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Introdução: O sono pode ser definido como uma situação fisiológica complexa.
Durante esse estado ocorrem modificações nos processos fisiológicos e
comportamentais, como mobilidade relativa e aumento do limite de respostas aos
estímulos externos. É um estado descontínuo organizado em fases que se diferenciam
por traçados eletroencefalográficos específicos (GEIB et al., 2003). A estrutura e
fisiologia do sono é um processo necessário para a saúde física e cognitiva do ser
humano. Sabe-se que uma má condição do sono interfere abertamente na qualidade de
vida humana, podendo gerar distúrbios do sono (ARAÚJO et al, 2013).  Objetivo:
Identificação da qualidade do sono de estudantes do curso de fisioterapia de um centro
universitário no município de Ipatinga-MG Metodologia: A amostra foi composta por
147 acadêmicos, matriculados no curso de Fisioterapia do Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais, matriculados no primeiro semestre de 2017. Participaram do
estudo aqueles acadêmicos que estavam presentes em sala de aula no momento da
aplicação dos questionários. Foi aplicado o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh
(PSQI, sigla do inglês Pittsburgh Sleep Quality Index) traduzidos e validados para a
língua portuguesa. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e descritivo, sendo
este na modalidade de aplicação de questionários para cada participante, realizado nas
dependências do Campus. Alunos de todos os períodos participaram deste Resultados:
Foram identificados escores de qualidade do sono que se apresentaram Bom (24,49%)
em 36 alunos, Ruim (64,63%) em 95 alunos, e 16 alunos (10,88%) apresentaram
distúrbio do sono. Conclusão: De acordo com os dados obtidos, podemos observar que
a qualidade do sono dos acadêmicos não se apresenta dentro do esperado para jovens e
adultos, principalmente quando observamos a evolução dos semestres, onde há uma
piora.
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