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RESUMO: Ao ingressar no ensino superior os alunos podem passar por
alterações na qualidade de sono, como consequência das demandas
acadêmicas advindas da carga curricular, atividades e estresse diário.
Ocasionando mudanças na sincronização do ciclo sono-vigília, resultando a
curto e longo prazo prejuízos psicológicos, físicos, sociais e profissionais.
Diante da problemática o objetivo da pesquisa foi investigar a relação entre a
qualidade de sono e transtorno de ansiedade em universitários do curso de
Medicina. Foi aplicado nos alunos do primeiro ao nono período de uma
Instituição de Ensino Superior – IES de Maceió/AL, todos maiores de idade, o
inventário de ansiedade de Beck (BAI) e o Índice de Qualidade de Sono de
Pittsburg (PSQI – BR). Foram apresentados a todos os alunos o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Os mesmos foram selecionados
por meio da utilização da técnica de amostragem não probabilística do tipo
intencional por conveniência. A partir da avaliação do escore geral do PSQI-BR
foi possível verificar que 7,5% (n=18) dos universitários possuíam boa
qualidade de sono; 69,3% (n=167) foram classificados com má qualidade de
sono e 23,2% (n=56) indicaram presença de algum distúrbio do sono. Como
objetivo de verificar se existe relação entre sexo e transtorno de ansiedade, foi
realizado o teste de correlação de Pearson, o qual não mostrou correlação
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direta e estatisticamente significativa entre as duas variáveis (r p= -0,260;
α=<0,05), apontando que o transtorno de ansiedade se desenvolve em ambos
os sexos. No entanto, os maiores resultados quanto a ansiedade foram
apresentados pelo sexo feminino, o que possibilitou a discussão de duas
questões, se o sexo feminino seria mais vulnerável a situações estressoras ou
possuem maior facilidade em observar e relatar seus sentimentos/emoções em
relação ao sexo masculino. Conclui-se a que o estudo demonstrou sua
relevância diante da falta de conhecimento por parte dos alunos acerca da
qualidade de sono e como ela pode influenciar o desenvolvimento de outros
transtornos. Além disso, é necessário repensar sobre esse modelo de ensino
exaustivo no curso de Medicina, tendo em vista as consequências para a
saúde dos futuros profissionais que estão em processo de formação.
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ABSTRACT: Upon entering higher education students may experience changes

in sleep quality, as a consequence of academic demands arising from curricular
load, activities and daily stress. Occurring changes in the sleep-wake cycle
synchronization, resulting in short and long term psychological, physical, social
and professional damages. Faced with this problem, the objective of this
research was to investigate the relationship between sleep quality and anxiety
disorder in undergraduate medical students. It was applied to the students from
the first to the ninth period of a Higher Education Institution - HEI of Maceió /
AL, all of them, the Beck Anxiety Inventory (BAI) and the Pittsburg Sleep Quality
Index (PSQI). BR). All students were given the Informed Consent Form. They
were selected using the intentional non-probabilistic convenience sampling
technique. From the evaluation of the general score of the PSQI-BR it was
possible to verify that 7.5% (n = 18) of the university students had good sleep
quality; 69.3% (n = 167) were classified with poor sleep quality and 23.2% (n =
56) indicated the presence of some sleep disorder. In order to verify whether
there is a relationship between sex and anxiety disorder, Pearson's correlation
test was performed, which showed no direct and statistically significant

correlation between the two variables (rp = -0.260; α = <0.05), pointing out that
anxiety disorder develops in both sexes. However, the highest results regarding
anxiety were presented by females, which allowed the discussion of two
questions, whether females would be more vulnerable to stressful situations or
easier to observe and report their feelings / emotions regarding sex. male. It is
concluded that the study demonstrated its relevance in view of students' lack of
knowledge about sleep quality and how it can influence the development of
other disorders. In addition, it is necessary to rethink this exhaustive teaching
model in medical school, in view of the health consequences of future
professionals who are undergoing training.
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