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O SONO E O DESEMPENHO DOS ALUNOS DE MEDICINA  
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Introdução: A aprendizagem é uma atividade cognitiva que necessita da consolidação 

da memória, sendo o sono componente fundamental nesse processo. Para isso, tempo e 

qualidade são essenciais. Baixo desempenho em atividades, aumento de erros em tarefas 

acadêmicas são implicações da privação do sono. Objetivos: Quantificar o tempo de 

sono dos estudantes de medicina e relacionar com seu desempenho acadêmico. 

Métodos: Estudo descritivo e transversal realizado através da aplicação de questionário 

a estudantes de medicina do segundo ao quinto semestres da Universidade Federal do 

Pará. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências 

da Saúde sob o número 2.262.703 (CAAE 75057317.5.0000.0018). Resultados e 

Discussão: Foram incluídos 155 alunos com média de idade de 21,53 anos. Destes, 

35% consideraram seu desempenho acadêmico como ruim ou regular, enquanto 16% 

consideram seu desempenho ótimo ou excelente. Dentre os entrevistados, 89% 

afirmaram dormir até 6h/dia. Dos 55 estudantes que consideraram seu desempenho ruim 

ou regular, 91% dormem menos de 6h/dia. O padrão de dormir até 6h/dia mantem-se ao 

longo dos semestres, correspondendo a 87%, 95%, 82% e 88%, no 2º, 3º, 4º e 5º 

semestres, respectivamente. A qualidade do sono avaliada, evidenciou que a maioria dos 

estudantes (64%) dorme 4 a 5 horas por noite, ao passo que consideraram seu sono 

insatisfatório 74%, determinando cansaço durante as aulas, relatado por 91%. Estudos 

revelaram dados semelhantes entre acadêmicos do curso de fisioterapia do estado do 

Pará onde 89% dos estudantes possuíam uma má qualidade de sono, associada à 

sonolência diurna excessiva. Da mesma forma em pesquisa feita no sul do Brasil, 71% 

dos estudantes de diversos cursos de saúde consideraram ter problemas relacionados ao 

sono, incluindo irregularidade. A qualidade do sono é, indiscutivelmente, um fator 

determinante ao bom desempenho acadêmico na medida em que a perturbação do ciclo 

sono-vigília resulta em significativos danos à saúde e ao bem-estar. Conclusão: Os 

estudantes de Medicina avaliados dormem menos que o recomendado para indivíduos 

de sua faixa etária. Tal comportamento pode interferir negativamente em seu processo 

de ensino e aprendizagem.  
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