5). 
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Figura 5. Distribuição percentual dos estudantes com sentimento de tristeza e depressão 

em relação à graduação, 2020. 

 

Após analisar e descrever as variáveis isoladamente foi feito o cálculo do escore para 

qualidade de vida. Dentre os estudantes pesquisados foi verificado que 69% (141) tiveram sua 

qualidade de vida classificada como regular (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribuição percentual dos estudantes segundo qualidade de vida, 2020. 

 

Verifica-se que embora 18% (37) tenham uma boa QV, 11%(23) ainda precisam 

melhorar. 

 

Qualidade de sono 

Durante o último mês, apenas 17,4% (35) dos estudantes afirmaram não ter 

dificuldades nenhuma vez para dormir (conseguir adormecer em 30 minutos); 33,8% (68) 

disseram que têm dificuldade 3 ou mais vezes por semana para pegar no sono ao se deitar. Ao 

questionar sobre problemas para dormir por ter acordado no meio da noite ou bem cedo, 

17,95(36) disseram vivenciar esse problema; 17,4% (35) disseram ter esse problema de 1- 

vezes por semana e 35,3% (71) disseram que não tiveram nenhum episódio no último mês. Ir 

ao banheiro durante a noite foi um problema relatado por 7,9% (16) na frequência de 1-2 

vezes por semana e 8,45% (17) na frequência de 3 ou mais vezes na semana. Problemas para 

respirar incomodaram 7,4% (15) dos estudantes na frequência de 1-2 vezes na semana; 1,5% 

(3) disseram ter esse problema 3 ou mais vezes por semana.  
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Ao questionar sobre a qualidade do sono 58,2(117) afirmaram que é boa; seguido de 

20,9% (42) que disseram ser ruim (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição de número e percentual de estudantes segundo qualidade de vida 

referida. 

Qualidade do sono N % 

Muito boa 25 12,4 

Boa 117 58,2 

Ruim 42 20,9 

Muito ruim 17 8,5 

Total 201 100 

 

A qualidade de sono dos entrevistados se mostrou positiva. A grande maioria afirmou 

que apresenta um sono bom a muito bom (70,8%) enquanto 29,4% afirmou que seu sono não 

é reparador. Os resultados podem ter sido influenciados pelo fato de o questionário ter sido 

aplicado durante o período de isolamento social e próximo às férias de inverno. Essas 

ocasiões tendem a alterar as rotinas de sono dos estudantes, além de possibilitar maior tempo 

livre para a dedicação em atividades secundárias, o que seria mais dificultoso em um cenário 

de ano letivo típico (MORAES et al., 2013). 

Analisando os questionários aplicados nos estudantes de medicina do primeiro ao 

quarto ano, foi apresentada uma média de 7,5 horas de sono dormidas por noite. Em 

comparação ao estudo feito por Cardoso et. al. (2009), em que a média de sono apresentada 

pela amostra foi de 6,13 horas, podemos concluir que houve uma melhora quantitativa nas 

horas de sono dos estudantes. Em contrapartida, os resultados mostraram que 34,2% dos 

estudantes relatam dificuldades para dormir por não conseguirem adormecer nos primeiros 30 

minutos após se deitarem, ocorrendo episódios como esse três ou mais vezes na semana. 

Além disso, muitos apresentam dificuldade para manter o sono durante a noite (35,35%), em 

que podem ser despertados pela vontade de micção (16,35%) ou por problemas respiratórios 

(8,9%), sendo estes fatores muito importantes para a qualidade de sono. (MORAES et al., 

2013). 

Ribeiro et al. (2013) cita a síndrome da fase atrasada do sono. Ela ocorre quando o 

sono é atrasado em relação ao horário convencional do ciclo sono-vigília, assim como o 

despertar. Essa síndrome normalmente é ocasionada pela insônia, que tem como fatores 
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predisponentes o estresse e sobrecarga de trabalhos durante o dia, frequentemente associados 

ao estudante de medicina. 

No questionário de vida fantástico, aplicado na amostra, abordamos temas como o 

estresse, onde os resultados mostraram que 34,7% dos estudantes não conseguem lidar com o 

estresse do dia a dia totalmente. Esses resultados explicam a insônia relatada acima. Além de 

35,1% se apresentarem com raiva ou hostil algumas vezes durante a semana, sintomas de uma 

baixa qualidade de sono durante a noite. Segundo Ribeiro et al (2013), a qualidade de sono 

ruim traz consequência como baixo rendimento, dificuldade em relacionamentos e aumento 

da sonolência durante o dia. Sendo essa última consequência observada nos estudantes, que 

sentem a necessidade de cochilar durante o dia (26,9%).  

Um ponto importante a ser observado, é o uso de medicamentos, sendo esses 

prescritos ou não, para dormir. Utilizado por 13,9% dos estudantes três ou mais vezes na 

semana. Número maior que o observado no estudo feito por Chagas et al, onde a porcentagem 

do uso de medicações para dormir por estudantes de medicina é de 8,7%. Ribeiro et al. (2013) 

afirma que o uso dessas substância pode levar a prejuízo da memória e quadros de insônia, 

assim como o desenvolvimento de quadros de dependência e tolerância a medicação. 

 Os resultados do questionário de vida fantástico aplicados nos estudantes mostram que 

69,1% tem uma qualidade de vida regular. Sendo os principais pontos afetados a quantidade e 

regularidade de exercícios físicos, e a dieta dos estudantes. Com relação aos exercícios, 50,7% 

relataram se exercitar vigorosamente menos de uma vez por semana. Boscolo et al. (2013) 

mostra em seu estudo, onde é avaliada o padrão cognitivo, de sono e de atividades físicas, que 

a pratica regular de exercícios físicos, traz uma melhora tanto na qualidade do sono quanto no 

desempenho escolar dos alunos, além de diminuir os níveis de ansiedade do individuo. Isso 

nos mostra que a falta de atividades físicas pelos estudantes pode estar agravando a ansiedade 

e levando a quadros de insônia, assim diminuindo a qualidade do sono. Outro estudo realizado 

por Ropke et al. (2018), afirma que a atividade física é considerada uma intervenção não 

farmacológica utilizada em pacientes com insônia, sendo um dos seus efeitos principais, a 

redução do sono REM e o aumento das ondas lentas. 

 Também é observado nos resultados uma baixa ingesta de alimentos saudáveis, 32% 

dos estudantes relataram terem algumas vezes na semana uma dieta balanceada. Além de 

39,8% dos alunos relatarem não estarem no seu peso adequado, sendo 13% do total de 

estudantes relatando estar com mais de 8 kg acima do seu peso normal. Podemos associar 

isso, além da ingesta de uma dieta não balanceada relatada acima, a qualidade do sono dos 

estudantes. Crispim et al. (2007) afirma que a muito tempo já é relacionada a baixa qualidade 
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de sono ao aumento do índice de massa corporal (IMC). Isso ocorre por uma mudança no 

relógio biológico do corpo, afetando a saciedade e o apetite. Logo, podemos perceber que a 

alimentação, a prática de exercícios físicos e o sono estão correlacionados e o distúrbio desses 

leva a uma diminuição da qualidade de vida. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Concluiu-se que, apesar do esperado, os alunos apresentaram uma boa qualidade de 

sono que se contrapôs à qualidade de vida. O consumo de agentes estimulantes, sensação de 

raiva ou tristeza mostrou-se frequente na população investigada, o que pode refletir 

diretamente na excelência acadêmica desses estudantes.  

A medicina é a ciência do cuidado, da cura e da prevenção, assim espera-se que os 

alunos desta graduação estejam fisicamente e mentalmente preparados para exercer o cuidado 

à outras pessoas. Neste sentido, estudos como este são necessários para elucidar a realidade 

dos estudantes de Medicina e estimular a reflexão acerca do que é possível desenvolver para 

mudar essa realidade, pois se os alunos não aplicam o autocuidado terão dificuldades em 

desenvolver o cuidado ao próximo como profissionais de saúde. 

É importante ressaltar que a aplicação do questionário de qualidade de sono e de vida 

foi feita durante o momento de isolamento social, uma situação atípica para a rotina do 

estudante de Medicina.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 

 

REFERÊNCIAS  

BOSCOLO, Rita A., et al. "Avaliação do padrão de sono, atividade física e funções 
cognitivas em adolescentes escolares." Revista portuguesa de ciências do desporto 7.1 
(2007): 18-25. 
 
BUYSSE, Daniel J., et al. "The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for 
psychiatric practice and research." Psychiatry research 28.2 (1989): 193-213. 
 
CARDOSO, Hígor Chagas et al. Avaliação da qualidade do sono em estudantes de 
Medicina. Rev. bras. educ. med, Rio de Janeiro ,  v. 33, n. 3, p. 349-355, 2009 .    
 
CRISPIM, Cibele Aparecida, et al. "Relação entre sono e obesidade: uma revisão da 
literatura." Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia 51.7 (2007): 1041-1049. 
 
GUIMARÃES, L; SCHIRMER, M; COSTA, Z. Implicações da privação do sono na 
qualidade de vida dos indivíduos.  R. Perspect. Ci. e Saúde 2018;3(1):147-154. 
 
MAGALHÃES, Flávio; MATARUNA, José. Medicina da noite: da cronobiologia à prática 
clínica. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007, pp. 103-120.  
 
MEYER, Carolina et al  Qualidade de vida e estresse ocupacional em estudantes de medicina. 
Rev. bras. educ. med, Rio de Janeiro ,  v. 36, n. 4, p. 489-498, 2012 .   
  
RIBEIRO, Cairon et al. O impacto da qualidade do sono na formação médica. Recebido 
da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, AC, Brasil. 2013. 
 
RODRIGUEZ ANEZ, Ciro Romélio; REIS, Rodrigo Siqueira; PETROSKI, Edio Luiz. 
Versao brasileira do questionário “estilo de vida fantástico” tradução e validação para 
adultos jovens. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo, v. 91, n. 2, p. 102-109, Aug. 2008. 
 
ROPKE, Lucilene Maria, et al. "Efeito da atividade física na qualidade do sono e 
qualidade de vida: revisão sistematizada." Archives of Health Investigation 6.12 (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 
 
 



 
 

ANEXOS  

 

1) Parecer do CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


