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RESUMO

O ciclo vigília/sono de cada pessoa é regulado por seu próprio relógio interno, resultando em preferências de horário para dormir e acordar. Além 
da matutinidade e vespertinidade, deve-se levar em conta, em estudos cronobiológicos, as diferenças individuais quanto às horas de sono 
consideradas necessárias. Em estudantes de medicina, este processo é modificado por diversos fatores, tais como a carga curricular durante todo 
o dia, atividades extracurriculares, estresse físico e emocional, a pressão para alto desempenho acadêmico e influência de demandas hospitalares. 
Por isso, trata-se de uma população vulnerável a sofrer privação do sono, que, ocorrendo de forma crônica, pode favorecer o uso de substâncias 
estimulantes, como tabaco e cafeína e também o consumo abusivo de álcool.   Além dessas consequências, estes alunos estão ainda sujeitos a 
uma má qualidade do sono, a sonolência diurna e a distúrbios do humor. O objetivo deste estudo foi identificar cronotipos de estudantes de 
medicina e sua relação com a qualidade do sono, sonolência diurna, idade e sexo. A amostra final foi composta por 127 alunos, avaliada por 
quatro questionários: questionário demográfico, questionário padrão para identificação cronotipo (Morningness-Eveningness Questionnaire 
(MEQ)), Pittsburgh Sleep Quality lndex (IQSP) e Escala de Sonolência Epworth (ESS). Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 
em relação ao cronotipo e pontuação IQSP (p<0,0005), mas não com sonolência diurna excessiva. Foi encontrada uma correlação negativa 
significativa entre os escores de MEQ e IQSP(rho = -0,3, p ><0,0005), demonstrando que quanto maior o cronotipo noite, pior a qualidade do 
sono. Observou-se que 52% dos alunos foram classificados como cronotipo indiferente, 61% tinham má qualidade de sono, enquanto 42% tinham 
sonolência diurna excessiva. Sexo não apresentou diferenças entre cronotipos. Concluímos que o cronotipo noite foi associado à má qualidade do 
sono em estudantes de medicina, mas não com o aumento da sonolência diurna, com prejuízo potencial ao seu desempenho e qualidade de vida 
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