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RESUMO 

 Por  volta  de  1924,  depois  de  muita  experimentação  com  diversos  animais,  o 
neuropsiquiatra alemão Hans Berger registrou oscilações de potenciais elétricos do 
sistema nervoso humano. Ele transcreveu a atividade elétrica encefálica por meio de 
eletrodos de agulhas introduzidos no couro cabeludo e nomeou o registro gráfico 
desta transcrição de eletroencefalograma (EEG). O eletroencefalograma é, até os dias 
atuais, ferramenta indispensável à compreensão dos processos constituintes do sono. 
O sono é, aos olhos da ciência, um estado funcional, cíclico e reversível, mas sua 
exata função não é biologicamente conhecida. Estudantes universitários apresentam 
maior  possibilidade de serem acometidos pelos distúrbios do sono relacionados à 
preferência  em  dormir  tarde,  uma  vez  que  sua  quantidade  de  sono  semanal  é 
insuficiente, consequência de seu ciclo de sono-vigília irregular que, obedece a um 
padrão  particular,  diferente  do  padrão  encontrado  no  restante  da  população.  O 
objetivo do presente estudo foi avaliar e comparar a qualidade do sono, o perfil de 
humor,  sonolência  diurna  e  o  nível  de  atividade  física  habitual  dos  estudantes 
universitários  dos  períodos  matutino  e  noturno  do  curso  de  Educação  Física  da 
Universidade  Federal  de  Goiás  –  Campus/Jataí,  no  intuito  de  encontrar  possíveis 
diferenças entre os grupos. Foram selecionados 133 estudantes universitários (Grupo 
Matutino - GM: n = 67 e Grupo Noturno - GN: n = 66), com idades entre 18 e 35 
anos. Os questionários utilizados foram: Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 
(IQSP – Avalia a qualidade do sono), Escala de Sonolência de Epworth (ESE – Avalia 
a sonolência diurna), Questionário Profile of Mood States (POMS – Avalia o perfil de 
humor) e o Questionário Nível de Atividade Física Habitual (NAFH – Avalia o nível 
de atividade física habitual). Os resultados mostraram que 23,3% dos estudantes do 
GM e 25,5% do GN apresentam queixas de sono, e que 28,6% dos estudantes do GM 
e 31,6% do GN relatam sonolência diurna excessiva. Houve diferença significativa (p 
< 0,05) entre grupos nos domínios tensão-ansiedade (GM: 7,4 ± 4,9  vs GN:10,8 ± 
5,6), depressão (GM: 8,3 ± 7,3 vs GN: 11,7 ± 10,5) e raiva-hostilidade (GM: 8,9 ± 6,5 



vs GN: 13,1 ± 9,3). Pode-se concluir que os estudantes do período noturno tem maior 
prejuízo  em seu  perfil  de  humor  quando  comparados  aos  estudantes  do  período 
matutino, mas não há diferenças no que se refere à qualidade do sono, à sonolência 
diurna excessiva e ao nível de atividade física habitual.
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