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RESUMO 

As modificações psicossociais, comportamentais e fisiológicas relacionadas à adolescência 

contribuem para um atraso de fase no ciclo sono-vigília (CSV). Todavia, o horário de início das 

aulas pela manhã encurta o sono ocasionando privação parcial crônica e irregularidade do sono, 

sonolência diurna excessiva e redução no desempenho cognitivo e acadêmico. Ademais, o CSV 

e a atenção apresentam variações circadianas, sendo modulados por ciclos de claro-escuro. 

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre a exposição à luz pela manhã 

e o CSV e a atenção em adolescentes do turno matutino de Natal/RN. Participaram do estudo 

99 adolescentes, de ambos os sexos (63 meninas) com 15,7 (±0,8) anos, matriculados no 1º ou 

2º anos do ensino médio, em escolas privadas. Os alunos responderam ao questionário “A Saúde 

e o Sono” e ao Diário de Sono, contendo a escala de sonolência de Maldonado, e fizeram uso 

de actímetro, por 10 dias. A actimetria coletou dados sobre o CSV e exposição à luz. A atenção 

foi avaliada pela Tarefa de Execução Contínua (TEC), de aplicação única na escola, entre 7:30h 

e 9:30h. De forma geral, a amostra apresentou má qualidade, irregularidade e privação do sono. 

Em dias livres, altas intensidades luminosas foram associadas a dormir (B=-38,43, p<0,05) e 

acordar (B=-63,29, p<0,05) mais cedo em dias livres e maior regularidade no tempo na cama 

(B=-51,34, p<0,05), assim como houve uma tendência a associação com à matutinidade (B=-

24,91, p=0,07), menor sonolência ao despertar em dias letivos (B=-7,83, p=0,09) e maior 

regularidade nos horários de acordar (B=-17,67, p=0,09). Além de menor tempo de reação no 

alerta tônico (B=-32,87, p=0,05) e maior estabilidade na atenção sustentada (B=-15,90, 

p=0,06). Por outro lado, em dias letivos, intensidades luminosas elevadas foram relacionadas a 

dormir mais tarde (B=47,84, p<0,01) e a menores durações de sono (B=-41,43, p=0,01) e tempo 

na cama (B=-47,22, p<0,01), bem como a maiores tempos de reação nos alertas tônico 

(B=58,74, p<0,05) e fásico (B=84,54, p<0,05), e atenção seletiva (B=67,37, p<0,05). No dia da 

execução da TEC, altos níveis de sonolência ao despertar foram relacionados a maior frequência 

de omissões no alerta tônico (B=0,31, p<0,05), enquanto menores latências do sono, à maior 

percentual de respostas corretas no alerta fásico (B=-0,16, p<0,05). Ademais, altas intensidades 

luminosas do despertar até a entrada na sala de aula associaram-se a maiores tempos de reação 

no alerta tônico (B=95,51, p<0,05) e na atenção seletiva (B=150,44, p<0,05), e houve uma 

tendência à associação com o alerta fásico (B=53,08, p=0,08). A intensidade de luz durante as 

aulas (entre 7-9:30h) não foi associada a variações na atenção. Portanto, maior exposição à luz 

pela manhã em dias livres está associada à antecipação nos horários de sono nestes dias e 

aumento na regularidade do CSV e no desempenho atencional. Todavia, a exposição em dias 

letivos associou-se ao sono encurtado, o que pode estar relacionado a exposição à luz artificial 

noturna. Assim, estudos adicionais com tamanho amostral maior e análise da exposição noturna 

à luz são necessários para esclarecer e confirmar estas relações. 

Palavras-chave: padrão temporal de sono; luz; intensidade luminosa; horários escolares; 

atenção.



 
 

ABSTRACT 

Psychosocial, behavioral and physiological changes related to adolescence contribute to a phase 

delay in the sleep-wake cycle (SWC). However, early school starting time in the morning 

shorten sleep, causing partial chronic sleep deprivation and irregularity, resulting in excessive 

daytime sleepiness and impairing in cognitive and academic performance. Furthermore, SWC 

and attention present circadian variation and can be modulated by light-dark cycles. Therefore, 

this study aims to analyze the relationship between morning light exposure and SWC and 

attention in adolescents studying in the morning shift in Natal/RN. The study included 99 

adolescents of both sexes (63 girls), aged 15.7 (±0.8) years, studying in freshmen and 

sophomore years of private high school. The students answered the “Health and Sleep” 

questionnaire and a Sleep Diary, containing the Maldonado sleepiness scale, and used an 

actimeter for 10 days. Actimetry collected data on SWC and light exposure. Attention was 

evaluated by a Continuous Performance Task (CPT), on a single application at school, between 

7:30-9:30h. In general, the sample presents poor sleep quality, sleep irregularity, sleep 

deprivation. On free days, high light intensities were associated with sleeping (B=-38.43, 

p<0.05) and waking up (B=-63.29, p<0.05) earlier on free days and regular time in bed (B=-

51.34, p<0.05) as well as tendencies towards morningness (B=-24.91, p=0.07), less sleepiness 

when waking up on school days (B=-7.83, p=0.09) and regular waking up times (B=-17.67, 

p=0.09). In addition to shorter reaction time on tonic alertness (B = -32.87, p=0.05) and higher 

stability in sustained attention (B=-15.90, p=0.06). On the other hand, on school days, high light 

intensities were related to sleeping later (B=47.84, p<0.01) and shorter sleep duration (B=-

41.43, p=0.01) and time in bed (B=-47.22, p<0.01), as well as longer reaction times on tonic 

(B=58.74, p<0.05) and phasic alertness (B=84.54, p<0.05), and selective attention (B=67.37, 

p<0.05). On the day of the CPT, high levels of sleepiness upon awakening were related to a 

higher frequency of omissions on tonic alertness (B=0.31, p<0.05), while lower sleep latencies 

related to higher percentage of correct responses on phasic alertness (B=-0.16, p<0.05). 

Furthermore, high light intensities between wake-up and entering the classroom were 

associated with longer reaction times on tonic alertness (B=95.51, p<0.05), selective attention 

(B=150.44, p <0.05) and a trend towards phasic alertness (B=53.08, p=0.08). Light during 

classes (between 7-9:30h) was not associated with changes in attention. Therefore, high 

exposure to light on free days is associated to earlier sleep times in these days, more regular 

sleep and higher attentional performance. However, exposure on school days was associated 

with shortened sleep, which may be associated to exposure to artificial light at night. Thus, 

additional studies with larger sample size and analysis of nighttime light exposure are needed 

to clarify and confirm these relationships. 

 

Keywords: temporal sleep pattern; light; light intensity; school start times; attention.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O atraso de fase dos ritmos e o ciclo sono-vigília do adolescentes 

A adolescência é uma fase ontogenética entre a infância e a idade adulta, 

compreendendo a faixa etária entre 10-19 anos (World Health Organization, 1986; Sociedade 

Brasileira de Pediatria, 2000). Está associada a mudanças psicossociais, tais como a 

independência à autoridade dos pais, que se relaciona ao aumento do uso de dispositivos 

eletrônicos, ao desenvolvimento e ampliação da vida social, e a escolha dos horários de dormir; 

bem como, o ingresso no ensino médio, associado ao aumento da demanda acadêmica 

(Carskadon et al., 1993; Carskadon, 2011; Ziporyn et al., 2022). Diversos estudos demonstram 

que estas mudanças contribuem para um atraso no ciclo sono e vigília (CSV) do adolescente 

(Andrade et al., 1993; Carskadon, 2011; Crowley et al., 2014; Ziporyn et al., 2022).  

Esta fase é caracterizada pela maturação puberal, que promove modificações 

fisiológicas e comportamentais associadas a hormônios sexuais (Carskadon et al., 1993; 

Millman, 2005; Peper et al., 2011). No sistema nervoso central, a ação destes hormônios 

desencadeia processos de mielinogênese, principalmente em áreas corticais e da substância 

cinzenta, conexões de novas circuitarias neurais e a conclusão da formação do córtex pré-frontal 

(Corrigan et al., 2021; Gerber et al., 2010; Millman, 2005; Peper et al., 2011).  

O atraso de fase no CSV na adolescência foi observado em 6 espécies, além da 

humana, demonstrando um forte componente biológico (Hagenauer et al., 2009; Melo et al., 

2016). Atualmente, esse padrão é explicado fundamentando-se em modificações nos processos 

biorregulatórios do CSV (Crowley et al., 2015; Owens, 2014; Ziporyn et al., 2022). Segundo o 

modelo de dois processos, o CSV é regulado por processos distintos, porém interconectados 

(Borbély, 1982; Daan et al., 1984; Borbély et al., 2016), que regulam a duração e os horários 

de sono, e o estado de alerta.  
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O processo circadiano tem como base os osciladores centrais e periféricos do Sistema 

de Temporização Circadiano (STC) (Brandstaetter, 2004), que tem como osciladores mais bem 

estudados e compreendidos os Núcleos Supraquiasmático do hipotálamo (NSQ), capazes de 

gerar ritmo próprio (Moore, 1999, 2007). Este sistema regula ritmos endógenos com 

periodicidade ~24h, modulando a alternância entre o sono e a vigília de forma sincronizada ao 

ciclo claro e escuro ambiental (Czeisler et al., 1981; Refinetti, 2006). Assim, em humanos, a 

vigília é alocada na fase clara do dia, e o sono na fase escura (Borlély, 1982; Daan et al., 1984; 

Borlély et al., 2016). 

Inicialmente se hipotetizou que a velocidade dos osciladores cerebrais do STC se 

modificaria sob a influência dos hormônios puberais, alongando o período endógeno (Albers, 

1981; Zucker et al., 1980; Carskadon, 2011). Em estudo com adolescentes, Hagenauer e 

colaboradores (2009) observaram um período de ~24,27h, ou seja, mais longo que o registrado 

para adultos saudáveis (~24,18h), o que poderia contribuir para o atraso dos ritmos em 

adolescentes. Entretanto, outros estudos realizados com protocolos semelhantes não mostraram 

diferenças nos períodos endógenos entre adolescentes e adultos (Crowley & Eastman, 2018; 

Czeisler et al., 1999). Outra hipótese relacionada ao STC associa o atraso de fase a mudanças 

na sensibilidade em resposta à luz: tema que será abordado em um tópico a parte (Carskadon et 

al., 2002; Crowley et al., 2014, 2015). Todavia, as hipóteses mais aceitas acerca deste debate 

apontam para mudanças na modulação do processo homeostático. 

O processo homeostático se baseia na quantidade de sono e de vigília experienciadas 

(Borlély, 1982; Daan et al., 1984; Borlély et al., 2016). Segundo o modelo, em condições de 

sono saudável e sem privação: um indivíduo desperta pela manhã com baixa propensão ao sono, 

que aumenta gradualmente com o tempo em vigília, alcançando níveis elevados ao fim do dia. 

Com o sono noturno, a propensão dissipa progressivamente ao mínimo, quando o indivíduo 

desperta, começando o ciclo novamente (Borlély, 1982; Daan et al., 1984; Borlély et al., 2016). 
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A propensão ao sono pode ser avaliada fisiologicamente, através da atividade de ondas lentas 

cerebrais, que aumentam com o tempo em vigília e decaem com o sono (Millman, 2005; 

Crowley et al., 2015; Ziporyn et al., 2022).  

Estudos com eletroencefalograma demonstram que a atividade de ondas lentas se 

acumula mais lentamente em adolescentes, em relação a outras faixas etárias (Millman, 2005; 

Crowley et al., 2015). Isto permitiria o adolescente estender a vigília, sem se sentir sonolento, 

atrasando o horário de dormir (Hummer & Lee, 2016; Ziporyn et al., 2022). Por outro lado, a 

dissipação dessa atividade não sofre alterações, ou seja, a propensão ao sono de adolescentes 

decai similarmente à infância (Millman, 2005; Crowley et al., 2015). Assim, a necessidade de 

sono não diminui durante a adolescência, sendo recomendado entre 8-10h de sono por noite 

(Carskadon et al., 1980; Hirshkowitz et al., 2015; Paruthi et al., 2016; Tarokh et al., 2016). 

Além da regulação promovida por cada processo, os processos circadiano e 

homeostático interagem entre si, se autorregulando, permitindo a manutenção do sono e da 

vigília saudáveis (Borlély, 1982; Daan et al., 1984; Borlély et al., 2016). A propensão a estes 

estados relaciona-se à diferença entre a propensão ao sono, pelo processo homeostático, e a 

propensão ao alerta, pelo processo circadiano, ou seja, quanto maior a diferença, maior as 

chances de o indivíduo estar acordado (baixa propensão ao sono e alta propensão ao alerta) ou 

dormindo (alta propensão ao sono e baixa propensão ao alerta) (Borbély et al., 2016). 

Outro fator modulador do CSV durante a ontogênese é o cronotipo (Carskadon & 

Dement, 2011; Horne & Östberg, 1976; Juda et al., 2013; Roenneberg et al. 2007), característica 

associada ao STC que por meio da interação entre fatores genéticos e ambientais se expressa 

em traços individuais do ritmo endógeno (Ashbrook et al., 2019; Facer-Childs et al., 2019; 

Horne & Östberg, 1976; Roenneberg, 2003). O cronotipo se localiza dentro de um espectro 

contínuo, em que os indivíduos podem ser classificados em: (1) matutinos, que adotam horários 
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precoces para dormir, acordar e para a realizar tarefas, que podem ou não ter cunho cognitivo; 

(2) vespertinos, que apresentam horários tardios; e (3) intermediários, que constituem a maior 

parte da população e caracterizam-se por horários nem tardios, nem precoces (Biss & Hasher, 

2012; Fleig & Randler, 2009; Horne & Östberg, 1976). Segundo estudos existem indivíduos 

que preferem realizar determinadas tarefas pela manhã e outras à tarde, constituindo um quarto 

cronotipo, o bimodal (Martynhak et al., 2010; Vollmer et al., 2012).  

Na adolescência humana, o atraso de fase do CSV se manifesta na expressão do 

cronotipo, por meio do surgimento de uma tendência à vespertinidade (Carskadon & Dement, 

2011; Roenneberg et al. 2007; Ziporyn et al., 2022). Este padrão permeia toda a adolescência, 

tendendo a se intensificar com a maturação puberal (Carskadon et al., 1993; Jenni & Carskadon, 

2009; Owens, 2014). De acordo com Roenneberg e colaboradores (2004), esta tendência 

interrompe-se abruptamente e de maneira diferente em meninos (~20,9 anos de idade) e 

meninas (~19,5 anos), o que poderia ser considerado como marcador biológico para o fim da 

adolescência. Todavia, é importante ressaltar que as diferenças individuais relacionadas ao 

cronotipo leva a diferenças na expressão na tendência à vespertinidade na adolescência, que 

pode ocorrer de maneira mais tênue ou exacerbada, o que pode facilitar ou dificultar a vida 

escolar daqueles que estudam pela manhã. 

Portanto, as modificações psicossociais, comportamentais e fisiológicas associadas à 

adolescência, bem como características genéticas e interações com o meio, podem contribuir 

para o atraso no CSV. Isto não seria de todo preocupante se os adolescentes pudessem 

igualmente atrasar os horários de acordar, mantendo assim a duração diária do sono 

recomendada (Carskadon et al., 1980; Hirshkowitz et al., 2015; Paruthi et al., 2016; Tarokh et 

al., 2016). Todavia, há um fator presente na vida de muitos adolescentes que impede que isto 

aconteça com regularidade: o início das aulas matutinas. 
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1.2. As aulas matutinas como um desafio temporal 

O início das aulas matutinas reduz a duração do sono dos adolescentes (Andrade et al., 

1993; Carskadon et al., 2004; Jenni & Carskadon, 2009; Owens, 2014). Nas escolas de ensino 

médio dos EUA, ~10% iniciam as aulas antes das 7:30h, ~43% antes das 8h e menos de 15% 

antes das 8:30h (Start School Later, 2014), enquanto no Brasil, as aulas iniciam por volta das 

7h. Estudos mostram que em escolas que iniciam as atividades às 8h, adolescentes acordam 

entre 6-7h, (Crowley et al., 2007; Wolfson & Carskadon, 2005), e que quando as aulas iniciam 

~7h, estudantes despertam entre 5-6h (Estevan et al., 2020; Mello et al., 2001; Sousa et al., 

2009), ou antes mesmo das 5h a depender do contexto urbano do aluno (Galina, 2017). Neste 

cenário, o horário de acordar dos alunos precisa considerar o tempo gasto com os rituais 

matutinos, tais como banho, se arrumar e o café-da-manhã, além do tipo e o tempo de 

deslocamento até a escola, o que pode fazer com que o despertar de muitos alunos aconteça 

muito antes do nascer do sol (Maia et al., 2011; Pereira et al., 2013; Sousa et al., 2007).  

Evidências mostram que adolescentes que estudam pela manhã dormem menos que o 

recomendado, geralmente sendo caracterizados com privação parcial crônica do sono (Andrade 

et al., 1993; Carskadon et al., 2002; Carskadon, 2011; Jenni & Carskadon, 2009). Adolescentes 

nos EUA dormem menos de 7h por noite (Crowley, et al. 2014; Wheaton et al., 2016) e na 

Coreia do Sul ~4h em noites letivas (Rhie et al., 2017; Yang et al., 2005). Na América Latina, 

em dias letivos, o Uruguai registrou ~6,5h (Estevan et al., 2020), a Argentina menos de ~6,7h 

(Goldin et al., 2020); e no Brasil, estudos recentes apontam meninos dormindo ~6,6h e meninas 

~7,5h (Carvalho-Mendes et al., 2020). Desta forma, as aulas matutinas promovem o despertar 

precoce, encurtando a duração do sono de adolescentes (Carskadon & Dement, 2011; Jenni & 

Carskadon, 2009).  
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O encurtamento do sono noturno geralmente está associado a uma alta propensão ao 

sono ao despertar, o que se relaciona diretamente aos frequentes quadros crônicos de sonolência 

diurna excessiva observados em adolescentes por todo o mundo (Wolfson & Carskadon, 1998; 

Tarokh, 2016; Wahlstrom, 2014; Valdez et al., 1996; Sousa et al., 2009; Strauch & Meier, 

1988). De acordo com Sateia (2014), a sonolência é definida como a dificuldade ou 

incapacidade em permanecer alerta, podendo ocasionar lapsos involuntários ou mesmo 

episódios de sono. Em um estudo em que adolescentes dormiam nos mesmos horários que em 

noites letivas, observou-se que dada a oportunidade de cochilo às 8:30h (horário da primeira ou 

segunda aulas em escolas norte-americanas), os participantes adormeciam em ~5 min, quase 

metade da latência para o sono noturno registrado. Os autores relatam que cerca de 50% da 

amostra adormeceu em menos de 2 min, entrando diretamente em sono REM (Carskadon et al., 

1998), com um resultado semelhante ao observado em pacientes com narcolepsia (Mitler et al., 

1979). Desta forma, começar o dia letivo com sono e despreparado para os desafios cognitivos 

e sociais impostos pela escola e pela sociedade é o cotidiano de muitos adolescentes. 

Neste contexto de privação parcial de sono comum em dias letivos, os dias livres 

permitem a expressão do ritmo num padrão mais próximo do endógeno, com horários de dormir 

e acordar tardios, e a extensão do sono noturno (Andrade et al., 1993; Valdez et al., 1996). 

Ademais, a extensão do sono pode ser um comportamento compensatório provocado pelo 

débito homeostático de sono (Carskadon, 2011; Owens, 2014). De toda forma, com o início da 

semana letiva, o sono é modificado bruscamente, promovendo discrepâncias entre dias letivos 

e livres, levando à irregularidade do sono (Crowley & Carskadon, 2010; Owens, 2014). 

Evidências mostram que a irregularidade do sono se torna exacerbada na adolescência 

(Carskadon, 2011; Millman, 2005; Owens, 2014), podendo causar desalinhamento entre o ritmo 

endógeno e os horários sociais, na forma de Jetlag social (Wittmann et al., 2006). A 

irregularidade do sono e o Jetlag social tornam o despertar nos primeiros dias letivos da semana 
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um obstáculo difícil para os adolescentes que estudam pela manhã, uma vez que o organismo 

não está preparado para enfrentar mudanças tão frequentes e bruscas nos esquemas de sono 

(Carskadon, 2011; Owens, 2014). 

Assim, o atraso de fase do adolescente é resultante da interação entre fatores 

biológicos, comportamentais e psicossociais, tais como o aumento da autonomia, da 

socialização e do uso destes dispositivos eletrônicos. Por outro lado, os horários sociais 

relacionados ao início precoce das aulas matutinas encurtam o sono, causando privação, má 

qualidade e irregularidade do sono, constituindo a “tempestade perfeita” (Carskadon, 2011). 

Esta ‘tempestade’ pode prejudicar a saúde e o bem-estar destes indivíduos, podendo associar-

se ao aumento de sintomas depressivos, ansiedade, ideação suicida; assim como, a 

comportamentos de risco, tais como, o uso de álcool e drogas, envolvimento em atividades 

criminosas, gravidez e acidentes automobilísticos (Watson et al., 2017; Haraszti et al., 2014; 

Ziporyn et al., 2022). Essa ‘tempestade’ pode trazer prejuízos cognitivos, por exemplo, em 

testes de leitura, matemática e visuoespaciais (Kelly, Kelly, & Sacker, 2013), na memória 

operacional (Dongen et al., 2003; Angel et al. 2015), controle inibitório (Anderson & Platten, 

2011) e flexibilidade cognitiva (Honn et al., 2019), dentre outros processos, como a atenção 

(Mishra et al., 2020; Dongen et al., 2003), que será o foco deste trabalho; além das repercussões 

para o desempenho acadêmico (Dongen et al., 2003; Ziporyn et al., 2022). 

1.3. O processo atencional e o desempenho acadêmico 

A atenção é um processo cognitivo que atua como base para outros mais complexos, 

tais como, a aprendizagem e a memória; e apesar de ser estudado há décadas, não apresenta 

uma definição universal (Berlyne, 1969; Killgore, 2010; Posner & Rafal, 1987; Valdez et al., 

2005). 
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De acordo com pesquisadores, a atenção se trata de um processo multifatorial, podendo 

ser estudada por meio de modelos neuropsicológicos que identificam os componentes que a 

estruturam, bem como as áreas cerebrais às quais está relacionada (Cohen & O'Donnell, 1993; 

Posner & Rafal, 1987; Mirsky, Anthony et al., 1991; Sweets, 1970). Para estes autores, a 

atenção pode ser definida como um processo cognitivo que permite o aumento da capacidade 

em responder ao ambiente, através da seleção de informações sensoriais processadas rápida e 

eficientemente, gerando respostas específicas e que podem ser sustentadas ao longo do tempo 

(Cohen & O'Donnell, 1993).  

Com base no modelo para atenção proposto por Posner e Rafal (1987), Valdez e 

colaboradores (2005) propuseram o modelo utilizado no presente estudo. Segundo os autores, 

atenção é composta pelos componentes: (1) alerta tônico, ou a capacidade em responder a 

mudanças no ambiente; (2) o alerta fásico, capacidade em responder a um estímulo precedido 

por sinal de advertência; (3) atenção seletiva, que processa informações sensoriais específicas 

ignorando as demais; e (4) atenção sustentada (ou vigilância), que corresponde a capacidade de 

manter a atenção, que se deteriora com o passar do tempo. 

Estes componentes relacionam-se a áreas cerebrais especificas, tais como: o alerta 

tônico e fásico, que estão relacionados à atividade do sistema ativador reticular ascendente; 

ademais, o alerta tônico se associa a ativação do córtex pré-frontal, assim como a atenção 

seletiva, que também se relaciona com a atividade dos lobos parietal posterior e inferior; 

enquanto isso, a atenção sustentada associa-se à atividade do sistema ativador reticular 

ascendente e do córtex pré-frontal (Valdez et al., 2005). É importante salientar que as áreas 

envolvidas com o processamento atencional se relacionam com a manutenção e regulação do 

CSV, principalmente o sistema reticular ascendente, que mantem a vigília (Lim & Dinges, 

2008; Rodrígues, 1997; Saper et al., 2005). 
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Assim como o CSV, a atenção apresenta variações circadianas (Borbély et al., 2016; 

Cohen & O'Donnell, 1993; Loveland & Williams, 1963; Valdez et al., 2005). Desta forma, o 

modelo regulatório do sono dos dois processos, proposto inicialmente por Borbély (1982), 

auxilia a explicar variações na atenção (Blatter & Cajochen, 2007; Borbély et al., 2016). 

Estudos demonstram desempenho atencional ótimo e estável pela manhã, quando a vigília é 

estimulada pelos processos homeostático e circadiano; e uma piora considerável na madrugada 

e início da manhã, principalmente quando o circadiano continua a induzir ao sono (Carrier & 

Monk, 2000; Loveland & Williams, 1963; Valdez et al., 2005). Outras evidências mostram que 

a alta propensão ao sono ou a privação do sono associam-se a deterioração da coordenação 

motora, alerta, tempo de reação, memória, dentre outros (Fontana et al., 2014; Millman, 2005; 

Mishra et al., 2020; Slama et al., 2018; Valdez et al., 2010).  

Segundo Killgore (2010), a privação do sono deteriora primeiramente processos 

fundamentais à cognição, tais como o alerta e a atenção, prejudicando habilidades mais 

complexas, tais como a aprendizagem e memória, e consequentemente o desempenho 

acadêmico (Kribbs & Dinges, 1994).  Beebe e colaboradores (2010) observaram baixos índices 

de atenção e motivação, e baixas pontuações em avaliações sobre aprendizagem, em 

adolescentes privados de sono. Diversos estudos associam a privação do sono (Wolfson & 

Carskadon 1998, 2005; Medeiros et al., 2001) ou especificamente o início precoce das aulas 

matutinas à piora no desempenho acadêmico (Alfonsi, Palmizio, et al., 2020; Alfonsi, Scarpelli, 

et al., 2020; Edwards, 2012; Groen & Pabilonia, 2019; Heissel & Norris, 2018; Hysing et al., 

2015; Phillips, et al., 2017; Lenard et al., 2020; Wolfson et al., 2007). Enquanto outros 

demonstram como alunos não privados de sono, que alinham o horário circadiano individual 

aos horários das aulas, melhoram o desempenho (Wolfson & Ziporyn, 2018; Smarr & Schirmer, 

2018). 
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Para explicar como a privação do sono contribui para o prejuízo cognitivo, surgem 

hipóteses, tais como: (1) vulnerabilidade pré-frontal (Horne, 1993), indicando que o córtex pré-

frontal seria a área mais afetada pela privação, prejudicando a cognição por relacionar-se a 

muitas funções cognitivas (Boonstra et al., 2007); e (2) instabilidade do estado de vigília (Goel 

et al., 2009), propondo que o sono e a vigília necessitam da ativação de sistemas 

neurofisiológicos para a manutenção e inativação do comportamento oposto. Logo, a privação 

do sono induziria “intromissões” dos sistemas promotores de sono, instabilizando a vigília e a 

cognição (Alóe et al., 2005; Alhola & Polo-Kantola, 2007).  A instabilidade e a alta propensão 

ao sono, poderiam causar ‘microssonos’, em que durante um curto momento, o indivíduo 

desperto apresenta atividade cerebral semelhante a observada em episódios de sono (Goel et 

al., 2009). 

Ademais, estudos associam a piora do desempenho acadêmico com outros índices do 

sono ruim, tais como: a sonolência diurna excessiva e a má qualidade de sono, analisada por 

métodos objetivos ou subjetivos (Machado-Duque et al., 2015; Wolfson & Carskadon, 2003); 

horários de início do sono tardios e a alta irregularidade do sono (Medeiros et al., 2001; Wolfson 

& Carskadon 1998). Um estudo mostrou que a irregularidade homeostática e circadiana dos 

ritmos e a exposição a um padrão de luz de baixa amplitude durante o dia, associaram-se a um 

desempenho acadêmico ruim em universitários (Phillips et al. 2017).  

Desta forma, sabendo que o CSV pode influenciar positiva ou negativamente o 

desempenho cognitivo, e que ambos apresentam variações rítmicas, é importante que sejam 

estudadas maneiras para melhorar o sono, a atenção, e o desempenho acadêmico de 

adolescentes; e uma destas maneiras pode ser a modulação dos ciclos de claro e escuro. 

1.4. O ciclo claro e escuro e a influência sobre o sono e a atenção 
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Ritmos biológicos, tais como o CSV e as variações circadianas na atenção, oscilam em 

concordância com sinais internos ao organismo e necessitam de pistas externas para sincronizá-

los. Desta forma, a sincronização dos ritmos beneficia o organismo por permiti-lo prever e 

acompanhar eventos, respondendo de forma adaptativa a mudanças ambientais. Destes 

sincronizadores externos, ou Zeitgebers, o ciclo de claro e escuro é tido como o principal e mais 

forte para o STC humano (Carskadon & Dement, 2011; Refinetti, 2006; Wright & Gooley, 

2009). 

Primariamente, a luz chega à retina (Danilenko et al., 2009), sendo recebida por células 

especializadas que a encaminha para dois grandes sistemas: o formador de imagem, aqui tratado 

como sistema visual (SV) e o não-formador de imagem, no qual se insere o STC (Prayag, 

Münch, et al., 2019; Rea & Figueiro, 2011). Assim, o SV recebe as informações fóticas por 

receptores na região mais externa da retina, bastonetes e de três tipos de cones: para ondas 

curtas (pico de sensibilidade: radiação ~440nm – faixa da luz violeta), médias (pico: ~545nm – 

luz verde) e longas (pico: ~565nm – luz verde) (Okamoto & Nakagawa, 2015). Embora o STC 

receba informações fóticas por cones e bastonetes (Prayag, Münch et al., 2019), a luz é recebida 

principalmente pelas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis (ipRGCs), na região 

mais interna da retina (Moore, 2007), que apresentam a melanopsina como fotopigmento (pico: 

~480nm – faixa da luz azul) (Danilenko et al., 2009; Okamoto & Nakagawa, 2015; Prayag, 

Münch et al., 2019). 

As informações fóticas que entram pelo o STC seguem pelo trato retino-hipotalâmico, 

chegando aos NSQ (Moore, 1999). Assim, o ritmo gerado pelos NSQ é sincronizado por pistas 

luminosas que chegam do ambiente (Wright & Gooley, 2009). A sincronização do ritmo pode 

se dar por arrastamento, ou seja, de maneira gradual, em que o zeitgeber influencia o 

funcionamento dos osciladores e causa modificações duradouras na expressão rítmica 

(Pittendrigh, 1981; Daan & Aschoff, 2001; Wright & Gooley, 2009). Enquanto isso, no 



23 
 

mascaramento o estímulo atua diretamente nas estruturas efetoras e mudanças acontecem 

apenas na expressão rítmica ou comportamental, não modulando o funcionamento dos 

osciladores, promovendo um ajuste fino a mudanças bruscas no ambiente (Aschoff, 1960; Daan 

& Aschoff, 2001; Wright & Gooley, 2009). 

Respostas agudas ou crônicas dos ritmos biológicos promovidas pela luz, bem como a 

amplitude e a direção destas modificações dependem do momento em que ocorre a exposição. 

A luz ministrada na metade final do sono e início da vigília avança a fase dos ritmos, que passa 

a acontecer mais cedo; enquanto a exposição na porção final da vigília e primeira metade do 

sono, atrasa a fase do ritmo, que passa a acontecer mais tarde (Appleman et al., 2013; Czeisler 

et al., 2002; Daan & Aschoff, 2001; Lewy et al., 1983; Minors et al., 1991; Moore-Ede et al., 

1982; Prayag, Münch et al., 2019; Wright & Gooley, 2009). 

Assim, sugeriu-se que o atraso de fase em adolescentes seria consequência de resposta 

atenuada do STC em momentos que a luz promoveria avanços – de manhã – e exacerbada em 

momentos de atraso – à noite (Carskadon et al., 2002; Crowley et al., 2014, 2015). Logo, seria 

mais fácil atrasar os ritmos dos adolescentes e mais difícil adiantá-los. Todavia, ao testar a 

sensibilidade à luz do STC por meio da supressão da secreção de melatonina, viu-se que pré-

adolescentes são mais sensíveis, pois apresentaram atrasos em resposta a baixa iluminação (~15 

lux) quando comparados aos mais velhos (Crowley et al., 2015). Ademais, a elaboração de uma 

curva de resposta de fase à luz branca (PRC) para adolescentes (14-17 anos) não corroborou a 

hipótese (Crowley & Eastman, 2017), uma vez que o observado nos adolescentes se assemelha 

em amplitude e direção aos estudos com adultos (Czeisler et al., 2002; Daan & Aschoff, 2001; 

Prayag, Münch et al., 2019). 

A intensidade luminosa pode modificar respostas circadianas e influenciar a cognição 

(Souman et al., 2018) e/ou o CSV (Cajochen et al., 2000; Zeitzer et al., 2011; Prayag, Najjar, 



24 
 

et al., 2019). Em um estudo que ministrou intensidades entre 3-9.100 lux, Zeitzer e 

colaboradores (2000) observaram que intensidades menores ~15 lux não geram resposta, 

enquanto a máxima (9.100 lux) atrasou o ritmo em 3,2h, suprimindo completamente a secreção 

de melatonina. Os autores ressaltam que apenas 106 lux gerou metade do atraso provocado pela 

intensidade máxima (1,8h) e suprimiu 88% da melatonina. A melatonina é um hormônio 

produzido pela glândula pineal (Lerner et al., 1958) e secretado apenas à noite, de maneira 

rítmica e controlada pelo NSQ (Arendt, 2006; Gorfine et al., 2006). O pico de secreção deste 

hormônio associa-se a medidas mais baixas da temperatura corporal, do estado de alerta e do 

desempenho cognitivo em humanos (Gorfine et al., 2006; Rea & Figueiro, 2011) e, por isso, a 

melatonina é tida como um dos melhores marcadores indiretos do ritmo circadiano (Arendt, 

1998; Rea & Figueiro, 2011; Prayag, Münch, et al., 2019). 

A duração da exposição à luz desempenha papel determinante. Chang et al. (2012) 

observaram respostas não lineares como efeito de 10.000 lux em diferentes durações, à medida 

que 0,2h foi ~5 vezes mais eficaz no atraso de fase do que 4h de exposição. Em um estudo, 

aumentar a duração da exposição de 1 para 3h, mas não a intensidade (entre 2000-8000 lux), 

aumentou a amplitude dos atrasos de fase induzidos pela luz (Dewan et al., 2011). Nota-se que, 

embora estas intensidades saturem a capacidade de respostas, a magnitude da resposta 

circadiana é dependente simultaneamente da duração e da intensidade luminosa (Prayag, 

Münch, et al., 2019). Ademais, a relação entre a duração da exposição e a resposta parece ser 

mais complexa, pois sequências de flashes luminosos muito curtos podem induzir grandes 

mudanças de fase em humanos (Zeitzer et al., 2011; Najjar & Zeitzer, 2016). 

O comprimento de ondas da luz exerce efeitos sobre o organismo (Badia et al., 1991; 

Chellappa et al., 2011; Myers & Badia, 1993). Estudos mostram respostas circadianas 

provocadas pela luz de comprimento curto (entre 460-480 nm) e descrevem o pico para a 

supressão da melatonina em ~480 nm (Brainard et al., 2001; Thapan et al., 2001; Najjar et al., 
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2014), semelhante à faixa espectral de resposta das ipRGCs (Dacey et al., 2005; Berson, 2002). 

Conforme Rea e Figueiro (2011), luzes mistas (com comprimentos curtos e longos) promovem 

menos respostas circadianas, quando comparadas a luzes na faixa de comprimento de onda 

curto. Wright e colaboradores (2001) compararam os efeitos da exposição a luzes LED branca 

(mista) e na faixa do azul à noite, observando que o comprimento de ondas curto foi mais eficaz 

em atenuar os níveis (70% de supressão) e atrasar a secreção da melatonina (42 min), quando 

comparado à luz branca (50% de supressão e 22 min de atraso). Assim, quanto mais a fonte de 

iluminação apresentar comprimentos curtos, menor será a iluminância necessária para atingir 

as respostas sistêmicas esperadas (Rea & Figueiro, 2011).  

Em estudo com jovens adultos (18-30 anos) expostos a luz artificial à noite (10-2.000 

lux por 5h), foram observadas diferenças individuais na sensibilidade do STC para a supressão 

de melatonina, que variou entre 6-350 lux. Todavia, os autores relatam que de forma geral, a 

supressão de 50% da melatonina ocorre a menos de 30 lux, e que as diferenças individuais 

podem ser de fundamental importância para determinar o papel do STC na saúde ou doença 

(Phillips et al., 2019).  

Além disso, a luz noturna, por vezes proveniente do uso de dispositivos eletrônicos, 

promove o aumento da ativação fisiológica (Arora et al., 2014; Carter et al., 2016; Twenge et 

al., 2017; Higuchi et al., 2003), estando associada a atrasos nos horários de dormir, aumento da 

latência do sono (Arora et al., 2014; Pieters et al., 2014), encurtamento da duração do sono, 

atraso nos horários de acordar (Arora et al., 2014; Gamble et al., 2014), podendo repercutir 

negativamente no CSV no dia seguinte à exposição, dentre outros prejuízos (Chang et al., 2014). 

Este quadro geral pode associar-se a insônia, desordens e distúrbios do sono (Haim & Portnov 

2013), desregulando emoções através de altos níveis de ansiedade, raiva, fadiga e confusão, 

aumentando o fator de risco para transtornos de saúde mental e comportamental (Dahl, 1996; 

Hasler & Pedersen, 2020; McMakin et al., 2016; Walker et al., 2017; Walker et al., 2020). 
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O comprometimento do sono causado pela luz deve ser observado como fator que pode 

causar prejuízos cognitivos afetando a aprendizagem. Wolfe e colaboradores (2014) 

investigaram o impacto do uso de videogames próximo ao horário de dormir sobre a atenção 

sustentada em adolescentes (15-20 anos). Os autores encontraram relações entre o tempo de 

jogo e o sono, e entre jogar e atenção. A duração do sono associou-se negativamente com a 

atenção e as análises revelaram que a relação entre jogar e a atenção sustentada foi totalmente 

mediada pela duração do sono, indicando que o videogame afetou a capacidade de manter a 

atenção apenas na medida em que isso afetou o sono. Outras evidências demonstram que o uso 

de dispositivos eletrônicos próximo ao horário de dormir associa-se a tempos de reação mais 

longos para os alertas tônico e fásico e menos estabilidade da atenção sustentada, em 

adolescentes do ensino médio (Oliveira et al., 2020).  

Em contrapartida, trabalhos realizados com adolescentes brasileiros, mostram que 

populações rurais, sem energia elétrica, dormem mais cedo e apresentam menos relatos de 

privação de sono do que populações em áreas urbanas (Louzada & Menna-Barreto, 2003, 2004; 

Pereira et al., 2010). A luz à noite pode até mesmo modular a expressão do cronotipo, uma vez 

que adolescentes em zonas urbanas bem iluminadas apresentaram orientação vespertina mais 

forte do que os de regiões mais escuras e/ou rurais (Vollmer et al., 2012).  

Enquanto isso, a exposição à luz pela manhã, estudada com menor frequência, pode 

trazer benefícios ao CSV (Okamoto et al., 2014; Sahin & Figueiro, 2013; Sahin et al., 2014). 

Ao comparar crianças dos turnos matutino e vespertino, Anacleto e colaboradores (2014) 

mostraram que estudantes do matutino se expõem a intensidades luminosas mais altas pela 

manhã, quando comparados aos da tarde, não havendo diferenças na exposição a luz artificial 

noturna. Todavia, os horários escolares matutinos causam privação do sono nestas crianças, o 

que não foi observado nas que estudam a tarde. Outros estudos evidenciam como a luz pela 

manhã pode avançar os ritmos em jovens, aumentando a duração do sono, diminuindo a 
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privação (Martinez-Nicolas et al., 2011; Wright et al., 2013), o que poderia resultar em maior 

alerta e atenção durante as aulas matutinas (Chellappa et al., 2011; Corbett et al., 2012). 

Segundo estudos, a exposição à luz (~20 min) de comprimento curto ativa áreas 

subcorticais envolvidas na manutenção da vigília e áreas corticais associadas a processos 

cognitivos, como a atenção, que podem se manter ativos por até 5 min após o fim da exposição 

(Okamoto & Nakagawa, 2015; Vanderwalle, Gais, et al., 2007; Vanderwalle, Schmidt, et al., 

2007), independentemente do horário do dia. Além disso, evidências indicam que a luz de 

comprimento de onda longo modula o alerta durante o dia e à noite, e que isto ocorreria por 

mecanismos diferentes ao da supressão da melatonina (Okamoto et al., 2014; Sahin & Figueiro, 

2013; Sahin et al., 2014). 

Todavia, os adolescentes apresentam poucos comportamentos que favorecem à 

exposição à luz pela manhã, principalmente em dias letivos, tais como: (1) o deslocamento até 

a escola, em que a distância, o tipo de deslocamento, as condições de mobilidade urbana e o 

uso de óculos escuros são moduladores desta exposição (Pereira et al., 2010, 2013; Villa-

González, Barranco-Ruiz et al., 2018); e (2) a própria permanência na escola, principalmente, 

dentro da sala de aulas. 

Estudos apontam que uma iluminação de qualidade das salas de aula promove 

melhoras na concentração, humor e aprendizagem (Mccreery & Hill, 2005; Norazman et al., 

2018; Northeast Energy Efficiency Partnerships [NEEP], 2002). Contudo, a maioria das salas 

de aula não utiliza luz natural, sendo iluminada artificialmente por lâmpadas fluorescentes, que 

apresentam espectro descontínuo de luz e cor não natural, associados ao aumento do 

desconforto visual e estresse, prejudicando o aprendizado (Lorelei, 2003; Küller & Laike, 1998; 

Martel, 2017; NEEP, 2002). No Reino Unido, a má qualidade da iluminação das salas de aula 

associou-se à relatos de dores de cabeça e baixo desempenho visual dos estudantes 
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(Winterbottom & Wilkins, 2009). No Brasil, normas nacionais recomendam intensidades 

luminosas entre 300 e ≥750 lux para o bom funcionamento do SV (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas [ABNT], 2013). Todavia, em Natal, estudos com adolescentes registraram 

valores muito abaixo das recomendações: 121,1 lux (Galina, 2017), 142,3 lux (Maia et al., 

2011) e 256 lux (Sousa et al., 2007). 

Assim, a luz exerce efeitos ativadores agudos ou crônicos, que podem ser benéficos 

ou maléficos a depender do horário, intensidade e duração da exposição, e do comprimento de 

onda da luz. Pela manhã, essa ativação associa-se à avanços na fase dos ritmos circadianos, 

diminuição da privação de sono e da sonolência diurna e melhora da cognição, podendo auxiliar 

a aprendizagem e o desempenho acadêmico. Todavia, são inexistentes os estudos que 

relacionam a luz pela manhã ao CSV e atenção de adolescentes em contexto ecológico, em que 

a imposição dos horários escolares matutinos é um desafio temporal para esta parte da 

população. Desta forma, propõe-se um estudo para avaliar as relações entre a exposição a luz 

pela manhã e o CSV e atenção de adolescentes em Natal, RN. Cidade que apresenta baixas 

latitudes, contribuindo para um cenário de exposição à luz natural relativamente constante e 

estável durante o ano.
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar a relação entre a intensidade da exposição à luz pela manhã e o CSV e atenção 

em adolescentes do turno matutino. 

2.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar os perfis diários de exposição à luz e de atividade-repouso ao longo de dias 

letivos e livres e no dia da execução da tarefa de atenção, em adolescentes do turno 

matutino; 

 Comparar os níveis de exposição à luz e de atividade ao longo das 24h entre dias letivos 

e livres, em adolescentes do turno matutino;  

 Caracterizar o CSV de acordo com o padrão temporal de sono, a qualidade de sono, 

sonolência ao despertar e os hábitos de sono; e os componentes da atenção em 

adolescentes do turno matutino; 

 Avaliar a relação entre a exposição à luz pela manhã em dias letivos e livres, e os padrões 

de sono e a atenção em adolescentes do turno matutino; 

 Avaliar a relação entre a exposição à luz pela manhã no dia de execução da tarefa de 

atenção, os padrões de sono na noite anterior à tarefa e a atenção, em adolescentes do 

turno matutino.
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3. HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

Hipótese 1: Os níveis de exposição à luz e de atividade-repouso irão variar de acordo com os 

momentos da semana e com a fase de claro e de escuro.  

Predição 1: Em dias letivos, os níveis de exposição à luz e de atividade-repouso serão 

mais altos na fase clara do dia e baixos na fase escura, quando comparado aos dias 

livres. 

Hipótese 2: Os níveis de exposição à luz pela manhã irão variar entre antes e durante a 

permanência dos estudantes nas salas de aula. 

Predição 1: Os níveis de exposição irão diminuir após a entrada dos adolescentes nas 

salas de aula. 

Hipótese 3: A intensidade luminosa pela manhã se relaciona com o padrão temporal de sono, 

a qualidade de sono, sonolência ao despertar e os componentes da atenção. 

Predição 1: Quanto mais alta a intensidade luminosa em dias letivos e livres à qual o 

adolescente se expõe pela manhã: 

• Mais cedo a meia fase do sono e menor o ‘Jetlag’ social; 

• Mais cedo os horários de dormir e acordar; 

• Mais longos a duração do sono e o tempo na cama; 

• Mais baixos os níveis das irregularidades do sono; 

• Melhor a qualidade de sono, representada através de: níveis mais altos de 

eficiência do sono e mais baixos de latência do sono, ‘tempo desperto após o 

adormecer’ (WASO) e despertares noturnos; 

• Mais baixo o nível de sonolência ao despertar; 
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• Melhor o desempenho atencional representado através de: tempos de reação 

mais curtos, maior percentagem de respostas corretas e menor de omissões. 

Predição 2: Quanto mais alta a intensidade luminosa no dia da execução da tarefa de 

atenção, melhor o desempenho atencional, ou seja, mais curtos serão os tempos de 

reação, maior a percentagem de respostas corretas e menor de omissões. 

Hipótese 4: O cronotipo, os padrões de sono na noite anterior à execução da tarefa de atenção 

e a sonolência ao despertar no dia de execução da tarefa se relacionarão ao desempenho 

atencional. 

Predição 1: quanto maior a tendência a vespertinidade, mais tardios os horários de 

dormir e acordar, menor a duração, maior a latência do sono, maior o WASO e maior a 

frequência de despertares noturnos, pior será o desempenho atencional; observados por meio 

de tempos de reação mais longos, menor percentagem de respostas corretas e maior de 

omissões.
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4. METODOLOGIA 

4.1. Participantes e ambiente experimental 

Devido à pandemia de Sars-CoV-2 (COVID-19), este trabalho foi realizado utilizando 

o banco de dados do Laboratório de Cronobiologia e Comportamento da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). Os dados analisados fazem parte de 2 projetos de mestrado 

(Galina, 2017; Oliveira, 2016) aprovados pelo Comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (CEP UFRN – pareceres de número 650.621 e 1.489.057) 

(ANEXOS 1 e 2), que tiveram os dados coletados na cidade de Natal, capital do RN. A cidade 

de Natal está localizada em baixa latitude (próximo a linha do Equador - Lat.: 05° 47’ 42” Sul, 

Long.: 35° 12’ 34” Oeste) e apresenta clima tropical com alta irradiação solar e pequenas 

variações nos horários de nascer (~04:55h a ~5:35h) e pôr do sol (~17:11h a ~17:44h) e dos 

crepúsculos (~15min) durante o ano inteiro (CPTEC/INPE, 2016; U.S. Navy, 2001), o que 

contribui para uma irradiação solar relativamente estável durante todo o ano. 

Este estudo transversal contou com a participação de 99 adolescentes, que estudavam 

no turno matutino, o qual iniciava as aulas entre 07h e 07:15h. A descrição detalhada do número 

de indivíduos após desistências e perda de dados encontra-se na Figura 1. 

4.2. Critérios e inclusão e exclusão  

Foram incluídos adolescentes de ambos os sexos, que estavam matriculados nas 

primeiras ou segundas séries do ensino médio, no turno matutino, em escolas privadas na cidade 

de Natal, e que entregam os Termos de Consentimento Livre (TCLE) e Esclarecido e o de 

Assentimento (TA) assinados.  

Foram excluídos das análises estatísticas os participantes que: (1) relataram transtorno 

de atenção, epilepsia ou sintomas relacionados à ansiedade durante o preenchimento do 

questionário “A Saúde e o Sono”; (2) não entregaram os Diários de Sono devidamente 
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respondidos; (3) apresentaram problemas nos dados de atenção devido a alguma falha no 

programa, ou aqueles que não atingiram os valores de corte para cada um dos componentes da 

atenção (70% de aproveitamento no alerta tônico e fásico, e na atenção sustentada, e 60% na 

atenção seletiva); (4) apresentaram problemas durante a coleta dos dados de actimetria, tais 

como: defeitos no aparelho, que impediram a coleta de dados de atividade-repouso e/ou de 

exposição à luz; ou não ter usado o aparelho por pelo menos 6 dias completos (4 dias letivos e 

2 dias livres)  (Galina et al., 2021) (Figura 1). 

 
Figura 1: Número de participantes e a perda de dados durante as etapas da pesquisa e na filtragem de 

dados para a realização das análises estatísticas. 

4.3. Coleta de dados 

A coleta dos dados utilizados se deu entre setembro de 2014 e novembro de 2016, 

exceto durante as férias, feriados e períodos de avaliações escolares. Desta forma, após a 

aprovação do CEP, os projetos foram apresentados à equipe pedagógica das escolas para 

organização da execução da pesquisa. Esta ocorreu em 3 etapas, em momentos em que os 

adolescentes se encontravam na escola. 
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A primeira etapa da coleta de dados consistiu no recrutamento dos alunos, que 

aconteceu nas salas de aulas, geralmente nas quintas ou sextas-feiras (Quadro 1). Nesta etapa, 

os objetivos e procedimentos a serem realizados foram esclarecidos e ocorreu a entrega do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – ANEXOS 3 e 4) àqueles que desejavam 

participar. Neste termo, estão descritos os objetivos, procedimentos e possíveis riscos da 

pesquisa. O documento foi assinado pelos pais, responsáveis ou pelos próprios alunos, caso 

fossem maiores de 18 anos. Além disso, foi entregue para os menores de 18 anos o Termo de 

Assentimento (TA – ANEXO 5), que apresenta as mesmas explicações do TCLE, porém com 

linguagem acessível a crianças e adolescentes, sendo assinados pelos próprios participantes. 

Quadro 1: Atividades, instrumentos e durações de cada etapa da coleta de dados. 

Etapa Atividades Instrumentos Duração 

1ª 

Recrutamento - 

1 dia 
Entrega dos termos 

Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido 

Termo de Assentimento 

2ª Caracterização geral da amostra Questionário “A Saúde e o Sono” 1 dia 

3ª 

Caracterização do CSV, exposição à luz e 

atividade-repouso  

Diário do Sono 

10 dias 
Escala de Sonolência de 

Maldonado 

Actimetria 

Caracterização da atenção Tarefa de Execução Contínua 1 dia 

 

No início da semana seguinte, eram recolhidos os termos e realizou-se a aplicação do 

questionário “A Saúde e o Sono” (segunda etapa), para caracterização da amostra e aplicação 

de parte dos critérios de exclusão. A terceira etapa tinha início nas sextas-feiras (uma semana 

após o primeiro contato com os alunos), momento em que entre 15 e 20 estudantes recebiam 

um actímetro e diário do sono, onde se encontrava a Escala de Sonolência de Maldonado. Estes 

instrumentos deveriam ser usados e respondidos durante 10 dias seguidos. Na semana seguinte, 

durante o preenchimento do diário, era aplicada a Tarefa de Execução Continua (TEC) entre as 
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terças e sextas-feiras. Em cada dia de coleta era possível avaliar, no máximo, 5 adolescentes. 

As etapas, suas durações e os instrumentos utilizados estão relatados no Quadro 1. 

Foram realizados estudos pilotos para o ajuste das metodologias. Desta forma, 

certificou-se a eficácia dos equipamentos, questionários e da tarefa de atenção apresentada aos 

participantes. A adesão dos participantes via assinatura dos termos contou com a participação 

de 22 estudantes matriculados no 2º ano, os quais foram incluídos na amostra final deste 

trabalho, pois não houve diferenças na metodologia aplicada posteriormente. 

4.3.1. Instrumentos 

4.3.1.1. Caracterização geral da amostra 

4.3.1.1.1. Questionário “A Saúde e o Sono” (ANEXOS 6 e 7) 

Compreende questões diversas acerca da saúde geral, hábitos de sono e outras 

informações relacionadas ao cotidiano do participante, tais como: horários em que se sentem 

mais sonolentos durante o dia e que tipo de deslocamento geralmente é utilizado para ir à escola, 

dentre outros (Mathias et al., 2006). Foram incluídas questões para avaliação da classificação 

econômica dos participantes, seguindo o Critério de Classificação Econômica do Brasil 

(CCEB) elaborado pela ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, n.d.). As 

questões inferem sobre bens materiais, condição de moradia e grau de instrução dos 

responsáveis, que geram um escore subdividido em 8 classes econômicas distintas. É 

importante frisar que a avaliação e classificação é atualizada anualmente, e que a amostra 

analisada seguiu as classificações dos anos em que foram coletados. Os Quadros 2 e 3 

apresentam os critérios utilizados. 

4.3.1.2. Caracterização do CSV, da exposição à luz e da atividade-repouso 

4.3.1.2.1. Diário de Sono (ANEXO 8) 
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A adaptação deste formulário por Andrade (1997) e por Louzada (2000) apresenta 

questões acerca dos horários de deitar e acordar, os motivos para tais horários, a forma de 

despertar pela manhã, e a frequência e horários de início e fim de cochilos. Foi respondido por 

10 dias consecutivos (6 dias letivos e 4 livres), iniciando-se na manhã do primeiro sábado. Este 

instrumento foi utilizado como referencial para a análise dos dados de sono coletados pela 

actimetria. 

Quadro 2: Classificação econômica, escores e renda média domiciliar 

em Reais segundo o CCEB, 2014. 

Classificação econômica Escore Renda média domiciliar (R$) 

A1 42 - 46 9.733,00 

A2 35 - 41 6.564,00 

B1 29 - 34 3.479,00 

B2 23 - 28 2.013,00 

C1 18 - 22 1.195,00 

C2 14 - 17 726,00 

D 8 -13 485,00 

E 0 - 7 277,00 

Quadro 3: Classificação econômica, escores e renda média domiciliar 

em Reais segundo o CCEB, 2015. 

Classificação econômica Escore Renda média domiciliar (R$) 

A 45 - 100 20.272,56 

B1 38 - 44 8.695,88 

B2 29 - 37 4.427,36 

C1 23 - 28 2.409,01 

C2 17 - 22 1.446,2 

D - E 0 - 16 639,78 

4.3.1.2.2. Escala de Sonolência de Maldonado (ANEXO 8) 

A Escala de Sonolência desenvolvida por Maldonado e colaboradores (2004) avalia a 

sonolência através das ilustrações de cinco faces, que sinalizam diferentes níveis de sonolência 

(desde um indivíduo alerta até um muito sonolento). Neste trabalho, utilizou-se a escala 

adaptada por Belísio (2014), que adicionou 4 faces à escala original para que os participantes 

pudessem identificar diferentes níveis de sonolência, totalizando nove faces na escala. Esta 

escala foi inserida no diário de sono, sendo preenchida por 10 dias consecutivos após o 

despertar. 
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4.3.1.2.3. Actimetria 

O actímetro, aparelho semelhante a um relógio de punho, coleta informações sobre 

quantidade de movimento realizado e intensidade luminosa a que os usuários se expõem ao 

longo do tempo. Foi utilizado concomitantemente ao preenchimento do diário de sono como 

medida objetiva de avaliação do CSV, e para a caracterização da atividade-repouso e exposição 

à luz. Os participantes foram instruídos a usá-lo no punho do braço não-dominante, bem como 

não o cobrir com casacos, camisas ou blusas de manga comprida, de modo a deixar o 

equipamento sempre exposto à luz ambiente. 

Os dados foram coletados em intervalos de 1 min, servindo como base para a 

construção de perfis diários de atividade-repouso e de exposição à luz, com o intuito de observar 

o padrão destes perfis nos adolescentes da amostra. O modelo de actímetro utilizado foi o 

ActTrust da empresa brasileira Condor Instruments (Condor Instruments, 2015). 

4.3.1.3. Caracterização da atenção 

4.3.1.3.1. Tarefa de Execução Contínua (TEC) 

A TEC proposta por Valdez e colaboradores (2005) é uma tarefa neuropsicológica 

apresentada de forma resumida na Figura 2. Geralmente aplicada em um computador, que deve 

ter tela com tamanho de 14’ ou 15’ polegadas. Nesta tarefa, os participantes são solicitados a 

utilizar apenas os dedos indicador, médio e anular para pressionar, respectivamente, 1, 2 e 3 em 

um teclado numérico, de acordo com os números que aparecem na tela, que variam de 0 a 9. 

Assim, deve-se pressionar 1 para números de 0 a 8 (indicativo do alerta tônico); pressionar 2 

para o aparecimento do número 9 (indicativo atenção seletiva); e 3 para o número 4, quando 

este aparecer imediatamente após um número 9 (indicativo do alerta fásico). A execução da 

tarefa completa é tida como um indicativo da atenção sustentada.  
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A tarefa consiste em 27 blocos, cada um com 20 estímulos randômicos, constituindo 

540 estímulos: 14 aparições de números diferentes de 9, 4 aparições do número 9, e 2 aparições 

do número 4 após o 9. A duração da permanência de cada estímulo na tela é de 100 ms, enquanto 

a duração entre estímulos pode variar aleatoriamente em  ̴1200, variando entre 1000 e 1400 ms, 

e totalizando uma duração total da tarefa de  ̴12 min. 

 
Figura 2: Esquema da Tarefa de Execução Contínua e componentes da atenção avaliada. Modificado de 

Valdez (2005). 

As respostas do participante são utilizadas para a avaliação dos quatro componentes 

da atenção. Neste trabalho, a aplicação da tarefa se deu por meio de um laptop, no qual foi 

instalado o SuperLab, programa para a execução da TEC. Assim, o estudante foi retirado da 

sala de aulas entre às 7:30h e 9:30h, sendo a tarefa realizada em uma sala reservada, com o 

mínimo de interferência de estímulos exteriores. Ao chegar o aluno permanecia em repouso, 

sentado, por 5 min, e recebia as instruções para a realização da TEC. Após o repouso havia um 

treinamento (~3 min de duração), seguida pela execução da tarefa completa. Este procedimento 

acontecia apenas uma vez com cada participante. 

4.4. Análise dos dados 
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Com o intuito de caracterizar a amostra, a classificação econômica e o tipo de 

deslocamento utilizado para ir à escola foram comparados através de testes Qui-quadrado com 

correções de Bonferroni. 

Para construção dos perfis de atividade-repouso e de exposição à luz foram utilizados 

os dados de actimetria. Para tanto, usou-se os dados de atividade-repouso em sua forma bruta, 

diretamente do output do ActStudio (Condor Instruments), enquanto os dados de iluminação 

foram transformados em logaritmo (logLux) para normalização da amostra. Assim, calculou-

se a média por hora, que resultou em 24 valores por dia, o que permitiu a construção de um 

perfil com os 10 dias coletados. Fez-se um agrupamento das médias dos 10 dias, o que 

possibilitou a construção de um perfil de atividade-repouso e exposição à luz de acordo com a 

hora do dia. Ademais, construiu-se um perfil apenas com os dados do dia da realização da TEC. 

Com o intuito de complementar as informações contidas nos gráficos e como forma de orientar 

o leitor com relação aos momentos de claro e escuro naturais foram usados dados do 

fotoperíodo na época das coletas de dados para a construção de todos os perfis (Fonte: Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

[CPTEC/INPE], 2016; United States Navy [U.S. Navy], 2001). 

Com o objetivo de comparar os níveis de atividade-repouso e exposição à luz entre os 

horários do dia e os momentos da semana foram feitas ANOVAs de 2 vias com medidas 

repetidas, tendo os horários (0-23h) e os momentos da semana (dias letivos e livres) como 

fatores de repetição para as análises.  

Além disso, foram comparadas as variâncias da exposição a luz pela manhã entre dias 

letivos e livres (geral) e especificamente no dia da execução da tarefa de atenção desde o 

despertar até a entrada do adolescente na sala de aula (DS) e do despertar até a execução da 

tarefa (DT). Para tal, escolheu-se uma janela de análise dos dados entre os horários 05-13h, uma 
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vez que este intervalo atende a parte da janela de avanços de fase no ritmo circadiano 

promovidos pela exposição a luz (Crowley & Eastman, 2017). Estas variâncias foram 

comparadas entre os momentos da semana, bem como especificamente no dia de execução da 

TEC, desde o despertar até a entrada do adolescente na sala de aula (DS) e do despertar até a 

execução da tarefa (DT) por ANOVAs de 1 via.  

Para avaliação do padrão temporal de sono, foram obtidas as seguintes variáveis 

através da análise de actimetria realizada no programa ActStudio (Condor Instruments): (1) 

horários de dormir e (2) acordar, (3) duração do sono e (4) tempo na cama. Por meio do mesmo 

software foram obtidas as seguintes variáveis para a avaliação objetiva da qualidade do sono: 

(1) latência e (2) eficiência do sono, (3) tempo acordado após o início do sono (WASO), e (4) 

despertares noturnos. Teste t de amostras pareadas (dependentes) foram usados para comparar 

estas variáveis entre dias letivos e livres.  

Para a caracterização da meia fase do sono foi utilizada a fórmula elaborada por 

Roenneberg e colaboradores (2007) para o Questionário de Cronotipo de Munique. Todavia, 

foram utilizados como base para estes cálculos os dados de sono obtidos através da actimetria. 

Enquanto o Jetlag social foi calculado com base no proposto por Jankowski (2017), através da 

diferença entre o início do sono em dias de trabalho (neste caso, dias letivos) e dias livres. 

Além disso, foram calculadas as irregularidades dos horários de dormir e acordar 

através dos desvios padrões da média dos horários destas variáveis. Assim como, as 

irregularidades da duração do sono e do tempo na cama, que foram obtidas por meio da 

subtração das médias destes horários entre dias letivos e livres. 

Os horários de início e fim, e a duração dos cochilos foram acessados por meio dos 

relatos obtidos nos diários de sono. Enquanto isso, a sonolência foi registrada pela Escala de 

Sonolência de Maldonado logo após o despertar. Todas estas variáveis foram analisadas por 
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meio de Testes t de amostras pareadas (dependentes) com o intuito de comparar dias letivos e 

livres.  Além disso, foram avaliadas variáveis associadas ao CSV e aos hábitos de sono em dias 

letivos e livres, tais como: percentagem da amostra que cochila, os motivos para os horários 

relatados para dormir e acordar, a forma de despertar e os horários que se sente mais sonolento 

durante o dia. Cada uma destas variáveis foi comparada entre dias letivos e livres através de 

testes Qui-quadrado e correções de Bonferroni. É importante mencionar que houve aula no 

primeiro sábado do período da coleta de dados para alguns participantes. Desta forma, este dia 

foi considerado como dia letivo para estes estudantes na maioria das análises, com exceção dos 

hábitos de sono descritos acima. 

Para caracterizar o desempenho dos participantes na TEC foram consideradas as 

seguintes variáveis para cada componente da atenção: (1) o tempo de reação nas respostas 

correta, (2) a percentagem de respostas corretas e (3) as omissões (percentagem de estímulos 

sem resposta). Ademais, para a atenção sustentada: (1) Estabilidade ao longo da tarefa 

(representada através dos coeficientes de regressão linear da percentagem de respostas corretas 

e do tempo de reação ao longo da tarefa); e (2) Estabilidade geral (representado pelo desvio 

padrão da percentagem de respostas corretas e do tempo de reação ao longo da tarefa). 

Com o intuito de avaliar a relação entre a luz pela manhã e o sono e a atenção montou-

se um GLM (General Linear Model), tendo a exposição à luz pela manhã em dias letivos e dias 

livres como variáveis previsoras (independentes), primeiramente em um modelo com as 

seguintes variáveis do sono: (1) meia fase do sono, (2) Jetlag social, (3) sonolência ao despertar, 

(4) horários de dormir, (5) horários de acordar, (6) duração do sono, (7) tempo na cama, (8) 

irregularidade nos horários de dormir, (9) irregularidade nos horários de acordar, (10) 

irregularidade na duração do sono, (11) irregularidade no tempo na cama, (12) latência do sono, 

(13) eficiência do sono, (14) WASO e (15) despertares noturnos. Posteriormente, foi feito um 
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segundo modelo com os mesmos preditores para as variáveis da atenção: tempos de reação, 

percentagem de respostas corretas e de omissões nos alertas tônico e fásico, e na atenção 

seletiva; e para a atenção sustentada foram incluídas a estabilidade geral e a estabilidade ao 

longo da tarefa. 

Com o intuito de avaliar a relação da luz pela manhã especificamente com a TEC, foi 

feito outro GLM, tendo a intensidade de exposição à luz no dia de execução da tarefa: (1) desde 

o despertar até a entrada do adolescente na sala de aula (DS) e (2) do despertar até a execução 

da tarefa (DT) como previsoras para as variáveis descritas na GLM anterior, com exceção das 

irregularidades do sono. Ademais, neste modelo, todas as variáveis do CSV são referentes à 

noite anterior ao dia da TEC ou na manhã da execução da tarefa (para as variáveis da atenção, 

para o horário de acordar e a sonolência ao despertar). 

Para todas os GLMs modeladas foram incluídos o sexo, o ano em que o adolescente 

estava matriculado, a classificação econômica e o tipo de transporte usado para ir à escola como 

controle, uma vez que outros estudos observaram que estas variáveis podem se relacionar com 

o sono e a cognição (Díaz-Morales & Escribano, 2015; Pereira et al., 2013; Ziporyn et al., 

2022). Desta forma, estes fatores foram inseridos com o objetivo de avaliar relações com as 

variáveis de sono e de atenção analisadas ou se há interferência destes fatores sobre as relações 

da exposição a luz e as variáveis dependentes.    

Todas as análises estatísticas foram realizadas por meio dos programas IBM SPSS 

Statistics, version 20 e Statsoft Statistica, version 8.0, sendo considerado nível de significância 

de 5% para todos os testes descritos.
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5. RESULTADOS 

5.1. Caracterização geral da amostra 

Este estudo contou com a participação de 99 adolescentes (63 meninas), sendo 29 

matriculados no 1º ano e 70 no 2º ano, com idade entre 14-18 anos (15,7 ± 0,8 anos). Houve 

diferença na distribuição dos participantes entre as categorias da classificação econômica (χ² = 

25,52, p<0,001), havendo prevalência de indivíduos nas classes B2 e C1, assim como entre os 

tipos de deslocamento até a escola (χ² = 113,80, p<0,001), com a predominância do uso de 

carros (Tabela 1). 

Tabela 1: Distribuição da classificação 

econômica e tipo de transporte usado para ir 

à escola (%). 

Classificação econômica (%) p 

A 16,7 <0,001 

B1 14,6 

B2 29,2 

C1 25 

C2 10,4 

D-E 4,2 

Tipo de deslocamento 

Carro 70,8 <0,001 

Ônibus 14,6 

A pé 9,3 

Outro 5,20 

Testes Qui-quadrado com correção de Bonferroni.  

5.2. Ciclo sono-vigília 

5.2.1. Padrão temporal e qualidade do sono e sonolência ao despertar 

Os adolescentes dormiram mais tarde (t(98) = -11,49, p<0,05), acordaram mais cedo 

(t(98) = -17,71, p<0,05), dormiram menos (t(98) = -8,03, p<0,05) e passaram menos tempo na 

cama (t(98) = -10,55, p<0,05) em dias letivos, quando comparados a dias livres (Figura 3). 

Algumas variáveis associadas à qualidade do sono apresentaram diferenças: houve maior 

WASO (t(98) = -6,14, p<0,05) e menor frequência de despertares noturnos (t(98) = -6,86, p<0,05) 

em dias letivos, sem diferenças na latência (t(98) = 0,41, p=0,67) e na eficiência do sono (t(98) = 

0,17, p=0,81), que apresentou valores médios em torno de 81% (Tabela 2). 
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Figura 3: Actogramas representativos dos 10 dias de coleta de dados de seis dos participantes da amostra 

(participantes A, B, C, D, E e F). 
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Tabela 2: Médias e desvios padrões das variáveis do ciclo sono-vigília avaliados. 

Parâmetros n médias p 

Meia fase do sono 99 03:42 ± 0:53 - 

Horário de dormir 99  <0,05 

Dias letivos  23:11 ± 1:00  

Dias livres  00:10 ± 1:04  

Horário de acordar 99  <0,05 

Dias letivos  06:17 ± 0:25  

Dias livres  08:58 ± 1:33  

Duração do sono 99  <0,05 

Dias letivos  05:53 ± 0:55  

Dias livres  06:43 ± 0:58  

Tempo na cama 99  <0,05 

Dias letivos  07:13 ± 0:59  

Dias livres  08:46 ± 1:10  

Latência do sono 99  =0,67 

Dias letivos  00:25 ± 0:20  

Dias livres  00:24 ± 0:25  

Eficiência do sono (%) 99  =0,81 

Dias letivos  81,4 ± 9,2  

Dias livres  81,3 ± 9,9  

WASO 99  <0,05 

Dias letivos  00:50 ± 0:28  

Dias livres  00:05 ± 0:34  

Despertares noturnos + 99  <0,05 

Dias letivos  8 ± 5  

Dias livres  10 ± 5  

Sonolência ao despertar 99  <0,05 

Dias letivos  5 ± 2  

Dias livres  4 ± 2  

Irregularidades 99  <0,05 

Dormir  01:11 ± 0:30  

Acordar  01:50 ± 0:41  

Duração do sono  00:50 ± 1:02  

Tempo na cama  00:31 ± 1:29  

Jetlag social 99 01:04 ± 0:43 - 
+ Variável medida em unidades arbitrárias. Testes t de amostras pareadas (dependentes). Nível de 

significância, p < 0,05. 

Houve diferenças na sonolência ao despertar, com maiores níveis em dias letivos (5 ± 

2) que em dias livres (4 ± 2) (t(91) = 8,45, p<0,05 – Tabela 2). 

As irregularidades nos horários de dormir e acordar e o Jetlag social variaram entre 

01:11 ± 0:30 e 01:04 ± 0:43 horas. Enquanto as irregularidades do tempo na cama e da duração 

do sono variaram entre 00:50 ± 1:02 e 00:31 ± 1:29 minutos (Figura 3 e Tabela 2). 
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A Figura 4 demonstra a distribuição de frequências para as meias fases do sono da 

amostra, em que se observa uma inclinação para a matutinidade nos indivíduos estudados (D(19) 

= 0,29, p<0,05). 

 
Figura 4: Distribuição das frequências das meias fases de sono observadas, subdivididas em blocos de 

30 min. 

Houve um menor percentual adolescentes que cochilam em dias letivos quando 

comparado a dias livres (χ² = 31,27, p<0,05 – Figura 3), não havendo diferenças nos horários 

de início (t(52) = 0,42, p=0,67) e fim (t(52) = 0,33, p=0,73), e duração (t(52) = -1,49, p=0,14) destes 

cochilos entre os momentos da semana (Tabela 3). 

Tabela 3: Médias e desvios padrões das variáveis do cochilo avaliadas. 

Parâmetros n Dias letivos Dias livres p 

Cochilos (%) 155 33,8 61,0 <0,051 

Início  14:09 ± 2:42 13:37 ± 2:49 =0,672 

Fim  15:44 ± 2:58 15:05 ± 2:57 =0,732 

Tempo na cama  01:34 ± 0:58 01:40 ± 0:56 =0,142 

Os cochilos foram obtidos através dos diários de sono. 1 Testes Qui-quadrado, 

associados a correções de Bonferroni. 2 Testes t de amostras pareadas 

(dependentes). Nível de significância, p < 0,05. 

5.2.2. Hábitos de sono 

O percentual de relatos dos motivos para os horários de dormir diferiu entre momentos 

da semana (χ² = 16,31, p<0,05). O uso da TV (22,3%) e computadores (15,5%) ocorreram com 

maior frequência em dias livres; enquanto o uso da TV (15,3%), estudo (12,7%) e ‘outro’ 
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(10,2%) em dias letivos. Independente do dia da semana, o uso de celulares foi o motivo 

predominante (dias letivos: 39,2% e dias livres: 36,3% – Figura 5).  

 
Figura 5: Distribuição do percentual dos motivos relatados pelos adolescentes para os horários de dormir 

em dias letivos e livres. Teste Qui-quadrado com correção de Bonferroni. * diferença entre os momentos 

da semana, p < 0,05. 

 
Figura 6: Distribuição do percentual dos motivos relatados pelos adolescentes para os horários de 

acordar em dias letivos e livres. Teste Qui-quadrado com correção de Bonferroni. * diferença entre os 

momentos da semana, p < 0,05. 

O percentual de relatos dos motivos para os horários de acordar diferiu entre momentos 

da semana (χ² = 431,68, p<0,001). A escola foi relatada como motivo predominante em dias 

letivos (96%), com menor proporção em dias livres (sábados – 17,5%). Nos dias livres, os 
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motivos relatados em maior frequência foram o despertar espontâneo (58,7%) e passeios 

(11,9% – Figura 6). 

O percentual de relatos para as formas de despertar diferiram entre momentos semana 

(χ² = 93,87, p<0,001). O uso do despertador (45,2%) e a necessidade de ser acordado por outra 

pessoa (‘alguém chamou’ 41,7%) foram relatados com maior frequência em dias letivos, e o 

despertar espontâneo (59,7%) em dias livres (Figura 7). 

 
Figura 7: Distribuição do percentual das formas de despertar relatadas pelos adolescentes para os 

horários de acordar em dias letivos e livres. Teste Qui-quadrado com correção de Bonferroni. * diferença 

entre os momentos da semana, p < 0,05. 

 
Figura 8: Distribuição dos horários em que os adolescentes relataram se sentir mais sonolentos durante 

o dia em dias livres e letivos. Teste Qui-quadrado com correção de Bonferroni. * diferenças entre os 

momentos da semana, p < 0,05. 
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Os horários em que os adolescentes se sentiram sonolentos diferiram entre os 

momentos da semana (χ² = 125,66, p<0,001 – Figura 8). A maior percentagem de relatos foi 

observada entre as 08-10h (42,55%) e 14-16h (29,79%) em dias letivos. Em dias livres, os 

participantes analisados relataram com maior frequência não se sentir sonolento (48,91%). 

5.3. Atenção 

Os adolescentes analisados apresentaram tempos de reação médio de 319,41ms para o 

alerta tônico, 377,51ms para a atenção seletiva e 293,75ms para o alerta fásico (Figura 9A). 

Para o percentual de respostas corretas, registrou-se os seguintes valores: 93,71%, 77,55% e 

78,17%, respectivamente para os mesmos componentes (Figura 9B); e 2,73% de omissões para 

o alerta tônico, 2,04% para a atenção seletiva e 2% para o alerta fásico (Figura 9C). Para as 

variáveis da atenção sustentada analisadas, a estabilidade ao longo da tarefa apresentou 

coeficiente negativo e próximo a zero (-0,02) para as respostas corretas, indicando estabilidade; 

enquanto o coeficiente para os tempos de reação foi positivo (0,19), indicando declínio da 

função cognitiva com a progressão do tempo na tarefa (Figura 9D). A estabilidade geral 

mostrou estas mesmas tendências ao apresentar baixos desvios padrões para as respostas 

corretas e altos desvios para os tempos de reação (Figura 9E).
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Figura 9: Parâmetros de análise do alerta tônico, atenção seletiva e alerta fásico dos participantes por grupo: (A) tempo de reação; (B) percentagem de respostas 

corretas; e (C) percentual de omissões. Parâmetros de análise da atenção sustentada: (D) Estabilidade no tempo de reação e percentual de acertos ao longo da 

tarefa; e (E) estabilidade geral da porcentagem de respostas corretas e tempo de reação durante a tarefa.
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5.4. Perfis de exposição diária à luz e de atividade-repouso 

O perfil de exposição diária à luz (Figura 10) apresentou diferenças entre os momentos 

da semana (F(9, 9444) = 86,84, p<0,001, η² = 0,08, ψ = 1). Os adolescentes se expuseram a 

intensidades luminosas mais altas das 06-11h e das 13-14h em dias letivos (Bonferroni <0,05, 

Figura 11A), e entre as 11-15h em dias livres (Bonferroni <0,05 – Figura 11B). Em dias livres 

registrou-se luminosidade se estendendo até às 3h, diferentemente dos dias letivos.  

 
Figura 10: Perfil diário de exposição à luz e atividade-repouso dos adolescentes da amostra computados 

a partir de valores médios compondo os 10 dias de dados analisados. Os retângulos em cinza 

representam uma média do fotoperíodo durante os dias coletados (CPTEC/INPE, 2016; U.S. Navy, 

2001). Anovas de medidas repetidas, p < 0,05. 

O perfil de atividade-repouso (Figura 9) apresentou diferenças entre os momentos da 

semana (F(11, 11631) = 84,26, p<0,001, η² = 0,07, ψ = 1), em que houve maior atividade em dias 

letivos das 06-17h (Bonferroni <0,05 – Figura 11A) e das 17-21h nos dias livres (Bonferroni 

<0,05 – Figura 11B). Ademais, em dias livres, registrou-se que a atividade se estendeu até as 

3h, diferentemente dos dias letivos. 
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Figura 11: Perfis diários de exposição à luz e atividade-repouso dos adolescentes representando as 

médias de cada horário em dias letivos (A) e dias livres (B). Os retângulos em cinza representam uma 

média do fotoperíodo durante os dias coletados (CPTEC/INPE, 2016; U.S. Navy, 2001). Anovas de 

medidas repetidas, p < 0,05. 

 
Figura 12: Perfil de exposição à luz e atividade-repouso dos adolescentes da amostra representando as 

médias de cada horário no dia da realização da TEC. Os retângulos em cinza representam uma média 

do fotoperíodo durante os dias coletados (CPTEC/INPE, 2016; U.S. Navy, 2001). 
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A figura 12 ilustra o perfil de exposição à luz e atividade-repouso dos adolescentes 

avaliados representando as médias de cada horário no dia de realização da tarefa de atenção 

(TEC). 

As médias da intensidade luminosa geral pela manhã não diferiu entre momentos da 

semana (F(1, 97) = 0,01, p>0,89, η² = 0,00, ψ = 0,05 – Tabela 4). Enquanto isso, as médias de 

exposição à luz na manhã do dia de execução da TEC desde o despertar até a entrada do 

adolescente na sala de aula (DS) e do despertar à execução da tarefa (DT) diferiram (F(1, 72) = 

10,46, p=0,002, η² = 0,12, ψ = 0,89), sendo a média de DS mais elevada que DT (Tabela 4). 

Tabela 4: Médias (e desvios padrões) da intensidade luminosa pela manhã de forma geral (todos os 

dias de coleta) e especificamente no dia de execução da TEC. 

 Média (Lux) Média (LogLux) Variação (Lux) F 

Luz (geral)    0,01 

Dias letivos 711,55 ± 963,49 2,70 ± 0,36 45,21 - 9.290,39  

Dias livres 816,06 ± 1.832,22 2,71 ± 0,47 40,41 - 19.080,11  

Luz (TEC)    10,46* 

DS 1.615,04 ± 3.715,85 2,69 ± 0,62 22,20 - 7.749,88  

DT 644,87 ± 949,60 2,53 ± 0,42 27,69 - 2.304,20  

DS: exposição à luz pela manhã desde o despertar até a entrada do adolescente na sala de aula; DT: 

exposição à luz pela manhã desde o despertar até a execução da tarefa. * p< 0,05. 

5.5. Relação entre a luz pela manhã e variáveis do sono e atenção 

O modelo 1 das GLMs teve a exposição à luz pela manhã em dias letivos e livres como 

previsores para as variáveis do sono. A descrição integral da regressão linear multivariada para 

os modelos não-ajustado e ajustado, o qual ademais inclui as variáveis de controle, sexo do 

participante, ano em que estava matriculado, classificação econômica e tipo de transporte 

utilizado para ir à escola, encontra-se no APÊNDICES (Tabela 10). 

Apenas no modelo não-ajustado a exposição à luz em dias letivos previu associação 

positiva com os horários de dormir (B = 47,84, p<0,01, η² = 0,07, ψ = 0,74) e negativa com a 

duração do sono (B = -41,43, p=0,01, η² = 0,06, ψ = 0,70) e o tempo na cama (B = -47,22, 

p<0,01, η² = 0,07, ψ = 0,74) em dias letivos. Assim, maiores exposições luminosas pela manhã 
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foram indicativas de horários de dormir mais tardios, e duração do sono e tempo na cama mais 

curtos em dias letivos. A descrição integral dos resultados para o modelo não-ajustado encontra-

se no APÊNDICES (Tabela 11). 

Em ambos os modelos a exposição à luz em dias livres associou-se negativamente aos 

horários de dormir em dias letivos (B = -30,36, p<0,05, η² = 0,04, ψ = 0,51) e livres (-38,43, 

p<0,05, η² = 0,06, ψ = 0,63), aos horários de acordar em dias livres (B = -63,29, p<0,05, η² = 

0,09, ψ = 0,76) e a irregularidade do tempo na cama (B = -51,34, p<0,05, η² = 0,06, ψ = 0,60). 

Desta forma, maiores exposições luminosas em dias livres foram associadas a dormir mais cedo 

em dias letivos e livres, acordar mais cedo nos dias livres, e ter maior regularidade no tempo na 

cama entre semana e fim de semana (Tabela 5). Estes modelos explicaram respectivamente 9%, 

11%, 4% e 1% das mudanças nas variáveis de interesse.  

A exposição à luz nos dias livres apresentou tendência a associações negativas com a 

meia fase do sono (B = -24,91, p=0,07, η² = 0,04, ψ = 0,43), com a sonolência ao despertar em 

dias letivos (B = -0,78, p=0,09, η² = 0,03, ψ = 0,38) e com a irregularidade dos horários de 

acordar (B = -17,67, p=0,09, η² = 0,03, ψ = 0,38), o que indica que a maior exposição à luz pela 

manhã se relaciona a cronotipos voltados à matutinidade, menores índices de sonolência ao 

despertar em dias letivos e horários de acordar mais regulares (Tabela 5). Estes modelos 

explicaram respectivamente 7%, 2% e 1% das mudanças nas variáveis de interesse. 

O modelo 2 das GLMs teve a exposição à luz pela manhã em dias letivos e livres como 

previsores para as variáveis da atenção. A descrição integral da regressão linear multivariada 

para os modelos não-ajustado e ajustado, o qual inclui as variáveis de controle, sexo do 

participante, ano em que estava matriculado, classificação econômica e tipo de transporte 

utilizado para ir à escola, encontra-se no APÊNDICES (Tabela 12).  
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Tabela 5: Análise de regressão multivariada das relações entre a exposição à luz pela manhã e 

as variáveis do CSV. O modelo ajustado refere-se à inserção das variáveis de controle: sexo, 

ano do ensino médio, classificação econômica e tipo de transporte utilizado para ir à escola. 

Variáveis 

dependentes 

MODELO AJUSTADO 

Luz em dias letivos Luz em dias livres 
R2 

B (95% IC) p B (95% IC) p 

Horários de dormir      

Dias letivos -1,66 (-47,85 a 51,19) 0,94 -30,36 (-61,01 a 0,28) 0,05 0,09 

Dias livres 2,30 (-50,39 a 55,01) 0,93 -38,43 (-71,05 a -5,81) 0,02 0,11 

Horários de acordar      

Dias letivos -3,28 (-22,92 a 16,35) 0,74 -3,46 (-15,61 a 8,69) 0,57 0,12 

Dias livres 14,95 (-59,61 a 89,52) 0,69 -63,29 (-109,4 a -17,13) 0,00 0,04 

Duração do sono      

Dias letivos -34,50 (-81,15 a 12,14) 0,14 16,42 (-12,45 a 45,30) 0,26 0,03 

Dias livres -7,71 (-57,58 a 42,14) 0,75 -4,98 (-35,85 a 25,87) 0,74 -0,10 

Tempo na cama      

Dias letivos -23,46 (-73,46 a 26,53) 0,35 25,32 (-5,62 a 56,27) 0,10 0,05 

Dias livres 1,24 (-52,32 a 54,80) 0,96 -23,08 (-56,24 a 10,06) 0,16 0,09 

Irregularidades      

Dormir -5,25 (-29,31 a 18,81) 0,66 -3,01 (-17,91 a 11,88) 0,68 0,02 

Acordar -0,35 (-33,53 a 34,24) 0,98 -17,67 (-38,64 a 3,30) 0,09 -0,01 

Duração do sono 26,78 (-25,61 a 79,18) 0,31 -21,41 (-53,84 a 11,02) 0,19 -0,02 

Tempo na cama 27,25 (-46,46 a 100,98) 0,46 -51,34 (-96,97 a -5,70) 0,02 0,01 

Latência do sono      

Dias letivos -2,19 (-14,56 a 18,95) 0,79 -1,53 (-11,91 a 8,83) 0,76 -0,06 

Dias livres 2,61 (-17,79 a 23,02) 0,79 6,06 (-6,57 a 18,69) 0,34 -0,01 

Eficiência do sono      

Dias letivos -0,98 (-8,30 a 6,34) 0,79 0,84 (-3,68 a 5,37) 0,71 -0,08 

Dias livres 0,26 (-7,33 a 7,86) 0,94 -0,64 (-5,34 a 4,06) 0,78 0,21 

WASO      

Dias letivos 0,48 (-23,20 a 24,17) 0,71 -2,70 (-17,36 a 11,96) 0,71 0,00 

Dias livres 5,32 (-24,24 a 34,88) 0,72 -9,24 (-27,54 a 9,05) 0,31 0,01 

Despertares      

Dias letivos -0,22 (-3,79 a 3,34) 0,89 -0,28 (-2,49 a 1,92) 0,80 0,18 

Dias livres 0,38 (-3,73 a 4,49) 0,85 -1,90 (-4,45 a 0,64) 0,14 0,16 

Meia fase do sono -4,29 (-44,42 a 43,57) 0,98 -24,91 (-52,14 a -2,32) 0,07 0,07 

Jetlag social 7,93 (-29,30 a 45,17) 0,67 -10,26 (-33,30 a 12,78) 0,37 -0,07 

Sonolência      

Dias letivos 0,26 (-1,22 a 1,75) 0,72 -0,78 (-1,70 a 0,13) 0,09 0,02 

Dias livres -0,10 (-1,52 a 1,30) 0,88 -0,47 (-1,34 a 0,40) 0,28 -0,10 

B: coeficiente de regressão; IC: intervalo de confiança; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de 

determinação da variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado). 

Uma vez que os resultados dos modelos ajustados e não-ajustados foram semelhantes, 

a descrição detalhada do modelo não-ajustado encontra-se no APÊNDICES (Tabela 13). Assim, 

a exposição à luz pela manhã em dias letivos apresentou associação positiva com os tempos de 

reação do alerta tônico (B = 58,74, p<0,05, η² = 0,05, ψ = 0,54), da atenção seletiva (B = 67,37, 

p<0,05, η² = 0,05, ψ = 0,56) e do alerta fásico (B = 84,54, p<0,05, η² = 0,06, ψ = 0,64), indicando 

que intensidades luminosas mais altas em dias letivos foram associadas a tempos de reação 
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mais longos para as variáveis citadas (Tabela 6). Estes modelos explicaram respectivamente 

2%, 12% e 7% das mudanças nas variáveis de interesse. 

Tabela 6: Análise de regressão multivariada dos efeitos da exposição à luz pela manhã sobre as variáveis 

da atenção. O modelo ajustado refere-se à inserção das variáveis de controle: sexo, ano do ensino médio, 

classificação econômica e tipo de transporte utilizado para ir à escola. 

Variáveis dependentes 

MODELO AJUSTADO 

Luz em dias letivos Luz em dias livres 
R2 

B (95% IC) p B (95% IC) p 

Alerta tônico      

Tempo de reação 58,74 (3,05 a 114,4) 0,03 -32,87 (-67,09 a 1,34) 0,05 0,02 

Respostas corretas -2,17 (-7,86 a 3,50) 0,44 0,98 (-2,51 a 4,47) 0,57 0,15 

Omissões 1,96 (-1,76 a 5,69) 0,29 -0,63 (-2,92 a 1,66) 0,58 0,12 

Atenção seletiva      

Tempo de reação 67,37 (4,85 a 129,8) 0,03 -30,93 (-69,35 a 7,48) 0,11 0,12 

Respostas corretas 2,49 (-9,70 a 14,68) 0,68 0,79 (-6,69 a 8,28) 0,83 0,08 

Omissões 1,26 (-1,51 a 4,03) 0,36 0,01 (-1,69 a 1,71) 0,99 0,18 

Alerta fásico      

Tempo de reação 84,54 (12,88 a 156) 0,02 -13,34 (-57,38 a 30,6) 0,54 0,07 

Respostas corretas 2,53 (-11,54 a 16,6) 0,72 0,33 (-8,31 a 8,98) 0,93 0,06 

Omissões 3,68 (-0,48 a 7,86) 0,08 -0,08 (-2,64 a 2,48) 0,94 0,09 

Estabilidade geral 22,23 (-4,98 a 49,45) 0,10 -15,90 (-32,62 a 0,82) 0,06 0,04 

Estabilidade ao longo da tarefa 

(respostas corretas) 
-0,07 (-0,30 a 0,15) 0,50 0,02 (-0,12 a 0,16) 0,77 0,03 

Estabilidade ao longo da tarefa 

(tempo de reação) 
-0,05 (-0,32 a 0,20) 0,66 0,00 (-0,16 a 0,16) 0,99 0,00 

B: coeficiente de regressão; IC: intervalo de confiança; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de determinação da 

variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado). 

A exposição à luz pela manhã em dias letivos demonstrou tendência para associação 

com a percentagem de respostas corretas do alerta fásico (B = 3,68, p=0,08, η² = 0,03, ψ = 

0,41), enquanto em dias livres houve tendência para associação com o tempo de reação do alerta 

tônico (B = -32,87, p=0,05, η² = 0,04, ψ = 0,47) e com a estabilidade geral (B = -15,90, p=0,06, 

η² = 0,04, ψ = 0,46). Assim, a maior exposição a luz em dias letivos associou-se a um maior 

percentual de respostas corretas para o alerta fásico, enquanto em dias livres relacionou-se a 

menor tempo de reação do alerta tônico e maior estabilidade na atenção sustentada (Tabela 6), 

explicando respectivamente 9%, 2% e 4% das mudanças nas variáveis de interesse. 

No modelo 3 das GLMs foram incluídas variáveis do CSV tais como o cronotipo e 

referentes a noite anterior ao dia de execução da TEC, tais como: horários de dormir, duração 

e latência do sono, WASO e despertares noturnos como previsores para a atenção. Além disso 
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os horários de acordar e a sonolência ao despertar são referente a manhã de realização da tarefa. 

A descrição integral da regressão linear multivariada encontra-se no APÊNDICES (Tabela 14). 

A latência do sono associou-se negativamente à percentagem de respostas corretas no 

alerta fásico (B = -0,16, p<0,05, η² = 0,09, ψ = 0,74) e a frequência de despertares noturnos 

tendeu a apresentar associação positiva com as respostas corretas da atenção seletiva (B = 0,47, 

p=0,09, η² = 0,04, ψ = 0,38). Assim, a maior latência do sono associou-se a uma menor 

frequência de respostas corretas, porém o maior número de despertares relacionou-se à maior 

percentagem de respostas corretas na atenção seletiva (Tabela 8). Ademais, houve tendência 

para associação positiva do horário de acordar e as omissões na atenção seletiva (B = 0,47, 

p=0,09, η² = 0,04, ψ = 0,40) e negativa para a estabilidade ao longo da tarefa segundo o tempo 

de reação (B = -0,00, p=0,09, η² = 0,04, ψ = 0,38). Assim, horários de acordar precoces foram 

associados a maior percentagem de omissões na atenção seletiva e a maiores declínios da 

estabilidade do tempo de reação (Tabela 7). A sonolência ao despertar apresentou associação 

positiva com a percentagem de omissões no alerta tônico (B = 0,31, p<0,05, η² = 0,06, ψ = 0,51) 

e negativa com as respostas corretas no alerta fásico (B = -1,335, p=0,05, η² = 0,05, ψ = 0,47). 

Portanto, maiores níveis de sonolência ao despertar foram relacionados a uma maior frequência 

de omissões e menor percentual de respostas corretas (Tabela 8).
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Tabela 7: Análise de regressão multivariada dos efeitos de variáveis do padrão temporal de sono no dia anterior a TEC e cronotipo sobre 

as variáveis da atenção. 

Variáveis dependentes 
DORMIR ACORDAR DURAÇÃO CRONOTIPO 

R2 
B (95% IC) p B (95% IC) p B (95% IC) p B (95% IC) p 

Alerta tônico          

Tempo de reação 
-0,38 

 (-0,85 a 0,08) 
0,10 

0,60 

(-0,22 a 1,43) 
0,15 

-0,42 

(-0,97 a 0,11) 
0,12 

0,27 

(-0,13 a 0,69) 
0,18 0,01 

Respostas corretas 
0,00 

(-0,02 a 0,02) 
0,76 

-0,10 

(-0,05 a 0,03) 
0,64 

0,00 

(-0,02 a 0,02) 
0,95 

0,00 

(-0,02 a 0,02) 
0,95 -0,02 

Omissões 
-0,00 

(-0,01 a 0,01) 
0,62 

0,01 

(-0,01 a 0,03) 
0,40 

-0,00 

(-0,01 a 0,01) 
0,69 

0,00 

(-0,00 a 0,01) 
0,53 0,00 

Atenção seletiva          

Tempo de reação 
-0,20 

(-0,80 a 0,39) 
0,49 

0,87 

(-0,18 a 1,92) 
0,10 

-0,30 

(-1 a 0,38) 
0,38 

0,21 

(-0,31 a 0,73) 
0,41 0,02 

Respostas corretas 
0,03 

(-0,03 a 0,09) 
0,38 

-0,06 

(-0,18 a 0,05) 
0,30 

0,00 

(-0,07 a 0,08) 
0,82 

0,03 

(-0,02 a 0,09) 
0,22 0,07 

Omissões 
-0,0 

(-0,01 a 0,0) 
0,33 

0,01 

(-0,0 a 0,03) 
0,08 

-0,0 

(-0,02 a 0,0) 
0,29 

0,00 

(-0,0 a -0,09) 
0,68 -0,01 

Alerta fásico          

Tempo de reação 
-0,14 

(-0,70 a 0,41) 
0,60 

0,50 

(-0,4 a 1,48) 
0,31 

-0,26 

(-0,91 a 0,38) 
0,41 

0,22 

(-0,25 a 0,71) 
0,35 0,01 

Respostas corretas 
-0,02 

(-0,09 a 0,03) 
0,36 

0,03 

(-0,0 a 0,14) 
0,48 

-0,03 

(-0,1 a 0,03) 
0,35 

0,00 

(-0,05 a 0,05) 
0,94 0,06 

Omissões 
-0,0 

(-0,01 a 0,0) 
0,51 

0,01 

(-0,0 a 0,03) 
0,32 

-0,0 

(-0,01 a 0,01) 
0,67 

0,00 

(-0,0 a 0,01) 
0,48 -0,06 

Estabilidade geral 
-0,06 

(-0,24 a 0,10) 
0,45 

0,23 

(-0,0 a 0,54) 
0,13 

-0,06 

(-0,26 a 0,14) 
0,56 

0,10 

(-0,04 a 0,26) 
0,16 0,06 

Estabilidade ao longo da 

tarefa (respostas corretas) 

0,00 

(0,0 a 0,00) 
0,13 

-0,00 

(-0,0 a 0,00) 
0,16 

0,00 

(-0,00 a 0,00) 
0,18 

-0,0 

(-0,0 a 0,0) 
0,17 -0,00 

Estabilidade ao longo da 

tarefa (tempo de reação) 

0,00 

(-0,01 a 0,0) 
0,20 

-0,00 

(-0,0 a 0,00) 
0,09 

0,00 

(-0,00 a 0,00) 
0,23 

-0,00 

(-0,00 a 0,00) 
0,13 0,02 

B: coeficiente de regressão; IC: intervalo de confiança; R2: coeficiente de determinação da variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado). 
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Tabela 8: Análise de regressão multivariada dos efeitos de variáveis da qualidade do sono no dia anterior a TEC e sonolência ao 

despertar sobre as variáveis da atenção. 

Variáveis dependentes 
LATÊNCIA WASO DESPERTARES SONOLÊNCIA R2 

B (95% IC) p B (95% IC) p B (95% IC) p B (95% IC) p  

Alerta tônico          

Tempo de reação 
0,05 

(-0,87 a 0,98) 
0,90 

-0,12 

(-0,78 a 0,53) 
0,70 

0,37 

(-3,51 a 4,26) 
0,84 

7,38 

(-3,31 a 18,08) 
0,17 0,01 

Respostas corretas 
-0,01 

(-0,06 a 0,03) 
0,57 

0,00 

(-0,02 a 0,04) 
0,66 

0,12 

(-0,08 a 0,32) 
0,23 

-0,28 

(-0,84 a 0,26) 
0,29 -0,02 

Omissões 
0,00 

(-0,02 a 0,03) 
0,59 

0,00 

(-0,01 a 0,02) 
0,85 

-0,06 

(-0,17 a 0,04) 
0,25 

0,31 

(0,00 a 0,63) 
0,04 0,00 

Atenção seletiva          

Tempo de reação 
0,59 

(-0,59 a 1,77) 
0,32 

0,17 

(-0,66 a 1,01) 
0,68 

-1,37 

(-6,32 a 3,57) 
0,58 

9,26 

(-4,35 a 22,87) 
0,17 0,02 

Respostas corretas 
-0,04 

(-0,17 a 0,09) 
0,54 

0,04 

(-0,05 a 0,14) 
0,35 

0,47 

(-0,08 a 1,04) 
0,09 

-0,93 

(-2,49 a 0,62) 
0,23 0,07 

Omissões 
-0,0 

(-0,0 a 0,01) 
0,73 

-1,41 

(-0,0 a 0,01) 
0,99 

-0,07 

(-0,16 a 0,01) 
0,11 

0,15 

(-0,09 a 0,41) 
0,22 -0,01 

Alerta fásico          

Tempo de reação 
0,74 

(-0,3 a 1,85) 
0,18 

-0,15 

(-0,9 a 0,63) 
0,70 

1,07 

(-3,5 a 5,67) 
0,64 

7,48 

(-5,18 a 20,15) 
0,24 0,01 

Respostas corretas 
-0,16 

(-0,2 a -0,04) 
0,01 

-0,0 

(-0,0 a 0,08) 
0,94 

0,11 

(-0,39 a 0,63) 
0,64 

-1,35 

(-2,75 a 0,05) 
0,05 0,06 

Omissões 
-0,0 

(-0,0 a 0,01) 
0,60 

-0,0 

(-0,0 a 0,01) 
0,88 

-0,04 

(-0,14 a 0,04) 
0,33 

0,08 

(-0,17 a 0,34) 
0,51 -0,06 

Estabilidade geral 
0,21 

(-0,1 a 0,56) 
0,23 

0,06 

(-0,1 a 0,31) 
0,60 

-1,06 

(-2,51 a 0,38) 
0,14 

2,96 

(-1,03 a 6,95) 
0,14 0,06 

Estabilidade ao longo da 

tarefa (respostas corretas) 

-5,43 

(-0,00 a 0,0) 
0,97 

0,00 

(-0,00 a 0,0) 
0,66 

0,00 

(-0,01 a 0,01) 
0,84 

0,02 

(-0,01 a 0,05) 
0,19 -0,00 

Estabilidade ao longo da 

tarefa (tempo de reação) 

0,00 

(-0,00 a 0,0) 
0,41 

0,00 

(-0,0 a 0,00) 
0,59 

-0,0 

(-0,01 a 0,00) 
0,47 

0,01 

(-0,01 a 0,05) 
0,30 0,02 

B: coeficiente de regressão; IC: intervalo de confiança; R2: coeficiente de determinação da variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado).
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O modelo 4 das GLMs teve a exposição à luz no dia de execução da TEC, do despertar 

até a entrada na sala de aula (DS) e do despertar até a execução da tarefa (DT) como previsores 

para as variáveis da atenção. Ademais, foram feitos modelos ajustados incluindo o sono e as 

covariáveis avaliadas neste estudo. A descrição integral da regressão linear multivariada para 

todos os modelos, bem como os resultados para o modelo não-ajustado encontram-se nos 

APÊNDICES (Tabelas 15 e 16). 

A exposição à luz no dia de execução da TEC apresentou associações positivas entre 

a DS e o tempo de reação do alerta tônico nos modelos ajustados para o sono (B = 57,23, p<0,05, 

η² = 0,08, ψ = 0,64) e para as covariáveis (B = 95,51, p<0,05, η² = 0,13, ψ = 0,83), da atenção 

seletiva para o sono (B = 72,86, p<0,05, η² = 0,07, ψ = 0,60) e covariáveis (B = 150,44, p<0,05, 

η² = 0,16, ψ = 0,90) e do alerta fásico para o modelo das covariáveis (B = 138,06, p<0,05, η² = 

0,15), se caracterizando apenas como uma tendência no modelo para sono (B = 53,08, p=0,08, 

η² = 0,04, ψ = 0,41 – Tabela 9). Estes resultados indicam que maiores exposições à luz entre o 

despertar e a entrada na sala de aula associaram-se a tempos de reação mais longos. Ademais, 

no modelo em que foram inseridas as covariáveis, a exposição à luz no dia de execução da TEC 

apresentou uma tendência de associação negativa entre a DT e o tempo de reação da atenção 

seletiva (B = -114,90, p=0,08, η² = 0,05, ψ = 0,88 – Tabela 9), indicando que maiores 

intensidades luminosas dentro de sala de aula se associaram a tempos de reação mais curtos 

para a atenção seletiva. 

Os modelos para as variáveis de sono explicaram respectivamente 11%, 7%, e 5% das 

mudanças nas variáveis de interesse, enquanto com a inclusão das covariáveis passaram a 

explicar 29%, 17% e 16% das mudanças nas variáveis avaliadas.
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Tabela 9: Análises de regressão multivariada dos efeitos da exposição à luz pela manhã no dia de execução da TEC sobre as variáveis da atenção. O modelo ajustado 

“SONO” refere-se à inserção das variáveis de controle: horários de dormir, duração e latência do sono, WASO e despertares noturnos (referentes à noite anterior à 

execução da TEC), bem como o horário de acordar e a sonolência ao despertar no dia da TEC, e o cronotipo. O modelo ajustado “COVARIÁVEIS” refere-se à 

inserção das variáveis de controle: sexo, ano do ensino médio, classificação econômica e tipo de transporte utilizado para ir à escola. 

Variáveis dependentes 

SONO COVARIÁVEIS 

DS DT 
R2 

DS DT R2 

B (95% IC) p B (95% IC) p B (95% IC) p B (95% IC) p 

Alerta tônico           

Tempo de reação 57,23 (8,77 a 105,69) 0,02 -16,74 (-88,38 a 54,9) 0,64 0,11 95,51 (31,58 a 159,4) 0,04 
-33,73 (-124,92 a 

57,46) 
0,46 0,29 

Respostas corretas -0,74 (-3,43 a 1,94) 0,58 0,12 (-3,84 a 4,09) 0,95 -0,04 -0,62 (-4,35 a 3,10) 0,73 -0,82 (-6,14 a 4,49) 0,75 0,05 

Omissões 0,31 (-1,14 a 1,77) 0,66 0,65 (-1,50 a 2,80) 0,54 0,01 0,70 (-1,36 a 2,77) 0,49 0,98 (-1,96 a 2,77) 0,50 0,11 

Atenção seletiva           

Tempo de reação 72,86 (8,57 a 137,15) 0,02 -51,22 (-146,2 a 43,8) 1,07 0,07 150,4 (59,84 a 241,0) 0,00 -114,9 (-244,13 a 14,3) 0,08 0,17 

Respostas corretas 2,56 (-4,97 a 10,10) 0,49 1,21 (-9,93 a 12,36) 0,82 0,06 -0,43 (-11,19 a 10,32) 0,93 5,03 (-10,31 a 20,37) 0,51 0,10 

Omissões 0,33 (-0,91 a 1,57) 0,59 0,28 (0,75 a -1,55) 0,75 -0,02 1,29 (-0,53 a 3,11) 0,16 -0,72 (-3,31 a 1,87) 0,58 0,04 

Alerta fásico           

Tempo de reação 53,08 (-7,27 a 113,43) 0,08 -24,57 (-113,8 a 64,6) 0,58 0,05 138,0 (51,87 a 224,2) 0,00 -98,23 (-221,1 a 24,70) 0,11 0,16 

Respostas corretas 2,69 (-4,21 a 9,61) 0,43 -2,97 (-13,19 a 7,25) 0,56 0,04 -1,36 (-12,14 a 9,42) 0,80 2,46 (-12,92 a 17,84) 0,75 -0,05 

Omissões 0,05 (-1,22 a 1,33) 0,93 0,64 (-1,24 a 2,53) 0,49 -0,08 0,05 (-1,81 a 1,93) 0,95 0,81 (-1,86 a 3,49) 0,54 0,00 

Estabilidade geral 7,74 (-11,17 a -26,76) 0,89 1,79 (-26,17 a 29,7) 0,89 0,07 17,14 (-11,61 a 45,91) 0,23 1,90 (-39,12 a 42,93) 0,92 0,06 

Estabilidade ao longo da 

tarefa (respostas corretas) 
0,03 (-0,14 a 0,20) 0,71 -0,10 (-0,35 a 0,15) 0,43 -0,02 0,04 (-0,21 a 0,30) 0,73 -0,21 (-0,59 a 0,15) 0,24 0,01 

Estabilidade ao longo da 

tarefa (tempo de reação) 
-0,11 (-0,29 a 0,05) 0,18 0,19 (-0,06 a 0,45) 0,13 0,03 -0,09 (-0,36 a 0,17) 0,48 0,14 (-0,24 a 0,52) 0,45 0,01 

DS: exposição à luz no dia de execução da TEC do despertar até a entrada na sala de aula; DT: exposição à luz no dia de execução da TEC do despertar até a execução da tarefa. 

B: coeficiente de regressão; IC: intervalo de confiança; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de determinação da variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado). 
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6. DISCUSSÃO 

Este trabalho objetivou caracterizar relações entre a intensidade de luz à qual os 

adolescentes do turno matutino se expõem pela manhã, o CSV e a atenção em estudantes do 

turno matutino, matriculados nos primeiros anos do ensino médio, em escolas privadas de Natal, 

Rio Grande do Norte. Para tanto, as análises realizadas utilizaram medidas objetivas e 

subjetivas para avaliar os níveis de intensidade luminosa, atividade-repouso, variáveis do sono 

e da atenção. Além da avaliação das relações entre luz, CSV e atenção, caracterizou-se o CSV, 

hábitos de sono, atenção e perfis diários de exposição à luz e de atividade-repouso destes 

adolescentes. 

Com relação aos perfis de exposição à luz e de atividade-repouso, percebe-se através 

de uma análise visual, a alocação bem-marcada do nicho temporal humano, que já foi bastante 

descrito na literatura e que classifica a espécie humana como sendo de hábitos diurnos (Emens 

et al., 2009; Martinez-Nicolas et al., 2011; Okudaira et al., 1983; Savides et al., 1986). Neste 

sentido, se ressalta a importância da posição geográfica de Natal neste estudo, uma vez que 

estudos apontam que a proximidade de uma região à linha do Equador confere baixa 

variabilidade aos ciclos de claro e escuro, o que tornaria os ritmos biológicos, tais como o CSV, 

mais estáveis, pois o sinal ambiental para o arrastamento do sistema de temporização circadiano 

seria bastante forte e constante (Randler & Rahafar, 2017; Wright et al., 2013).  

Nota-se uma relação de fase próxima entre o início da exposição à luz e da atividade 

destes adolescentes em dias letivos. Todavia, é importante salientar que o início da atividade 

acontece antes do início do fotoperíodo ambiental registrado nos dias de coleta de dados 

(~05:15h) (CPTEC/INPE, 2016; U.S. Navy, 2001). Outra relação observada nos perfis de 

exposição à luz e de atividade-repouso é um pico para estas duas variáveis por volta das 6h. 

Isto pode indicar que neste horário os alunos já estejam realizando seus rituais de preparo para 
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ir para a escola, tais como tomar banho, se arrumar e tomar café-da-manhã, ou mesmo que já 

estejam a caminho da escola. 

Os indicativos de maior exposição à luz, entre 6-11h e às 13h e 14h; bem como de 

maior atividade das 6-17h, podem estar relacionados tanto às atividades escolares, o que 

incluem aulas matutinas (07-13h) e por vezes vespertinas (14h-17h), como a realização de 

outros compromissos, tais como atividades físicas, sociais ou cursos diversos, bem como a volta 

para casa. Além disso, é interessante notar como o intervalo registrado está associado ao 

intervalo do fotoperíodo natural no nordeste brasileiro no período da coleta de dados, das 

05:15h às 17:20h (CPTEC/INPE, 2016; U.S. Navy, 2001), assim como é possível que a 

presença de cochilos em dias letivos (14:09h ± 2:42h) pode estar contribuindo para a diminuição 

da exposição à luz após às 14h. 

Observa-se que essas relações se modificam nos fins de semana, nos dias de sábados 

e principalmente nos domingos, quando a exposição à luz se inicia bem antes do início da  

atividade. Vale salientar que, mesmo com a presença de um sábado letivo, os níveis de atividade 

registrados nos fins de semana são menores, principalmente no segundo fim de semana 

avaliado, quando quase nenhum participante teve aula. Enquanto isso a exposição à luz durante 

o dia permanece semelhante ao observado em dias letivos, o que pode estar relacionado à 

presença de iluminação natural no quarto dos indivíduos. 

Ademais, no fim do dia observa-se o prolongamento da exposição à luz e da atividade 

para a maioria dos participantes, com alguns estendendo a vigília e a exposição luminosa até às 

03h. Nota-se ainda que em média estes adolescentes dormem após as 24h, o que não ocorre em 

dias letivos. Estes resultados, relacionam-se entre si e corroboram com inúmeros estudos de 

várias localidades no mundo, que mostram que os adolescentes tendem a estender a vigília em 

dias livres e fins de semana (Carskadon, 2011; Owens, 2014; Sousa et al., 2007, 2009). O atraso 



64 
 

de fase natural dos ritmos na adolescência pode ser um dos motivos para esta extensão da vigília 

do grupo estudado. Isto, associado à ausência da imposição dos horários escolares em dias 

livres, pode permitir a extensão da vigília (Valdez et al., 1996; Andrade et al., 1993), sem 

prejuízo para a duração do sono noturno, como normalmente acontece em dias escolares. 

Outro motivo para o prolongamento da vigília pode ser a presença da luz artificial 

emitida pelo uso de dispositivos eletrônicos à noite (Crowley et al., 2014), que foi relatado pela 

maioria dos adolescentes como motivo para o horário de dormir, apresentando maior frequência 

nos dias livres (celular: 36,3%, TV: 22,3% e computador:15,5%). Neste contexto, a extensão 

da vigília pode acontecer pois as telas destes dispositivos emitem luz com comprimento de onda 

próxima ao azul, a qual causa aumento do alerta fisiológico, além de inibir a secreção de 

melatonina e atrasar a fase do sistema de temporização circadiano, o que atrasa os ritmos nos 

dias seguintes à exposição (Cajochen et al., 2011; Figueiro et al., 2011). Ademais, evidências 

indicam que a atividade praticada e o teor do conteúdo ao qual os adolescentes estão em contato 

podem induzir o alerta, atrasando o início do sono noturno (Higuchi et al., 2003; Orzech et al., 

2016; Zimmerman, 2008).  

Em concordância com o previsto inicialmente, a exposição a intensidades luminosas 

mais altas em dias livres relacionou-se com melhores indicativos para algumas das variáveis do 

sono avaliadas. Assim, os resultados do modelo 1 da GLM para a exposição à luz indicou que 

aqueles que se expuseram a intensidades luminosas mais altas em dias livres dormiram e 

acordaram mais cedo em dias livres, bem como apresentaram menor irregularidade no tempo 

na cama, ou seja, menor efeito de restrição-extensão do sono entre semana e fim de semana.  

Estes resultados podem indicar um dos efeitos cronobiológicos em resposta a 

exposição a altas intensidades luminosas pela manhã: o avanço da fase dos ritmos biológicos 

(Crowley & Eastman, 2017; Czeisler et al., 2002; Daan & Aschoff, 2001; Prayag, Münch,  et 
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al., 2019). Um estudo com adultos privados de sono, demonstrou que apenas 1h de exposição 

a altas intensidades luminosas pela manhã, avançou o início e o fim do sono noturno, tal como 

o observado no presente estudo (Corbett et al., 2012). O avanço de fase dos ritmos foi observado 

em outro estudo, desta vez com adolescentes expostos à luz nos fins de semana. Para tanto, os 

autores necessitaram de ~6.000 lux durante 2.5h para avançar apenas 1h hora os ritmos. Além 

disso, a exposição ocorria no sábado e no domingo, 1h após o horário da meia fase do sono de 

cada participante, o que pode ser um fator complicador para esta faixa etária já privada de sono 

durante a semana (Misiunaite et al., 2020). No presente estudo, o avanço de fase ocorreu diante 

de uma média de iluminação menor (816,06 ± 1.832,22 lux) e diferentes tempos de exposição 

(o intervalo de registro utilizado para análise foi entre às 5-13h, mas a exposição variou de 

acordo com cada participante).  

Outra relação importante observada através do modelo 1 da GLM foi a de que altas 

intensidades luminosas pela manhã em dias livres se associaram a horários de dormir mais cedo 

em dias letivos, bem como tendências para uma meia fase do sono mais cedo e menores níveis 

de sonolência ao despertar. Estes resultados podem indicar que o avanço de fase observado nos 

dias livres envolve mecanismos de arrastamento dos ritmos biológicos (Rahman et al., 2013; 

Rea & Figueiro, 2011; Vandewalle et al., 2006). De acordo com estudo realizado por Stothard 

e colaboradores (2017), com adultos em um acampamento, um fim de semana de exposição à 

iluminação natural (9,181 ± 2,229 lux) seria o suficiente para atingir ~69% do arrastamento 

circadiano anteriormente descrito para uma semana de exposição. Os autores observaram 

indícios de arrastamento em resposta a luz ao relatarem um avanço de 1,4h na fase de liberação 

da melatonina e dos horários de sono, que se mantiveram na semana seguinte, bem como o 

observado para os horários de dormir e para a tendência ao avanço da meia fase de sono dos 

participantes desta pesquisa. Neste contexto, é possível que a modificação nestas variáveis, 
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exerça influências positivas no organismo, que puderam ser observadas por meio da tendência 

a menor sonolência ao despertar. 

Outra associação pode ser feita se levarmos em consideração que a meia fase do sono 

pode ser estudada como uma medida objetiva para a descrição do cronotipo, enquanto medida 

de relação de fase entre o ritmo circadiano e os ciclos de claro e escuro (Randler & Rahafar, 

2017; Wright et al., 2013). Assim, a tendência de a meia fase ocorrer mais cedo de forma 

associada a altas intensidades luminosas em dias livres poderia estar associada à expressão da 

matutinidade em uma parte considerável desta amostra. Este resultado poderia ser explicado 

pela associação entre a latitude e a expressão do cronotipo, uma vez que estudos demonstram 

que baixas latitudes (como as registradas em Natal) resultam em cronotipos voltados à 

matutinidade, quando comparados com altas latitudes (Masal et al., 2015; Leocadio-Miguel et 

al., 2017; Randler & Rahafar, 2017; Wright et al., 2013). De acordo com Leocadio-Miguel e 

colaboradores (2017), a menor irradiação solar ao se distanciar da linha do equador, reduziria a 

força e a amplitude de resposta da luz como sincronizador, bem como alteraria a força e a 

velocidade do acoplamento entre osciladores circadianos. Como consequência destes eventos, 

ocorreria o enfraquecimento do arrastamento circadiano, o alongamento do período endógeno 

e a expressão de um padrão de fase atrasado, que tenderia a vespertinidade. Desta forma, é de 

se esperar que as altas irradiações solares constantes de Natal evitassem estes eventos, 

estabilizando o ritmo, e que a exposição regular a esta luz avançasse os ritmos, que tenderiam 

à matutinidade. 

Em contrapartida, o observado para a exposição à luz em dias letivos não correspondeu 

ao previsto. Os resultados do modelo 1 da GLM mostraram que indivíduos que se expuseram a 

intensidades luminosas mais altas pela manhã apresentaram horários de dormir tardios e 

duração do sono e tempo na cama mais curtos em dias letivos. Segundo Rea e Figueiro (2011), 

modificações nos ritmos circadianos acontecem após ~30min de exposição a intensidades de 
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~1.000 lux, a depender do histórico de exposição individual. Nesta amostra, registrou-se médias 

de iluminação pela manhã próximas a estes valores, como por exemplo, no trajeto até a escola 

(dias letivos: 711,55 ± 963,49 lux, dias livres: 816,06 ± 1.832,22 lux, DS: 1.615,04 ± 3.715,85 

lux e DT: 644,87 ± 949,60 lux). Neste sentido, sugere-se que enquanto a luz pela manhã atua 

sobre o ritmo para a promoção de avanço de fase, é possível que a exposição à luz artificial à 

noite observada nesta amostra (seja pelo uso de dispositivos eletrônicos ou por outro motivo 

que envolva a luz, tal como o estudo) atue promovendo atraso de fase, resultando em agentes 

sincronizadores de sentidos opostos. O efeito noturno pode ser mais forte que o matinal, 

resultando num atraso do ritmo, o que levaria aos horários de dormir tardios e consequente 

encurtamento da duração do sono e tempo na cama em dias letivos para parte da amostra. 

Neste contexto se destaca a influência do horário de início das aulas pela manhã, que 

pode ser observada quando se analisa a caracterização do CSV e dos hábitos de sono destes 

adolescentes, que apresentam diferenças marcantes entre dias letivos e livres. Começando pelos 

horários de acordar, que acontecem 02:41h mais cedo em dias letivos e indicam o quanto o 

início das aulas matutinas (~07:15h) é um elemento de sincronização social forte para estes 

indivíduos. Este sincronizador, seja para os estudantes como para toda a comunidade escolar 

constitui-se como um desafio temporal já conhecido e relatado por inúmeros estudos realizados 

em várias partes do mundo (Andrade et al., 1993; Brandalize et al., 2011; Carskadon et al., 

1993; Owens, 2014; Ziporyn et al., 2022).  

O horário precoce de início das aulas matutinas tem como resultado imediato o 

encurtamento da duração do sono (05:53h ± 0:55h) e do tempo na cama (07:13h ± 0:59h) em 

dias letivos. É importante lembrar que a literatura, com base na população americana, 

recomenda entre 8-10h de sono noturno como uma duração saudável para adolescentes 

(Carskadon et al., 1980; Paruthi et al., 2016), e que os resultados aqui expostos são inferiores a 

estas indicações. Desta forma, o acordar precoce em dias letivos pode significar o encurtamento 
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da duração do sono necessária para a dissipação total da propensão ao sono (Carskadon & 

Dement, 2011; Jenni & Carskadon, 2009). Assim, durante todo o período letivo, estes 

indivíduos acordam quando seus organismos não estão biologicamente preparados para tanto, 

constituindo uma privação parcial crônica do sono.  

A privação parcial do sono pode ser corroborada pelas formas de despertar e 

sonolência ao despertar registradas. Em dias letivos, o despertador (45,2%) e a necessidade de 

ser acordado (41,7%) foram mais relatados. Enquanto a sonolência média ao despertar foi 5, 

em uma escala de 1 a 9, e 42,55% dos participantes relataram sonolência excessiva entre 08-

10h. Desta forma, durações de sono encurtadas associam-se à sonolência elevada ao despertar, 

como as observadas neste estudo, o que traz prejuízos ao rendimento diário. Estes resultados 

combinados demonstram tanto a dificuldade em despertar sozinho(a) para a escola quanto altos 

índices de sonolência ao despertar e durante as aulas. Neste sentido, é bem documentado na 

literatura as dificuldades provocadas pelos horários de início das aulas matutinas, bem como 

seus efeitos sobre o CSV, corroborando com os achados neste estudo (Andrade et al., 1993; 

Carskadon et al., 2004; Jenni & Carskadon, 2009; Moore & Meltzer, 2008; Owens, 2014).  

Neste contexto de privação e sonolência ao despertar exacerbadas, os adolescentes 

apresentam alguns comportamentos que indicam uma tentativa do organismo de compensar o 

sono encurtado e interrompido pela manhã. O primeiro deles é o cochilo, bem descrito por 

outros estudos como uma tentativa de compensação do sono em adolescentes (Santos et al., 

2021). Entretanto, é interessante notar que o que registramos aqui (duração em dias letivos: 

01:34 ± 0:58h) mais caracteriza-se como um episódio de sono a tarde e não um cochilo (duração 

entre ~15-30min – Ficca et al., 2010; Hayashi et al., 2005; Kaida et al., 2012; Takahashi, 2003). 

Isto sugere que o débito homeostático de sono é tão alto, que apenas a duração de um cochilo 

não é o suficiente para compensá-lo. Isso acarreta o segundo comportamento observado como 

uma tentativa de compensação em dias letivos: os adolescentes dormem à noite cerca de 1h 
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mais cedo em dias letivos, quando comparados a dias livres, corroborando os resultados de 

outros estudos com adolescentes (Andrade et al., 1993; Brandalize et al., 2011; Owens, 2014). 

Mesmo assim, o alongamento do sono registrado em dias livres explicita que o débito 

de sono não foi compensado nos dias letivos. Assim, observa-se que estes adolescentes acordam 

mais tarde (~02:41h), com predominância do despertar espontâneo (59,7%), sonolência média 

ao despertar de 4, em uma escala de 1 a 9, e 48,91% dizem ‘não sentir sonolência’ em nenhum 

dos horários indicados. Isto pode ser decorrente de que os dias livres sejam uma oportunidade 

para que os adolescentes escolham os horários de sono, sem a imposição dos horários escolares 

em dias letivos (Sousa et al., 2009).  

Além disso, registrou-se o aumento de cerca de ~1h na duração do sono e de 01:30h 

no tempo na cama em dias livres, quando comparados a dias letivos. Entretanto, mesmo com a 

extensão da duração do sono (06:43h ± 0:58h) e do tempo na cama (08:46h ± 1:10h), os 

adolescentes não atendem as recomendações de 8-10h por noite (Carskadon et al., 1980). De 

toda forma, a extensão do sono em dias livres é um evento característico desta faixa etária, 

geralmente descrito como um mecanismo de compensação do débito de sono em dias letivos, 

por muitos chamado “rebote”, e mediado pelo componente homeostático de regulação do CSV 

(Andrade et al., 1993; Carskadon & Dement, 2011; Louzada & Menna-Barreto, 2003, 2004; 

Moore & Meltzer, 2008; Owens, 2014).  

Ademais, talvez como mais uma tentativa de compensação do débito de sono, observa-

se que a proporção de indivíduos que cochila é maior em dias livres (61%) do que em letivos 

(33,8%). Assim como em dias letivos, a duração dos cochilos em dias livres (01:40 ± 0:56h) se 

assemelha a extensão de um episódio de sono. Esta diferença na proporção de indivíduos que 

cochilam entre momentos da semana sugere a possibilidade de que parte da amostra não pode 

cochilar em dias letivos, seja por aulas extras, atividades físicas, dentre outros; e/ou que os 
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cochilos em dias letivos e livres, mesmo associados ao dormir mais cedo em dias letivos e a 

extensão do sono noturno em dias livres não seja suficiente para compensar a privação de sono 

destes adolescentes.  

É importante registrar que a extensão do sono em dias livres e seu encurtamento em 

dias letivos, muitas vezes chamado “efeito sanfona”, contribui para o aumento da irregularidade 

do sono e para o Jetlag social (Carskadon, 2011; Crowley & Carskadon, 2010; Owens, 2014; 

Wittmann et al., 2006). Na presente amostra, a duração do sono e o tempo na cama encurtados 

em dias letivos e livres, podem estar contribuindo para as irregularidades destas variáveis (da 

duração: 00:50h ± 1:02h e do tempo na cama: 00:31h ± 1:29h). Bem como os horários de dormir 

tardios e acordar precoces em dias letivos podem estar contribuindo para as irregularidades nos 

horários de dormir (01:11h ± 0:30h) e acordar (01:50h ± 0:41h). Grandes irregularidades no 

CSV, bem como a presença de Jetlag social em adolescentes é bem documentada na literatura 

(Carskadon, 2011; Crowley & Carskadon, 2010; Owens, 2014), sendo corroborada pelo 

presente estudo e podendo trazer prejuízos a saúde destes jovens (Beauvalet et al., 2017; 

Roenneberg et al., 2019). 

O sono ruim observado é corroborado pela avaliação objetiva da qualidade do sono 

desta amostra. Para tanto, comparou-se os resultados às recomendações da National Sleep 

Foundation para adolescentes com boa qualidade do sono: latência do sono entre 16-30 minutos 

(dias letivos: 25 ± 20min, dias livres: 24 ± 25min),  ≥85% de eficiência do sono (dias letivos: 

81,4 ± 9,2%, dias livres: 81,3 ± 9,9%), ≤51 min de WASO (dias letivos: 50 ± 28min, dias livres: 

05 ± 34min) e ≤3 despertares noturnos (dias letivos: 8 ± 5, dias livres: 10 ± 5) (Ohayon et al., 

2017). Assim, nota-se que a latência do sono e o WASO encontram-se no limite das proposições, 

principalmente em dias letivos; e que a eficiência do sono e a frequência de despertares noturnos 

estão fora das recomendações, em dias letivos e livres. Evidências mostram como a piora da 

qualidade do sono relaciona-se com o aumento da idade, do uso de eletrônicos à noite, da carga 
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de atividades escolares em dias livres e com o início precoce das aulas matutinas (Zhou et al., 

2011), o que pode ter contribuído para os resultados observados. 

Assim, a privação, a má qualidade e a irregularidade do sono, o Jetlag social e a 

sonolência excessiva ao despertar relacionados ao início das aulas matutinas e a exposição à 

luz artificial noturna podem se agravar com o passar do tempo (Ziporyn et al., 2022). Neste 

sentido, talvez este contexto se torne um obstáculo para que a exposição à luz natural em dias 

letivos promova o avanço dos ritmos necessário para reduzir os efeitos provocados por este 

sono ruim. Desta forma, é possível que os horários de início das aulas matutinas, bem como as 

condições de iluminação dentro do ambiente escolar sejam fatores que contribuam fortemente 

para reduzir os efeitos sincronizadores dos ciclos de claro e escuro. Isto poderia desencadear 

prejuízos em outras variáveis, tais como a atenção, e consequentemente a aprendizagem e a 

memória, tão necessárias para o desempenho acadêmico. 

O modelo 2 das GLMs revelou que altas intensidades luminosas em dias livres 

associaram-se a menores tempos de reação no alerta tônico, bem como uma tendência para 

maior estabilidade geral. Estudos mostram que o desempenho cognitivo pode ser melhorado 

após a exposição à luz, mesmo em indivíduos privados de sono (Corbett et al., 2012; Fisk et al., 

2018, Prayag, Münch,  et al., 2019, Souman et al., 2018, Xu & Lan, 2018), e que a luz de 

comprimento de onda curto, como o azul, reduz a sonolência subjetiva, aumentando o alerta, 

estando relacionada a tempos de reação reduzidos (Cajochen et al., 2005; Lockley et al., 2006). 

Isto aconteceria através da ativação de redes corticais e subcorticais relacionadas a processos 

cognitivos, tais como a atenção e memória (Chellappa et al., 2014; Vandewalle et al., 2009, 

2011). Todavia, essas evidências provêm da exposição aguda à luz, e os resultados aqui 

reportados aconteceram dias após a exposição. Neste sentido, sugere-se que o avanço do CSV 

evidenciado nos horários de dormir e acordar e na meia fase do sono poderia estar relacionada 

a uma diminuição da privação e irregularidade do sono, o que poderia contribuir para o aumento 
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do estado de alerta, diminuição da sonolência e melhora do desempenho cognitivo. Contudo, 

se ressalta que não houve outras relações benéficas entre a atenção e a luz, em dias letivos ou 

livres. Assim, outras variáveis, tais como o sono ruim e de má qualidade, podem estar 

influenciando essas variáveis. 

Neste sentido, o modelo 3 das GLMs revelou que a sonolência excessiva ao despertar 

(manhã da TEC) e latências do sono mais longas (no dia anterior a TEC) se relacionaram a 

maior frequência de omissões no alerta tônico e menor de respostas corretas no alerta fásico, 

respectivamente. Mesmo que sejam poucas relações, os indicativos gerais de sono ruim 

registrados nesta amostra poderiam sinalizar para outros prejuízos atencionais e cognitivos. Isto 

pois, o sono ruim e seus impactos sobre a cognição são bem estudados (Alfonsi, Palmizio, et 

al., 2020; Alfonsi, Scarpelli, et al., 2020; Dunster et al., 2018; Watson et al., 2017). Em adultos, 

evidências recentes, indicam uma relação direta entre o sono ruim e a diminuição da massa 

cinzenta do fascículo longitudinal superior esquerdo, região cerebral mediadora da associação 

entre duração do sono e cognição (Grumbach et al., 2020). Outros estudos, com adolescentes, 

mostram como os horários escolares matutinos e a demanda acadêmica influenciam 

negativamente o sono, prejudicando o desempenho e a saúde mental de adolescentes (Alfonsi, 

Palmizio, et al., 2020; Alfonsi, Scarpelli, et al., 2020; Sun et al., 2019; Yan et al., 2018). 

Ademais, o desempenho cognitivo, incluindo a atenção, é modulado a depender da 

área cerebral à qual está vinculado (Valdez, 2005; Valdez et al., 2010). Isto significa que o 

alerta tônico, ativado pelo sistema ativador reticular ascendente, pode ser modulado pelo 

processo homeostático regulador do CSV, sendo influenciado pela privação do sono (Cohen & 

O'Donnell, 1993; Posner & Rafal, 1987; Valdez, 2005; Valdez et al., 2010) observada na maior 

parte da amostra. Desta forma, não apenas as associações negativas entre a sonolência ao 

despertar e a latência do sono no dia anterior a TEC, e a atenção seriam fatores importantes, 

mas todas as outras variáveis do CSV que indicam um sono ruim. Todavia, os registros isolados 
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para os componentes da atenção indicam um bom desempenho cognitivo destes adolescentes. 

Quando comparados a outros estudos, que usaram a mesma tarefa de execução usada neste 

estudo e avaliaram adolescentes com idade entre 14-19 anos, os adolescentes aqui avaliados 

apresentaram tempos de reação mais curto, maior frequência de acertos e menor de omissões 

em todos os componentes (Diogo et al., 2021; Anjos, 2020; Galina et al., 2021). Neste sentido, 

é possível que, apesar da privação do sono apresentada, outros fatores possam estar modulando 

o desempenho atencional destes jovens. 

De acordo com a “hipótese da vulnerabilidade pré-frontal”, a privação do sono afetaria 

negativamente o córtex pré-frontal, relacionado a tomadas de decisão e associado à atividade 

do alerta fásico e das atenções seletiva e sustentada (Posner & Rafal, 1987; Boonstra et al., 

2007; Goel et al., 2009). Apesar disso, esta região cerebral pode ser modulada via top-down, 

num mecanismo conhecido como “controle pré-frontal”. Essa modulação está relacionada à 

motivação pessoal, podendo ser ajustada conscientemente, o que aumenta o foco atencional e 

exerce um efeito estimulante sobre a cognição (Orzech et al., 2016; Pashler et al., 2001; Valdez 

et al., 2008). Neste sentido, o controle top-down poderia estar influenciando os resultados 

atencionais deste estudo, uma vez que o sono ruim registrado deveria estar prejudicando estas 

variáveis, o que não foi o observado.    

Outros fatores que poderiam influenciar os resultados atencionais observados neste 

trabalho são: (1) a metodologia de ensino das escolas, uma vez que determinadas metodologias 

têm uma maior exigência cognitiva (Araújo, 1989; Alves, 2007); (2) o hábito do uso de 

computadores, dado que evidências mostram que isto relaciona-se a efeitos positivos e de longa 

duração sobre habilidades cognitivas, que incluem a atenção, bem como a capacidade visual e 

velocidade de processamento, também usadas na TEC (Attewell & Battle, 1999; Bavelier et al., 

2011; Fiorini, 2010); ou (3) os erros de comissão: tentativas do participante em antecipar 

respostas aleatoriamente, ou respostas lentas computadas no estimulo seguinte. Nas duas 
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possibilidades o tempo de reação é tão curto, que não condiz com a velocidade de 

processamento do cérebro humano (Goel et al., 2009). Além disso, é importante ressaltar que o 

horário em que a TEC foi realizada pelo estudante pode exercer efeitos sobre o resultado obtido, 

uma vez que horários mais tardios apresentariam menor influência dos efeitos homeostáticos 

de sonolência ou inercia do sono, e vice-versa (Blatter & Cajochen, 2007; Borbély et al., 2016; 

Cohen & O'Donnell, 1993; Loveland & Williams, 1963; Valdez et al., 2005). 

Ao contrário do inicialmente previsto, o modelo 4 das GLMs revelou que altas 

intensidades luminosas no dia da TEC, do despertar até a entrada na sala de aula (DS), 

associaram-se a tempos de reação mais longos para os três componentes da atenção avaliados: 

alerta tônico e fásico, e atenção seletiva, o que difere da literatura. Neste sentido, é possível que 

o horário de realização da tarefa, como dito, tenha influenciado esta relação (Valdez et al., 

2005), uma vez que a maior parte da amostra não realizou a tarefa assim que chegou à escola. 

Desta forma, a permanência em sala de aula, com iluminação bastante inferior à registrada no 

trajeto para a escola poderia estar exercendo efeito sobre o estado de alerta destes indivíduos 

privados de sono (Cohen & O'Donnell, 1993; Posner & Rafal, 1987; Valdez, 2005; Valdez et 

al., 2010), o que poderia vir a influenciar o desempenho atencional tanto na execução da tarefa 

quanto na sala de aulas. Portanto, estas relações necessitam ser analisadas para avaliar de forma 

mais aprofundada o efeito da luz no dia de execução da TEC sobre a atenção. 

Ao contrário do previsto, o modelo 4 das GLMs não revelou associações entre a 

intensidade luminosa registrada dentro das salas de aulas (DT) e os componentes da atenção. 

Isto poderia indicar que a qualidade da iluminação nas salas (644,87 ± 949,60 lux) não seria 

suficiente para aumentar o alerta e diminuir os efeitos da privação do sono, consequentemente 

melhorando o desempenho atencional. Em uma revisão sistemática sobre os efeitos agudos da 

luz sobre o alerta, Souman e colaboradores (2018) relatam dados conflitantes. Segundo os 

autores, altas intensidades pela manhã (que variaram entre 700-2.000 lux) podem associar-se a 
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um maior alerta subjetivo, mas em nenhum dos estudos avaliados isto resultou em melhora no 

alerta objetivo, no tempo de reação ou na memória de trabalho, o que pode ser o caso dos 

resultados observados no presente estudo. 

Nota-se que os níveis de iluminação médios aqui registrados foram mais altos do que 

o relatado em estudos anteriores no RN (Galina, 2017; Maia et al., 2011; Sousa et al., 2007), 

estando de acordo com as normas propostas pela ABNT (2013). Segundo estas normas 

nacionais, a iluminação de um ambiente de trabalho deve permitir o desenvolvimento de tarefas, 

sem que haja fadiga ou desconforto visual. Assim, intensidades entre 300 e ≥750 lux são 

indicadas (ABNT, 2013), o que foi atendido em média pelas salas amostradas. Em algumas, os 

valores até ultrapassam o proposto (949,60 lux), o que pode ser decorrente da presença de 

grandes janelas, que permitiam a entrada de bastante iluminação natural, associada a iluminação 

artificial observada nestas salas.  

Se observa a grande variação luminosa dentro das salas de aula (27,69 - 2.304,20 lux). 

Enquanto os altos valores referem-se as salas com iluminação mista descritas acima, os valores 

baixos foram registrados durante aulas especificas, que caracterizam um hábito comum de 

professores: o uso de projetores. Neste sentido, é comum que o uso deste equipamento esteja 

associado a luzes apagadas, janelas/cortinas fechadas e a sala em penumbra. Todavia, este 

ambiente se caracteriza como ideal para o aumento da sonolência em indivíduos tão privados 

de sono, sendo frequente o relato de alunos dormindo durante aulas com o uso de projeção, 

principalmente em aulas longas (Rede Omnia, n.d.).  

Além disso, é importante salientar que as normas propostas pela ABNT (2013) 

abrangem a funcionalidade do sistema visual formador de imagens, mas não leva em 

consideração que a luz influencia outras regiões cerebrais, incluindo áreas associadas ao sistema 

visual não-formador de imagens, tais como: (1) o núcleo pré-tectal olivar, ligado ao reflexo 
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pupilar; (2) o NSQ, oscilador central do STC; (3) núcleo pré-óptico ventro-lateral, região 

relacionada a modulação do CSV; bem como diversas outras áreas cerebrais associadas a (4) 

atividade locomotora e a (5) cognição (Dijk & Archer, 2009; Rea & Figueiro, 2011; Vandewalle 

et al., 2006). Desta forma, é possível que intensidades entre 300 e ≥750 lux não sejam 

suficientes para ativar sistemas neurais relacionados à atenção de forma aguda, o que resultaria 

em aumento nos níveis de alerta, diminuição da sonolência diurna e consequente melhora no 

desempenho cognitivo, principalmente em uma amostra que apresenta um sono tão ruim (Rea 

& Figueiro, 2011). Ademais, a curva de resposta de fase à luz (PRC) para adolescentes humanos 

(Crowley & Eastman, 2017), apesar de não considerar as implicações do turno matutino escolar, 

é um indicativo importante de como o ritmo destes indivíduos pode avançar em resposta à luz 

pela manhã, devendo ser considerado estudos futuros, incluindo os que envolvam desempenho 

cognitivo. 

Outro fator a ser considerado futuramente é a composição espectral da luz em sala de 

aula, já que comprimentos na faixa do azul podem atenuar os efeitos da privação do sono, 

melhorando o desempenho cognitivo, por meio de mecanismos independentes da melatonina, 

que não é liberada durante o dia (Chellappa et al., 2011; Corbett et al., 2012; Sahin et al., 2014; 

Teixeira et al., 2013). Desta forma, a análise de variáveis do CSV e atenção de amostras 

expostas apenas a iluminação natural, a lâmpadas fluorescentes de comprimento de onda mista 

(Rahman et al., 2013), como as amostradas neste estudo, e lâmpadas LED, de comprimento 

curto (Vandewalle et al., 2006), talvez revelem relações que não foram observadas aqui. 

Ademais, Bertolotti (2007) recomenda que a iluminação em ambientes de trabalho apresente 

intensidades elevadas, como as combinações de luz natural e artificial observadas em algumas 

das salas amostradas; ou de lâmpadas LED que combinem diferentes faixas monocromáticas 

de ondas curtas, permitindo o uso de menor brilho (Rea & Figueiro, 2011). Assim, mesmo que 

este seja um aspecto pouco estudado, o espectro eletromagnético da luz precisa ser avaliado em 
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estudos que busquem a melhora de ambientes de trabalho, tais como a escola (Bertolotti, 2007). 

Neste ponto encontra-se uma das limitações do presente estudo, uma vez que não foi registrada 

a composição espectral da iluminação das salas de aulas. Assim, estudos adicionais são 

necessários a fim de esclarecer se a composição espectral da luz é um fator que pode influenciar 

o CSV e a atenção de adolescentes. 

De maneira geral e considerando todos os modelos das GLMs analisados, a exposição 

a luz pela manhã parece explicar mais as modificações das variáveis do CSV do que as dos 

componentes da atenção, uma vez que os percentuais das variáveis dependentes explicados 

pelos modelos (R2) são mais altos e observados em maior frequência. Ademais e ao contrário 

do esperado, os baixos percentuais de R2 observados no modelo que avaliou o sono na noite 

anterior a TEC e os componentes da atenção indicam que pouco do desempenho atencional 

parece estar relacionado a este sono, como observado anteriormente (Schaedler et al., 2018). 

Todavia, é possível que a privação de sono parcial e crônica observada na amostra seja um fator 

de influência para o desempenho cognitivo, bem como outros fatores sociais, econômicos, 

étnicos, dentre outros (Ziporyn et al., 2022). 

O controle de variáveis que poderiam influenciar os resultados, tais como sexo do 

participante (Díaz-Morales & Escribano, 2015), ano do ensino médio em que estudava, 

classificação econômica (Ziporyn et al., 2022) e tipo de transporte utilizado para ir à escola 

(Pereira et al., 2013) revelou que as relações entre a luz e as variáveis do CSV e atenção se 

mantiveram, indicando que mesmo fracas, estas relações parecem ser estáveis. Ademais, a 

inclusão das variáveis controle aumentou os percentuais das variáveis dependentes explicados 

pelos modelos (R2), bem como o tamanho do efeito dos testes (η²), que de efeitos moderados 

passou a indicar efeitos grandes (Cohen, 1988) na maioria dos modelos testados, o que é raro 

em pesquisas ecológicas (Dancey & Reidy, 2013). Todavia, as percentagens observadas 

permanecem baixas, mesmo com a inclusão das variáveis controle, indicando que variáveis não 
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analisadas ou coletadas podem influenciar as relações avaliadas, uma vez que em um estudo 

ecológico nem todas as variáveis de confusão são conhecidas ou podem ser controladas.  

O presente estudo apresenta limitações. É possível que, o tamanho amostral não 

represente com fidelidade ou clareza as relações entre as variáveis estudadas. Com exceção dos 

resultados significativos, isto pode ser evidenciado pelos valores do poder dos testes (ψ) 

realizados, que não alcançam 0,5, indicando que a possibilidade de encontrar algum efeito seria 

menor que 50% (Dancey & Reidy, 2013). Neste sentido, uma amostra maior proporcionaria 

uma probabilidade mais alta de resultados significativos. Infelizmente, a amostra reduzida 

deve-se, primeiramente a complicações causadas pela pandemia da COVID-19, que 

impossibilitou a realização do estudo inicialmente proposto. Outro fator complicador foram as 

diferenças metodológicas utilizadas pelas diferentes pesquisas que compuseram o banco de 

dados utilizado no estudo. Neste sentido, a seleção de indivíduos com dados coletados a partir 

de instrumentos idênticos e sem lacunas de informações, possibilitando a avaliação das 

variáveis analisadas neste estudo, reduziu consideravelmente a amostra final.  

Outra limitação consiste na falta de uma análise aprofundada da exposição à luz 

durante a noite, o que poderia mostrar novas relações entre o CSV e a atenção, ou esclarecer 

algum resultado registrado. Há limitações associadas a falta de informações, tais como: (1) 

tempo do trajeto até a escola, o que poderia ter esclarecido questões sobre a duração da 

exposição a luz natural pela manhã; e (2) sobre o uso de dispositivos eletrônicos, que poderiam 

elucidar outros tipos de aparelhos usados, como tablets, e os horários e a duração do uso. 

Apesar das limitações, este trabalho se propôs a examinar relações entre o padrão de 

exposição à luz pela manhã, o CSV e a atenção de adolescentes que estudavam no turno 

matutino. Isto torna este estudo relevante e traz inovações a esta linha de pesquisa, uma vez que 

a influência da exposição à luz pela manhã sobre o CSV e a cognição são pouco estudadas nessa 
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faixa etária (Martin et al., 2016). Além do mais, não temos relatos de outros estudos com uma 

proposta parecida em regiões com baixas latitudes, tais como as observadas no estado do RN, 

o que torna a iluminação pela manhã um fator bastante relevante para o estudo. Há outros fatores 

de inovação a serem considerados: a avaliação de medidas objetivas e subjetivas em um 

contexto ecológico para o adolescente. Neste sentido, o presente estudo reforça o quanto os 

horários matutinos escolares são um desafio temporal para o sono saudável dos adolescentes, 

podendo apresentar consequências negativas sobre o desempenho cognitivo e acadêmico. 

Desta forma, são necessários estudos adicionais que avaliem o efeito de diferentes 

intensidades, comprimento de onda e durações de iluminação pela manhã sobre o CSV e 

atenção de adolescentes que estudem no turno matutino. É necessário esclarecer relações entre 

estas variáveis, principalmente se as aulas matutinas podem ser um sincronizador forte o 

suficiente para diminuir os efeitos da luz, tida como o sincronizador mais forte dos ritmos 

circadianos humanos. Isto possibilitará trazer contribuições importantes não apenas para a 

comunidade escolar e para os pais de adolescentes, mas para toda a sociedade, através de 

políticas públicas que visem o desempenho acadêmico, mas principalmente, a saúde destes 

indivíduos. 

Nesse interim, seria interessante se escolas pudessem adotar medidas que melhorassem 

a qualidade e intensidade luminosa a qual seus alunos se expõem, tais como: (1) utilização de 

lâmpadas LED, com frequência próximas ao azul, o que poderia ativar o sistema de 

temporização circadiano; (2) utilização de iluminação natural associada a artificial; (3) 

reorganização dos horários de aulas, priorizando disciplinas que possibilitem maior exposição 

a iluminação natural, como a educação física, nos primeiros horários do dia (Maia et al., 2011). 

Além disso, sugere-se a oferta de cursos sobre ritmos circadianos, sono e higiene do sono para 

toda a comunidade escolar, não apenas os adolescentes. Desta forma, seria possível ensinar 

sobre como melhorar hábitos de sono e exposição à luz, tanto de dia quanto à noite.  
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7. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados propõe-se que: 

• A luz pela manhã em dias livres está associada à antecipação no ciclo sono e vigília,  

beneficiando o desempenho atencional, uma vez foram observadas associações entre altas 

intensidades luminosas e horários de dormir e acordar mais cedo em dias livres, meia fase 

do sono ocorrendo mais cedo e menor irregularidade no tempo na cama, além de tempos 

de reação mais curtos para o alerta tônico;  

• A luz pela manhã em dias letivos apresentou resultados inesperados, uma vez que os 

adolescentes expostos a altas intensidades luminosas apresentaram horários de dormir 

tardios e duração do sono e tempo na cama encurtados. Neste sentido, a exposição a luz 

artificial noturna associada aos horários escolares matutinos precoces podem estar 

atuando como agentes sincronizadores que impõem forças opostas sobre o ritmo dos 

adolescentes. 

• O desempenho atencional pela manhã está relacionado ao sono na noite anterior à TEC, 

pois estudantes com sonolência ao despertar e latência do sono mais baixas, apresentaram 

menor frequência de omissões no alerta tônico e maior de respostas corretas no alerta 

fásico, respectivamente; 

• Estudos adicionais são necessários para avaliar relações entre a exposição à luz no dia da 

TEC e a atenção, uma vez que as associações positivas entre as variáveis observadas não 

corroboram com os descritos na literatura, podendo estar sendo influenciadas por outros 

fatores;  

• A luz dentro das salas de aula estudadas é consideravelmente mais baixa quando 

comparada a iluminação natural à qual os estudantes se expõem no trajeto até a escola, o 

que poderia diminuir os efeitos ativadores da luz. 
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Desta forma, pesquisas adicionais são necessárias, com o intuito de confirmar as relações 

entre a iluminação pela manhã, o CSV e a atenção em adolescentes, bem como investigar 

associações que não foram possíveis de serem observadas ou comprovadas no presente estudo 

devido às limitações metodológicas.
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Tabela 9: Análise de regressão multivariada das relações entre a exposição à luz pela manhã e as variáveis do 

padrão temporal de sono. O modelo ajustado refere-se à inserção das variáveis de controle: sexo, ano do ensino 

médio, classificação econômica e tipo de transporte utilizado para ir à escola. 

Variáveis dependentes 
MODELO NÃO-AJUSTADO MODELO AJUSTADO 

F(2, 88) p η² ψ R² F(12, 75) p η² ψ R² 
Horários de dormir           

Dias letivos 5,12 0,08 0,10 0,81 0,08 1,76 0,07 0,22 0,83 0,09 

Dias livres 3,53 0,03 0,07 0,64 0,05 1,92 0,04 0,23 0,87 0,11 

Horários de acordar           

Dias letivos 0,58 0,56 0,01 0,14 -0,00 1,99 0,03 0,24 0,88 0,12 

Dias livres 4,86 0,01 0,10 0,79 0,07 1,37 0,19 0,18 0,70 0,04 

Duração do sono           

Dias letivos 3,16 0,04 0,06 0,59 0,04 1,25 0,26 0,16 0,65 0,03 

Dias livres 1,30 0,27 0,02 0,27 0,00 0,93 0,52 0,13 0,49 -0,01 

Tempo na cama           

Dias letivos 3,69 0,02 0,07 0,66 0,05 1,38 0,19 0,18 0,70 0,05 

Dias livres 2,98 0,05 0,06 0,56 0,04 1,71 0,08 0,21 0,81 0,09 

Irregularidades           

Dormir 0,35 0,70 0,00 0,10 -0,01 1,01 0,44 0,13 0,53 0,00 

Acordar 1,66 0,19 0,03 0,34 0,01 0,91 0,53 0,12 0,48 -0,01 

Duração do sono 1,09 0,34 0,02 0,23 0,00 0,83 0,61 0,11 0,44 -0,02 

Tempo na cama 2,01 0,14 0,04 0,40 0,02 1,07 0,39 0,14 0,57 0,01 

Latência do sono           

Dias letivos 0,04 0,95 0,00 0,05 -0,02 0,54 0,88 0,08 0,28 -0,06 

Dias livres 1,36 0,26 0,03 0,28 0,00 0,91 0,53 0,12 0,48 -0,01 

Eficiência do sono           

Dias letivos 0,19 0,82 0,00 0,07 -0,01 1,66 0,09 0,21 0,80 0,08 

Dias livres 1,15 0,32 0,02 0,24 0,00 2,92 0,00 0,31 0,98 0,21 

WASO           

Dias letivos 0,24 0,78 0,00 0,08 -0,01 1,00 0,45 0,13 0,53 0,00 

Dias livres 0,08 0,92 0,00 0,06 -0,02 1,13 0,34 0,15 0,59 0,01 

Despertares           

Dias letivos 0,25 0,77 0,00 0,08 -0,01 2,65 0,00 0,29 0,96 0,18 

Dias livres 0,79 0,45 0,01 0,18 -0,00 2,44 0,01 0,28 0,94 0,16 

Cronotipo 1,66 0,19 0,03 0,34 0,01 1,58 0,11 0,20 0,77 0,07 

Jetlag social 0,28 0,75 0,00 0,09 -0,01 0,48 0,92 0,07 0,24 -0,07 

Sonolência           

Dias letivos 2,05 0,13 0,04 0,41 0,02 1,17 0,31 0,15 0,61 0,02 

Dias livres 0,85 0,43 0,01 0,19 -0,00 0,29 0,98 0,04 0,15 -0,10 

F: razão das análises de variância; η²: eta parcial quadrado; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de determinação da 

variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado).  
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Tabela 10: Análise de regressão multivariada das relações entre a exposição à luz pela manhã e as variáveis do padrão 

temporal de sono. 

Variáveis 

dependentes 

MODELO NÃO-AJUSTADO 

Luz em dias letivos Luz em dias livres 
R2 

B (95% IC) p ψ B (95% IC) p ψ 

Horários de dormir        

Dias letivos 47,84 (12,04 a 83,63) 0,00 0,74 -37,46 (-65,08 a -9,83) 0,00 0,76 0,08 

Dias livres 31,39 (-7,02 a 69,8) 0,10 0,36 -38,47 (-68,12 a -8,83) 0,01 0,72 0,05 

Horários de acordar        

Dias letivos 4,6 (-10,48 a 19,69) 0,54 0,09 -6,19 (-17,84 a 5,44) 0,29 0,18 -0,00 

Dias livres 17,92 (-35,08 a 70,92) 0,50 0,10 -63,02 (-103,9 a -22,12) 0,00 0,85 0,07 

Duração do sono        

Dias letivos -41,43 (-74,19 a -8,67) 0,01 0,70 11,66 (-13,62 a 36,94) 0,36 0,14 0,04 

Dias livres -20,68 (-56,11 a 14,74) 0,24 0,20 -7,84 (-35,18 a 19,49) 0,57 0,08 0,00 

Tempo na cama        

Dias letivos -47,22 (-82,52 a -11,93) 0,00 0,74 21,5 (-5,72 a 48,74) 0,12 0,34 0,05 

Dias livres -32,35 (-73,36 a 8,64) 0,12 0,34 -17,46 (-49,11 a 14,17) 0,27 0,19 0,04 

Irregularidades        

Dormir -0,20 (-17,56 a 17,15) 0,98 0,05 -5,11 (-18,51 a 8,28) 0,45 0,11 -0,01 

Acordar -0,74 (-25,36 a 23,87) 0,95 0,05 -15,78 (-34,78 a 3,21) 0,10 0,37 0,01 

Duração do sono 20,75 (-16,67 a 58,17) 0,27 0,19 -19,5 (-48,38 a 9,37) 0,18 0,27 0,00 

Tempo na cama 17,58 (-36,02 a 71,19) 0,51 0,09 -41,61 (-82,98 a -0,24) 0,04 0,50 0,02 

Latência do sono        

Dias letivos -1,74 (-13,5 a 10,01) 0,76 0,06 0,92 (-8,15 a 9,99) 0,84 0,05 -0,02 

Dias livres -2,93 (-17,28 a 11,42) 0,68 0,06 9,09 (-1,98 a 20,16) 0,10 0,36 0,00 

Eficiência do sono        

Dias letivos 1,46 (-4,02 a 6,96) 0,59 0,08 0,16 (-4,07 a 4,4) 0,93 0,05 -0,01 

Dias livres 4,54 (-1,5 a 10,58) 0,13 0,31 -0,79 (-5,45 a 3,87) 0,73 0,06 0,00 

WASO        

Dias letivos 5,34 (-11,54 a 22,22) 0,53 0,09 0,18 (-12,84 a 13,21) 0,97 0,05 -0,01 

Dias livres 3 (-18,35 a 24,35) 0,78 0,05 -3,17 (-19,65 a 13,3) 0,70 0,06 -0,02 

Despertares        

Dias letivos -0,78 (-3,6 a 2,02) 0,58 0,08 -0,20 (-2,37 a 1,96) 0,85 0,05 -0,01 

Dias livres 0,28 (-2,9 a 3,48) 0,85 0,05 -1,51 (-3,97 a 0,95) 0,22 0,22 -0,00 

Cronotipo 9,63 (-22,56 a 41,82) 0,55 0,90 -22,76 (-47,6 a 2,07) 0,07 0,36 -0,01 

Jetlag social 0,19 (-25,52 a 25,9) 0,98 0,50 -6,94 (-26,79 a 12,89) 0,48 0,10 0,01 

Sonolência        

Dias letivos -0,19 (-1,26 a 0,86) 0,71 0,06 -0,69 (-1,51 a 0,12) 0,09 0,38 0,02 

Dias livres -0,35 (-1,33 a 0,62) 0,47 0,11 -0,27 (-1,02 a 0,48) 0,47 0,10 -0,00 

B: coeficiente de regressão; IC: intervalo de confiança; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de determinação da variação 

explicada pelo modelo proposto (valor ajustado).  
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Tabela 11: Análise de regressão multivariada dos efeitos da exposição à luz pela manhã sobre variáveis da atenção. 

O modelo ajustado refere-se à inserção das variáveis de controle: sexo, ano do ensino médio, classificação 

econômica e tipo de transporte utilizado para ir à escola. 

Variáveis dependentes 
MODELO NÃO-AJUSTADO MODELO AJUSTADO 

F(2, 95) p η² ψ R² F(12, 82) p η² ψ R² 
Alerta tônico           

Tempo de reação 2,48 0,08 0,05 0,48 ,030 1,20 0,29 0,15 0,63 0,02 

Respostas corretas 0,65 0,52 0,01 0,15 -,007 2,39 0,01 0,25 0,94 0,15 

Omissões 0,62 0,53 0,01 0,15 -,008 2,13 0,02 0,23 0,91 0,12 

Atenção seletiva           

Tempo de reação 1,18 0,30 0,02 0,25 ,004 2,15 0,02 0,24 0,91 0,12 

Respostas corretas 1,03 0,36 0,02 0,22 ,001 1,75 0,07 0,20 0,83 0,08 

Omissões 0,64 0,52 0,01 0,15 -,007 2,79 0,00 0,29 0,97 0,18 

Alerta fásico           

Tempo de reação 0,16 0,85 0,00 0,75 -,018 1,62 0,10 0,19 0,79 0,07 

Respostas corretas 0,20 0,81 0,00 0,08 -,017 1,51 0,13 0,18 0,76 0,06 

Omissões 0,45 0,63 0,00 0,12 -,011 1,85 0,05 0,21 0,86 0,09 

Estabilidade geral 2,80 0,06 0,05 0,54 ,036 1,39 0,18 0,17 0,71 0,04 

Estabilidade ao longo da tarefa 

(respostas corretas) 
0,81 0,06 0,05 0,54 -,004 1,28 0,24 0,15 0,67 0,03 

Estabilidade ao longo da tarefa 

(tempo de reação) 
0,16 0,85 0,00 0,07 -,018 1,03 0,42 0,13 0,55 0,00 

F: razão das análises de variância; η²: eta parcial quadrado; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de determinação da 

variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado). 

 

Tabela 12: Análise de regressão multivariada dos efeitos da exposição à luz pela manhã sobre variáveis da atenção. 

O modelo ajustado refere-se à inserção das variáveis de controle: sexo, ano do ensino médio, classificação 

econômica e tipo de transporte utilizado para ir à escola. 

Variáveis dependentes 

MODELO NÃO-AJUSTADO 

Luz em dias letivos Luz em dias livres 
R2 

B (95% IC) p ψ B (95% IC) p ψ 

Alerta tônico        

Tempo de reação 20,23 (-20,38 a 60,85) 0,32 0,16 -34,92 (-66,1 a -3,72) 0,02 0,59 0,03  

Respostas corretas -0,73 (-5,59 a 4,11) 0,76 0,06 2,13 (-1,59 a 5,86) 0,25 0,20 -0,00 

Omissões 1,2 (-1,8 a 4,2) 0,43 0,12 -1,18 (-3,49 a 1,12) 0,31 0,17 -0,00 

Atenção seletiva        

Tempo de reação 4,63 (-45,32 a 54,59) 0,85 0,05 -28,85 (-67,22 a 9,52) 0,13 0,31 0,00 

Respostas corretas 5,39 (-4,47 a 15,25) 0,28 0,18 1,84 (-5,73 a 9,41) 0,63 0,07 0,00 

Omissões 1,49 (-1,11 a 4,1) 0,25 0,20 -0,45 (-2,45 a 1,55) 0,65 0,07 -0,00 

Alerta fásico        

Tempo de reação 11,49 (-43,63 a 66,61) 0,68 0,06 -11,03 (-53,37 a 31,3) 0,60 0,08 -0,01 

Respostas corretas 2,29 (-8,63 a 13,22) 0,67 0,07 1,27 (-7,12 a 9,66) 0,76 0,06 -0,01 

Omissões 1,52 (-1,67 a 4,72) 0,34 0,15 -0,57 (-3,03 a 1,88) 0,64 0,07 -0,01 

Estabilidade geral 16,91 (-4,49 a 38,31) 0,12 0,34 -18,43 (-34,8 a -1,98) 0,02 0,59 0,03 

Estabilidade ao longo da 

tarefa (respostas corretas) 
0,59 (-5,39 a 6,59) 0,84 0,54 2,3 (-2,29 a 6,9) 0,32 0,16 -0,01 

Estabilidade ao longo da 

tarefa (tempo de reação) 
20,70 (-20,41 a 61,81) 0,05 0,48 -0,03 (-0,18 a 0,12) 0,68 0,06 -0,00 

B: coeficiente de regressão; IC: intervalo de confiança; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de determinação da variação 

explicada pelo modelo proposto (valor ajustado).  
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Tabela 13: Análise de regressão multivariada dos efeitos da exposição à luz pela manhã sobre variáveis da atenção. 

O modelo ajustado refere-se à inserção das variáveis de controle: sexo, ano do ensino médio, classificação 

econômica e tipo de transporte utilizado para ir à escola. 

Variáveis dependentes 
MODELO NÃO-AJUSTADO 

F(8, 64) p η² ψ R² 
Alerta tônico      

Tempo de reação 1,11 0,36 0,12 0,47 0,01 

Respostas corretas 0,75 0,64 0,08 0,32 -0,02 

Omissões 1,00 0,44 0,11 0,42 0,00 

Atenção seletiva      

Tempo de reação 1,19 0,31 0,12 0,50 0,02 

Respostas corretas 1,74 0,10 0,17 0,70 0,07 

Omissões 0,89 0,52 0,10 0,38 -0,01 

Alerta fásico      

Tempo de reação 1,15 0,33 0,12 0,49 0,01 

Respostas corretas 1,63 0,13 0,17 0,66 0,06 

Omissões 0,46 0,87 0,05 0,20 -0,06 

Estabilidade geral 1,63 0,13 0,16 0,66 0,06 

Estabilidade ao longo da tarefa 

(respostas corretas) 
0,98 0,45 0,10 0,41 -0,00 

Estabilidade ao longo da tarefa 

(tempo de reação) 
1,24 0,28 0,13 0,52 0,02 

F: razão das análises de variância; η²: eta parcial quadrado; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de determinação da 

variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado). 

 

 



107 
 
Tabela 14: Análise de regressão multivariada dos efeitos da exposição à luz pela manhã sobre variáveis da atenção. O modelo ajustado refere-se à inserção das variáveis de 

controle: sexo, ano do ensino médio, classificação econômica e tipo de transporte utilizado para ir à escola. 

Variáveis dependentes 
MODELO NÃO-AJUSTADO 

MODELO AJUSTADO 

(SONO) 

MODELO AJUSTADO 

(COVARIÁVEIS) 

F(2, 70) p η² ψ R² F(10, 61) p η² ψ R² F(12, 57) p η² ψ R² 
Alerta tônico                

Tempo de reação 5,74 0,00 0,14 0,85 0,11 1,89 0,06 0,23 0,80 0,11 3,42 0,00 0,41 0,99 0,29 

Respostas corretas 0,09 0,91 0,00 0,06 -0,02 0,66 0,74 0,09 0,31 -0,04 1,34 0,22 0,22 0,66 0,05 

Omissões 0,98 0,37 0,02 0,21 0,00 1,08 0,39 0,15 0,51 0,01 1,72 0,08 0,26 0,80 0,11 

Atenção seletiva                

Tempo de reação 4,07 0,02 0,10 0,70 0,07 1,58 0,13 0,20 0,71 0,07 2,25 0,02 0,32 0,91 0,17 

Respostas corretas 1,37 0,26 0,03 0,28 0,01 1,47 0,17 0,19 0,67 0,06 1,64 0,10 0,25 0,77 0,10 

Omissões 0,87 0,42 0,02 0,19 -0,00 0,81 0,61 0,11 0,38 -0,02 1,28 0,25 0,21 0,64 0,04 

Alerta fásico                

Tempo de reação 2,96 0,05 0,07 0,56 0,05 1,37 0,21 0,18 0,63 0,05 2,11 0,03 0,30 0,89 0,16 

Respostas corretas 0,18 0,82 0,00 0,07 -0,02 1,32 0,24 0,17 0,61 0,04 0,72 0,72 0,13 0,36 -0,05 

Omissões 0,77 0,46 0,02 0,17 -0,00 0,47 0,90 0,07 0,22 -0,08 1,04 0,41 0,18 0,53 0,00 

Estabilidade geral 1,21 0,30 0,03 0,25 0,00 1,61 0,12 0,20 0,72 0,07 1,40 0,18 0,22 0,69 0,06 

Estabilidade ao longo da tarefa 

(respostas corretas) 
0,40 0,67 0,01 0,11 -0,01 0,80 0,62 0,11 0,37 -0,02 1,07 0,40 0,18 0,54 0,01 

Estabilidade ao longo da tarefa 

(tempo de reação) 
1,31 0,27 0,03 0,27 0,00 1,25 0,27 0,17 0,58 0,03 1,09 0,38 0,18 0,55 0,01 

F: razão das análises de variância; η²: eta parcial quadrado; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de determinação da variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado).  
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Tabela 15: Análise de regressão multivariada dos efeitos da exposição à luz pela manhã, no dia de execução da TEC, sobre variáveis da atenção. 

Variáveis dependentes 

MODELO NÃO-AJUSTADO 

DS DT 
R2 

B (95% IC) p ψ B (95% IC) p ψ 

Alerta tônico        

Tempo de reação 63,74 (18,16 a 109,31) 0,00 0,78 -25,96 (-93,09 a 41,1) 0,44 0,11 0,11  

Respostas corretas -0,39 (-2,89 a 2,11) 0,75 0,06 0,05 (-3,63 a 3,74) 0,97 0,05 -0,02 

Omissões 0,33 (-1,04 a 1,71) 0,63 0,07 0,54 (-1,49 a 2,57) 0,59 0,08 0,00 

Atenção seletiva        

Tempo de reação 80,85 (20,35 a 141,35) 0,01 0,74 -57,32 (-146,4 a 31,7) 0,20 0,24 0,07 

Respostas corretas 3,88 (-3,42 a 11,18) 0,29 0,18 0,37 (-10,37 a 11,1) 0,94 0,05 0,01 

Omissões 0,26 (-0,89 a 1,42) 0,64 0,07 0,42 (-1,28 a 2,13) 0,62 0,07 -0,00 

Alerta fásico        

Tempo de reação 63,22 (6,33 a 120,1) 0,03 0,58 -40,3 (-124,0 a 43,4) 0,34 0,15 0,05 

Respostas corretas 1,77 (-4,97 a 8,51) 0,60 0,08 -0,86 (-10,8 a 9,06) 0,86 0,05 -0,02 

Omissões -0,03 (-1,19 a 1,13) 0,95 0,05 0,75 (-0,96 a 2,47) 0,38 0,13 -0,00 

Estabilidade geral 10,09 (-8,42 a 28,61) 0,28 0,18 -0,75 (-28,03 a 26,5) 0,95 0,05 0,00 

Estabilidade ao longo da tarefa (respostas corretas) 0,00 (-0,15 a 0,16) 0,96 0,05 -0,07 (-0,31 a 0,16) 0,52 0,09 -0,01 

Estabilidade ao longo da tarefa (tempo de reação) -0,13 (-0,3 a 0,03) 0,11 0,34 0,17 (-0,07 a 0,42) 0,16 0,28 0,00 

DS: exposição à luz no dia de execução da TEC do despertar até a entrada na sala de aula; DT: exposição à luz no dia de execução da TEC do 

despertar até a execução da tarefa. B: coeficiente de regressão; IC: intervalo de confiança; ψ: poder do teste; R2: coeficiente de determinação da 

variação explicada pelo modelo proposto (valor ajustado). 
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Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Avaliação dos hábitos de sono, sonolência diurna e funcionamento executivo em
adolescentes usuários de novas tecnologias.
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Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

650.621

25/04/2014

DADOS DO PARECER

O estudo ora apresentado será financiado a partir de recursos obtidos pelo Edital 43/2013 de Ciências

Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas/CNPq e compreenderá um projeto de mestrado e um de doutorado

vinculados ao Programa de Pós Graduação em Psicobiologia da UFRN. A pesquisa tem como objetivo

avaliar o efeito do uso de dispositivos eletrônicos (celular, computador, tablet, televisão, vídeo-game) sobre

hábitos de sono, sonolência diurna e funções executivas em adolescentes de escolas privadas de Natal/RN.

O estudo será realizado com 200 adolescentes de ambos os sexos do 1º e 2º anos do ensino médio de

escolas privadas do município de Natal/RN. Os hábitos de sono, as condições socioeconômicas, o cronotipo

e a sonolência diurna serão avaliados pelos questionários “A saúde e o sono”,  Questionário de

Classificação econômica, Questionário de Horne-Ostberg e Escala de sonolência de Epworth,

respectivamente. Durante 10 dias serão registrados o uso de dispositivos eletrônicos (no Protocolo de

atividades diárias), a exposição à luz, e os horários de início e fim do sono (por actímetros com sensores de

iluminação). Paralelamente, os horários de deitar e levantar, e os níveis de sonolência diurna serão

anotados no diário de sono. Para avaliação das funções executivas serão utilizados: Escala de inteligência

Wechsler para crianças - WISC III, Teste Wisconsin de classificação de cartas – WCST, Tarefa de Execução

Contínua, Teste Stroop de cores e palavras, Iowa Gambling Test e Teste da
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Torre de Londres (ToL).

Objetivo primário:

Avaliar o efeito do uso de dispositivos eletrônicos (celular, computador, tablet, televisão, vídeo-game) sobre

hábitos de sono, sonolência diurna e funções executivas em adolescentes de escolas privadas de Natal/RN.

Objetivos secundários:

1. Caracterizar os hábitos de sono de adolescentes que fazem uso de dispositivos eletrônicos (celular,

computador, tablet, televisão, vídeo-game).

2. Caracterizar os níveis de sonolência diurna em adolescentes que fazem uso de dispositivos eletrônicos

(celular, computador, tablet, televisão, vídeogame).

3. Caracterizar os processos cognitivos das funções executivas em adolescentes que fazem uso de

dispositivos eletrônicos (celular, computador, tablet, televisão, vídeo-game).

4. Comparar os hábitos de sono, sonolência diurna e funções executivas em adolescentes que fazem o uso

de dispositivos eletrônicos e os que não fazem destes dispositivos.

5. Comparar os hábitos de sono, sonolência diurna e funções executivas em adolescentes, de acordo o tipo

de dispositivo eletrônico.

6. Comparar os hábitos de sono, sonolência diurna e funções executivas em adolescentes, de acordo o

gênero, que fazem o uso de dispositivos eletrônicos e os que não fazem destes dispositivos.

7. Correlacionar os hábitos de sono, sonolência diurna e processos cognitivos das funções executivas entre

adolescentes que fazem o uso de dispositivos eletrônicos e os que não fazem destes dispositivos.

Objetivo da Pesquisa:

Os participantes da pesquisa estarão sujeitos apenas ao risco mínimo inerentes à sua participação. Será

realizada uma conversa prévia com a equipe pedagógica das escolas selecionadas em que serão

explicados os procedimentos da pesquisa. Posteriormente, será realizada uma reunião com

pais/responsáveis para entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. Caso ocorra um

desconforto, tais como questões psicológicas que venham à tona, ou detecção de distúrbios de sono e

diagnóstico de alguns padrões dos processos cognitivos com necessidade de

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
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Intervenção, os pesquisadores se disponibilizam a esclarecer qualquer dúvida. Em caso de algum problema

que os participantes possam apresentar os responsáveis pela pesquisa mencionam que ele terá direito a

assistência gratuita que será prestada pelo Ambulatório do Sono (AMBSONO), ou pelo Serviço de

Psicologia Aplicada (SEPA) da UFRN. Os benefícios da pesquisa superam os riscos.

Os resultados da pesquisa poderão fornecer subsídios para elaboração e implantação de intervenções no

ambiente escolar levando à prática de hábitos mais saudáveis de sono, tais como a regularidade e maior

tempo de sono, assim como a redução da sonolência diurna excessiva contribuindo para um melhor

desempenho cognitivo.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE está adequado ao público alvo. Os instrumentos de

pesquisa foram apresentados e estão adequados. Foram apresentadas 4 cartas de anuência referentes as

instituições de ensino que participarão da pesquisa. As cartas de anuência dos colégios Complexo

Educacional Contemporâneo e Hipócrates não trazem o carimbo do responsável. Nenhuma das cartas está

em papel timbrado. Os demais documentos apresentados estão adequados.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendações:

Após revisão ética do protocolo em questão, concluímos que o mesmo se encontra bem instruído e

obedecendo às normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo o ser humano.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Em conformidade com a Resolução 466/12 - do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual Operacional

para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável:

1.  elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas as

suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por

Considerações Finais a critério do CEP:

59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
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seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele

delegada(s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d);

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c);

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para Comitês

de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41);

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS

que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício

de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ;

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d);

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um

período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f);

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e,

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não publicação dos

resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).

NATAL, 16 de Maio de 2014

Dulce Almeida
(Coordenador)

Assinado por:

59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3215-3135
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Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

INFLUÊNCIA DA EXPOSIÇÃO À LUZ PELA MANHÃ SOBRE O CICLO SONO-VIGÍLIA
E ATENÇÃO EM ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO DE NATAL, RN.
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Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 1.489.057

DADOS DO PARECER

O projeto de pesquisa apresentado corresponde a trabalho para elaboração de dissertação de Mestrado do

Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia. No mesmo, pretende-se avaliar a influência da exposição a

luz pela manhã no ciclo sono em adolescentes que estudam no turno matutino em escola particular da

cidade de Natal/RN. Serão arrolados 210 participantes de ambos os sexos, alunos do 1º e 2º ano do ensino

médio. Os participantes responderão aos questionários: Matutinidade-vespertinidade de Horne & Östberg

(HO), “A Saúde e o Sono”, Índice de qualidade de Sono de Pittsburgh, Escala de Sonolência de Epworth.

Além disso, preencherão o Diário de Sono e  Escala de Sonolência de Maldonado, acompanhado do uso de

actímetro por 10 dias, para avaliação diária do sono e vigília e exposição à luz ao longo do dia. A atenção

será avaliada pela Tarefa de Execução contínua (CPT) durante 3 dias (segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira), entre 8h e 10h em horário de aula.

Apresentação do Projeto:

Objetivo Geral:

Caracterizar a influência da intensidade e duração de exposição à luz durante a manhã sobre o CSV,

sonolência diurna, qualidade de sono e atenção em adolescentes que estudam pela manhã

Objetivo da Pesquisa:

Centro de Biociências
MINISTERIO DA EDUCACAO

Patrocinador Principal:

59.078-970
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em escolas particulares de Natal/RN.

Objetivos Específicos:

a) Descrever os hábitos de sono, tais como: horários de dormir e acordar, duração de sono, e irregularidade

nos horários de sono em adolescentes que estudam pela manhã;

b) Descrever cronotipo, sonolência diurna, qualidade de sono e os componentes da atenção em

adolescentes que estudam pela manhã;

c) Verificar a relação entre os hábitos de sono, qualidade de sono de sono, sonolência diurna e os

componentes da atenção com a exposição à luz pela manhã.

Riscos:

Durante a realização da aplicação da pesquisa a previsão de riscos é mínima ou inexistente. Tendo em vista

que a execução desta pesquisa envolve somente o preenchimento de questionários, o uso do actímetro e a

realização de uma tarefa de execução contínua, nenhum desconforto é previsto na sua participação.

Benefícios:

Na medida em que a luz pela manhã tem importantes efeitos sobre o alerta, acreditamos que a

caracterização da influência da exposição à luz pela manhã sobre o ciclo sono-vigília e atenção em

adolescentes do ensino médio possa vir a contribuir para o esclarecimento de algumas dificuldades

encontradas nesta faixa etária em decorrência de modificações nos hábitos de sono, tão comuns nos dias

de hoje, com consequências negativas no aspecto emocional e no processo de aprendizagem do

adolescente. Assim como, contribuir com informações a respeito de condições de iluminação apropriadas no

ambiente escolar para a aprendizagem.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O projeto visa estudar um tema interessante procurando avaliar a influência da exposição a luz no

aproveitamento de alunos em sala de aula que estudam em turno matutino. Os modelos dos
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questionários a erem aplicados contidos no processo, apresentam perguntas interessantes que poderão dar

suporte para a discussão do tema, foco da pesquisa.

Estão adequados na atual versão do protocolo de pesquisa.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendamos o envio dos relatórios parcial (durante o desenvolvimento da Pesquisa) e final ao seu

término. Ver modelos no <www.etica.ufrn.br>.

Recomendações:

Tendo em vista que as pendências apontadas no Parecer Consubstanciado n.º 1.448.041 foram atendidas

de forma satisfatória, o CEP Central/UFRN resolve aprovar o referido protocolo de pesquisa.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual Operacional

para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável:

1.  elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas as

suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu

representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada(s),

devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d);

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c);

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para Comitês

de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41);

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS

que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício

de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ;

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d);

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um

período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f);

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos

Considerações Finais a critério do CEP:
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pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e,

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não publicação dos

resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_640078.pdf

22/03/2016
21:56:01

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TALE.pdf 22/03/2016
12:29:35

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_modificado.pdf 22/03/2016
12:29:19

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Recurso Anexado
pelo Pesquisador

resposta_a_pendencias_CEP.pdf 22/03/2016
12:29:05

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_influencia_da_luz_sobre_o_ciclo
_sono_e_vigilia_modificado.docx

22/03/2016
12:21:40

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros justificativa_de_nao_atendimento_a_pen
dencia.pdf

10/12/2015
18:40:00

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros Declaracao_de_nao_inicio.pdf 08/12/2015
12:06:28

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Folha de Rosto Folhaderostro_projetoluz.pdf 08/12/2015
12:04:32

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros Consumo_alimentar.pdf 07/12/2015
23:16:36

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros Pittsburgh.pdf 07/12/2015
23:15:20

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros Epworth.pdf 07/12/2015
23:14:36

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros saude_e_sono1.pdf 07/12/2015
23:13:49

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros HO.pdf 07/12/2015
23:07:40

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros diario_sono.pdf 07/12/2015
23:06:53

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros cartadeanuencia_Neves.pdf 07/12/2015
22:59:31

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito
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NATAL, 12 de Abril de 2016

LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ
(Coordenador)

Assinado por:

Outros Cartadeanuencia_CEI.pdf 07/12/2015
22:58:52

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros formulario_CEP.pdf 07/12/2015
22:54:24

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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ANEXO 3 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

- Estudo 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Estamos solicitando a você a autorização para que o adolescente pelo qual você é 
responsável participe da pesquisa AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS DE SONO, SONOLÊNCIA 

DIURNA E FUNCIONAMENTO EXECUTIVO EM ADOLESCENTES USUÁRIOS DE NOVAS 

TECNOLOGIAS, que tem como pesquisadores responsáveis Carolina Virgínia Macêdo 
Azevedo & Katie Moraes de Almondes.  

Este estudo pretende avaliar o efeito do uso de dispositivos eletrônicos (celular, computador, 
tablet, televisão, vídeo-game) sobre hábitos de sono, sonolência diurna e funções executivas 
(que são processos cognitivos, tais como: a capacidade de planejamento, a tomada de 
decisões, a resolução de problemas, a capacidade de ser flexível no pensamento, ou seja, ter 
flexibilidade cognitiva, a memória operacional, a atenção, a criatividade) em adolescentes de 
escolas privadas de Natal/RN. O motivo que nos leva a fazer este estudo é que, como o uso de 
dispositivos eletrônicos (celular, televisão, vídeo-game, iPod, computador com Internet, entre 
outros) está cada vez mais frequente entre adolescentes, há relatos na literatura da influência 
negativa nos padrões de sono desses adolescentes, com repercussões, por exemplo, na 
duração (encurtamento ou privação) do sono, além de queixas de cansaço durante o dia. Além 
disso, o uso destes equipamentos é frequentemente associado à exposição à iluminação 
artificial ambiental (luz do quarto, luz do computador, luz do celular e televisões com LED), 
criando um ambiente propício para o prolongamento da atividade dos indivíduos à noite, no 
momento em que deveriam estar dormindo, o que pode levar a maior privação de sono por 
estar mais tempo disperso, sonolência diurna e repercussões no funcionamento diurno, 
afetando, principalmente, o desempenho cognitivo. Porém, é desconhecido o efeito do impacto 
do uso destes recursos, de forma concomitante, sobre os hábitos de sono, sonolência diurna e 
funções executivas em adolescentes no ambiente escolar.  

 
Caso você decida autorizar, ele(a) passará pela aplicação de um questionário de classificação 
econômica, por questionários de avaliação de sono (Questionário “A saúde e o sono”; 

Questionário de Horne-Ostberg para avaliação de cronotipo; Escala de sonolência de Epworth; 
Diário do sono com escala para avaliação de sonolência; Actimetria (relógio de pulso que 
registra atividade e repouso) com sensor de iluminação); por testes neuropsicológicos para 
avaliação dos processos das funções executivas mencionados acima (Escala de inteligência 
Wechsler para crianças e adolescentes - WISC III (subteste span de dígitos); Wisconsin de 
classificação de cartas – WCST; STROOP; Iowa Gambling Test; Teste da Torre de Londres 
(ToL); Tarefa de Execução Contínua (TEC).  

Durante a realização da aplicação a previsão de riscos é mínima ou inexistente. Caso ocorra 
um desconforto, tais como questões psicológicas que venham à tona, ou detecção de 
distúrbios de sono e diagnóstico de alguns padrões dos processos cognitivos com necessidade 
de intervenção, os pesquisadores estão amplamente abertos a ajudar e esclarecer qualquer 
dúvida. 

Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a pesquisa, ele(a) terá 
direito a assistência gratuita que será prestada pelo Ambulatório do Sono (AMBSONO), ou pelo 
Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA) da   UFRN.    Durante todo o período da pesquisa você  

 



poderá tirar suas dúvidas ligando para Maria Luiza Cruz (94586103), Francisco Wilson
(87045174) ou Sharline Dionízio (94532333).

O participante tem o dircito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuizo para o mesmo. Os dados que ele(a) irá
nos fornecer seráo confidenciais e seráo divulgados apenas em congressos ou publicagóes

cientfficas, náo havendo divulgagáo de nenhum dado que possa identificá-lo. Esses dados
seráo guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um
período de 5 anos.

Se o participante tiver algum gasto pela sua participagáo nessa pesquisa, ele será assumido
pelo pesquisador e reembolsado para vocé. Se o participante sofrer algum dano
comprovadamente decorrente desta pesquisa, será indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética
dessa pesquisa, vocé ou o adolescente deverá ligar para o Comité de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. Este documento foi
impresso em duas vias. Uma ficará com vocé e a outra com o pesquisador responsável.

Consentimento Livre e Esclarecido

representante legal do

autorizo sua participagáo

Eu,

adolescente

na pesquisa da pesquisa lvllllgÁo ooS HÁelros DE soNo, sot¡olÉtctA DIURNA E

FUNCIONAMENTo ExECUTIVO EM ADOLEScENTES usuÁnIos DE NovAS

TECNOLOGIAS e autorizo a divulgagáo das informagóes por ele(a) fornecidas em congressos

e/ou publicag6es cientlficas desde que nenhum dado possa me identificar.

Natal,_ de de

Assinatura do participante da pesqu¡sa

o"J'il35"oii."o.
participante

Declaragáo do pesquisador responsável

Como pesquisador responsável pelo estudo, declaro que assumo a inteira

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e

confidencialidade sobre a identidade do mesmo.

Declaro ainda estar ciente que na inobserváncia do compromisso ora assumido estarei

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolugáo 466112 do Conselho Nacional de

Saúde - CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

Natal, ,_ de _ de _

Müry-n\*
Assinatura do pesquisaEor responsável

(XXXXXXXX),

(XXXXXXXX) (XXXXXXXX).
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Termo de consentimento livre e esclarecido 

- Estudo 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Estamos solicitando a você a autorização para que o adolescente pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa “Relação entre exposição à luz pela manhã, 

ciclo sono-vigília e atenção em adolescentes do ensino médio de Natal/RN”, que 

tem como pesquisadora responsável a Profa. Carolina Virgínia Macêdo Azevedo.  

Este estudo pretende avaliar o efeito da luz pela manhã sobre os hábitos de sono, 

sonolência diurna, qualidade de sono e atenção em adolescentes do ensino médio que 

estudam pela manhã em escolas privadas de Natal/RN. O motivo que nos leva a fazer 

este estudo é que, é bastante comum a observação de adolescentes sonolentos e 

com dificuldades de manter a atenção durante as aulas pela manhã. Além disso, sabe-

se que a exposição à luz pela manhã possui efeitos ativadores sobre o indivíduo, o 

que pode reduzir a sonolência e aumentar a atenção. Porém, estes efeitos não foram 

caracterizados em adolescentes, fazendo-se necessário analisar os hábitos de sono, 

sonolência diurna, qualidade de sono e atenção em adolescentes em função da 

exposição à luz pela manhã.  

Caso você decida autorizar, ele(a) passará pela aplicação de questionários de 

avaliação de sono (Questionário “A saúde e o sono”, Questionário de Horne-Ostberg 

para avaliação de cronotipo; Escala de sonolência de Epworth; Escala de sonolência 

de Maldonado; Diário do sono com escala para avaliação de sonolência), por 

actimetria (que corresponde a utilização de um equipamento semelhante a um relógio 

de punho que registra a atividade e repouso, e exposição à luz); e por uma tarefa 

cognitiva, para avaliação da atenção (Tarefa de Execução Contínua).  

Durante a realização da aplicação a previsão de riscos é mínima ou inexistente. Caso 

ocorra um desconforto, tais como questões psicológicas que venham à tona, ou 

detecção de distúrbios de sono e diagnóstico de alguns padrões dos processos 

cognitivos com necessidade de intervenção, os pesquisadores estão amplamente 

abertos a ajudar e esclarecer qualquer dúvida.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profa. 

Carolina Virginia Macêdo de Azevedo pelo telefone (84)XXXX-XXXX ou à mestranda 

Sabinne Danielle Galina ((84) XXXX-XXXX).  

.  

O participante tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuizo para o 

mesmo. Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa identificá-lo. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.  



Se o participante tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se o participante sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, será indenizado. Qualquer dúvida 

sobre a ética dessa pesquisa, você ou o adolescente deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável.  

Consentimento Livre e Esclarecido  

Eu,____________________________________________, representante legal do 

adolescente _________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa da pesquisa “Influência da exposição à luz pela manhã 

sobre o ciclo sono-vigília e atenção em adolescentes do ensino médio de 

Natal/RN” e autorizo a divulgação das informações por ele(a) fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

Natal,_____ de ______________ de ___________.  

Assinatura do participante da pesquisa  

____________________________________________________________.  

Declaração do pesquisador responsável  

Como pesquisador responsável pelo estudo, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466112 do Conselho 

Nacional de Saúde - CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

Natal,_____ de ______________ de ___________.  

Assinatura do pesquisador responsável 
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Termo de Assentimento 

- Estudo 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

“Relação entre exposição à luz pela manhã, ciclo sono-vigília e atenção em 

adolescentes do ensino médio de Natal/RN”. Coordenada pela profa. Carolina 

Virginia M. de Azevedo. Seus pais permitiram que você participasse. 

Queremos saber se existe relação entre a forma como você se expõe a luz 

pela manhã o seu o ciclo sono e vigília, qualidade do sono, nível de sonolência e a sua 

atenção. 

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. Os alunos que irão participar desta pesquisa estão 

matriculados no 1º e 2º anos do ensino médio. 

A pesquisa será feita na escola em que você estuda. Os alunos irão preencher 

4 questionários em sala de aula, que avaliam os hábitos, qualidade de sono, 

sonolência diurna e a preferência pelos horários de sono (Cronotipo), o que irá durar 

cerca de 50 minutos. Posteriormente, será entregue a você um diário de sono para ser 

preenchido em casa, durante 10 dias, acompanhado de um aparelho com tamanho 

semelhante a um relógio de pulso (actímetro), que deverá ser usado no braço não 

dominante, e registrará a sua atividade motora. Além disso, na escola, você será 

convidado a sair da sala de aula para realizar a tarefa que avalia os componentes da 

atenção. Esta tarefa dura cerca de 12 min. e será feita no computador da 

pesquisadora. Você será apresentado a números aleatórios no monitor do computador 

e deverá apertar teclas específicas de acordo com o número apresentado. Todas as 

instruções para realizar esta tarefa lhe serão dadas previamente, durante o treino. 

A previsão de riscos atribuídos a sua participação é mínima, pois envolve 

apenas o preenchimento de questionários, o uso do actímetro e a realização da tarefa 

no computador. Os riscos que poderão ocorrer, consistem em constrangimentos e/ou 

vergonha na realização de alguma das etapas da pesquisa, incômodo e/ou reação 

alérgica a pulseira do actímetro, ou desconforto visual em relação ao brilho do monitor. 

Para minimizar estes possíveis riscos, utilizamos um modelo do actímetro com 

pulseira hipoalergênica e o brilho do monitor será reduzido. Além disso, você terá o 

direito de retirar a qualquer momento a sua participação da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você.  

O benefício direto à sua participação será obter o retorno da avaliação do sono 

e da atenção, a partir de um curso de educação sobre o sono, o qual será ofertado ao 

final de toda a coleta de dados. Além disso, o curso tem por objetivo aumentar o seu 

conhecimento sobre o sono, levando-o a identificar entre os hábitos diários, aqueles 

que sejam prejudiciais ao seu sono, e assim, poder contribuir com a promoção da 

saúde e qualidade de vida, e consequentemente contribuir para a sua aprendizagem. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os 

resultados da pesquisa vão ser publicados em uma dissertação de mestrado, em 



 

congressos sobre o tema e na publicação de artigos científicos, mas sem identificar os 

adolescentes que participaram. 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Profa. Carolina Virginia Macêdo de Azevedo pelo telefone (84) XXXX-XXXX ou à 

mestranda Sabinne Danielle Galina ((84) XXXX-XXXX). 

 

================================================================ 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu, ________________________________________________________, portador(a) 
do documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui 
informado (a) dos objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e 
esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 
informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o 
desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que 
concordo em participar dessa pesquisa. Recebi o termo de assentimento e me foi 
dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

 

Natal, ____de _________de __________. 

 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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Questionário “A Saúde e o Sono” 

- Estudo 1 - 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA 

 
Questionário: A Saúde e O Sono 

 
Adaptado de Mathias et al. Incentivar hábitos de sono adequados: um desafio para os educadores. In: Pinho, SZ, Saglietti, JRC. orgs. 

Núcleos de Ensino da Unesp. São Paulo: Unesp,  2006; 718-731. LeBourgeois et al. The relationship between reported sleep quality 

and sleep hygiene in Italian and American adolescents. Pediatrics 2005; 115: 257-265. 

 

Essa pesquisa pretende conhecer alguns aspectos do cotidiano de estudantes como você, os hábitos 
de sono e as condições de saúde. Responda com sinceridade e precisão. Se você tiver alguma dúvida 
pergunte ao pesquisador. A sua colaboração é muito importante para nós. Obrigado! 
 
1. Nome completo:                            
                                   
 
Telefone residencial:         
    
2. Sexo: M   F  
 
3. Data de nascimento:   /   /     
 
4. Ano no qual você estuda:  Ano  turma 
 
5. Período de estudo na escola: Manhã   Tarde   Noite  
 
6. Endereço:                         
                                   
 
7. Quantas pessoas moram em sua casa?    Eu moro com mais   pessoas 
 
8. Quantas pessoas dormem no mesmo cômodo que você?  
   a) Eu durmo sozinho 0 pessoas 
   b) Eu durmo com mais  pessoa(s) 
 
9. Marque com um "x" qual (is) desses itens existem em sua casa e indique a quantidade: 

 Itens Número de itens possuídos 
 0 1 2 3 4 5 6 ou mais 
A Televisor em cores        
B Rádio        
C Banheiro        
D Automóvel        
E Empregada mensalista        
F Aspirador de pó        
G Máquina de lavar roupa        
H Videocassete/DVD        
I Geladeira        
 
10. Você trabalha? (em caso negativo pule para a pergunta 12)  Sim   Não  

11. Se você trabalha, responda as horas em que você trabalha: 
A Segunda-feira    às   
B Terça-feira   às   
C Quarta-feira   às   
D Quinta-feira   às   
E Sexta-feira   às   
F sábado   às   
G Domingo   às   
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12. Marque um "x" na letra correspondente ao grau de escolaridade do chefe de família (considere o chefe de 
família aquele(a) que mais contribui com a renda familiar): 
A Não alfabetizado   
B Estudou até ______ano do Ensino Fundamental (1ª a 8ª série do ginásio) 
C Estudou até ______ano do Ensino Médio (1ª a 3ª série do colegial) 
D Estudou até ______ano do Ensino Superior (Universidade/Faculdade) 
E Completou o Ensino Superior  
 
13. Como é sua freqüência na escola: (marque apenas uma alternativa)  
A Nunca ou raramente falto às aulas.  
B Falto às aulas cerca de uma vez por mês.  
C Falto às aulas cerca de uma vez por semana.  
D Falto às aulas mais de uma vez por semana.  
 
14. Avalie o seu desempenho escolar: (Faça um risco vertical na reta abaixo) 
 
Muito ruim  Muito bom 
 
15. Na hora de dormir ou até duas horas antes de dormir, você costuma: 
A Fumar.  
B Tomar café.  
C Tomar chá (preto ou mate).  
D Tomar refrigerante do tipo cola (ex : coca-cola) e guaraná.  
E Tomar bebidas alcóolicas.  
F Tomar mais de 2 copos de água ou outro tipo de líquido   
G Nenhuma das alternativas anteriores.  
 
16. Quando você está com fome antes de dormir, você costuma: 
A Tomar um copo de leite  
B Fazer uma refeição leve  
C Fazer uma refeição pesada  
D Dormir com fome  
 
17. Você pratica atividade física (ex: caminhadas, musculação, basquete, etc.)? 

18. Qual o horário mais freqüente em que você realiza esta atividade física? 
 
Das      horas  minutos às  horas  minutos 
 
19. Se você faz algum curso fora da escola, marque os dias e os horários das aulas. 
A Segunda-feira    às   
B Terça-feira   às   
C Quarta-feira   às   
D Quinta-feira   às   
E Sexta-feira   às   
F sábado   às   
G Domingo   às   

 
20. Como é a qualidade do seu sono durante a noite? (Faça um risco vertical na reta abaixo): 

20.1 A qualidade do meu sono nos dias de semana é: 
 
Muito ruim    Muito boa 
 
20.2 A qualidade do meu sono nos finais de semana é: 
 
Muito ruim    Muito boa 
 

A Não     
B Sim   Qual? Com que freqüência? a Diariamente.  

      b Várias vezes por semana.  
      c Uma vez por semana.  
      d Ocasionalmente.  
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21. Sobre seu local de dormir, você o considera: 
Bom    
Ruim  Se ruim, por quê?  
A  É muito claro.  
B  É muito barulhento.  
C  É muito movimentado.  
D  É muito quente.  
E  É muito abafado.  
F  Outros ______________________________________ 
 
22. Você apresentou algum desses problemas no último mês? (marque UMA opção para cada uma das 
alternativas) 
  Não Uma vez 

por mês 
De 2 a 3 
vezes/mês 

De 1 a 2 vezes 
por semana 

De 3 a 6 vezes 
por semana 

Todos 
os dias 

A Levar mais do que 30 minutos para 
adormecer. 

      

B Acordar à noite e ter dificuldade em 
voltar a dormir. 

      

C Acordar muito cedo e ter dificuldade 
em voltar a dormir. 

      

D Sentir sono durante o dia.       
E Falta de ar enquanto dorme.       
F Pesadelos.       
G Ter câimbra dormindo ou ao 

acordar.  
      

H Roncar.        
I Andar dormindo.        
J Chutar as pernas dormindo.        
L Bater a cabeça dormindo.        
M Falar dormindo.        
N Gritar dormindo.        
O Ranger os dentes dormindo.        
P Se mexer muito dormindo.       

 
23. Você gostaria de mudar algum aspecto do seu hábito de sono? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
 Durante a semana Finais de semana 
A Dormir mais cedo.    
B Dormir mais tarde.    
C Acordar mais cedo.    
D Acordar mais tarde.    
E Dormir por mais tempo.    
F Dormir por menos tempo.    
G Não mudaria nada.    
 
24. Você dorme por: (Faça um risco vertical na reta abaixo) 
            
 Prazer   

  
  Necessidade 

 
25. É comum acontecer com você: Durante a semana Finais de semana 
A Antes de dormir, ir para a cama e ficar fazendo coisas que lhe mantêm 

acordado (assistir TV, ler, jogar vídeo game, usar o celular) 
   

B Ao deitar, não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer     
C Ao deitar, ficar relembrando os eventos do dia     
D Olhar as horas no relógio várias vezes por noite    
E Usar a cama para outras coisas (falar ao telefone, estudar, ver TV, jogar 

vídeo game, usar celular/computador/tablet) 
   

F Não conseguir dormir e ficar na cama por mais de 1h    
G Fazer uso de medicamentos para conseguir dormir    
H Acordar e ficar na cama por mais de 30 minutos     
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26. Você costuma se sentir sonolento durante o dia? (marque apenas UMA alternativa para os dias de 
semana e uma alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 
A Não.    
B Sim, das 08 às 10 horas.    
C Sim, das 10 às 12 horas.    
D Sim, das 12 às 14 horas.    
E Sim, das 14 às 16 horas.    
F Sim, das 16 às 18 horas.    
G Sim, das 18 às 20 horas.    

 
27. Que meio de transporte você usa para ir para a escola todos os dias ?  
Carro           ônibus    a pé           outros  Quais?___________ 

 
28. Você: 

a) Se incomoda com alguma coisa no quarto quando está dormindo 
(ruído, luz, rádio, tv, irmãos) 

(   ) Não           (   ) Sim.  Qual (is)? _____ 

g) Tem TV no quarto  (   ) Não             (   ) Sim  
h) Tem computador ou laptop no quarto  (   ) Não             (   ) Sim 

29. Você: 

a) Apresenta algum problema de saúde (   ) Não ( ) Sim. Qual?_______________ 
b) Está tomando algum remédio (   ) Não (   ) Sim 
c) Está fazendo algum tratamento médico (   ) Não (   ) Sim 
d) Tem ou teve: 
(Caso você não tenha ou teve essas 
doenças, por favor, marque a opção 
nenhuma ao lado) 

(   ) Hipertensão                   
(   ) Meningite 
(   ) Embolia 
(   ) Insônia  
(   ) Diabetes                        
(   ) Encefalite     
(   ) Derrame cerebral   
(   ) Obesidade 
(   ) Dor de cabeça  
(   ) Déficit de atenção 
(   ) Dificuldade para falar    

(   ) Transtorno de aprendizagem 
(   ) Tumor cerebral 
(   ) Câncer 
(   ) Epilepsia (convulsões) 
(   ) Coma 
(   ) Infarto cardíaco 
(   ) Infarto cerebral 
(   ) Asma 
(   ) Nenhuma 
(   ) Outras. Qual?___________ 

e) Bateu forte com a cabeça (   ) Não (   ) Sim 
Perdeu a consciência?  
(  ) Não  (  ) Sim  
Por quanto tempo?__________ 
Vomitou?  
(   ) Não  (   ) Sim 
Foi ao hospital?    
(   ) Não  (   ) Sim 
Teve fratura craniana?  
(   ) Não  (   ) Sim 

f) Fez alguma operação no cérebro  (   ) Não (   ) Sim 
g) Desmaiou no último mês (   ) Não (   ) Sim 
h) Urinou ou evacuou por acidente no 
último mês 

(   ) Não (   ) Sim 

i) Se perde frequentemente (   ) Não (   ) Sim 
j) Às vezes vê ou escuta coisas que 
outras pessoas não percebem  

(   ) Não (   ) Sim 

k) Em alguns momentos não responde 
ao que estão dizendo 

(   ) Não (   ) Sim 
 

 
32. Você gostaria de saber alguma informação a respeito do sono? Qual? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Questionário “A Saúde e o Sono” 

- Estudo 2 - 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA 
 

Questionário: A Saúde e O Sono 
 

Adaptado de Mathias et al. Incentivar hábitos de sono adequados: um desafio para os educadores. In: Pinho, SZ, Saglietti, JRC. orgs. 

Núcleos de Ensino da Unesp. São Paulo: Unesp, 2006; 718-731. LeBourgeois et al. The relationship between reported sleep quality 

and sleep hygiene in Italian and American adolescents. Pediatrics 2005; 115: 257-265. 

 

Essa pesquisa pretende conhecer alguns aspectos do cotidiano de estudantes como você, os hábitos 
de sono e as condições de saúde. Responda com sinceridade e precisão. Se você tiver alguma dúvida 
pergunte ao pesquisador. A sua colaboração é muito importante para nós. Obrigado! 
 
1. Nome completo:___________________________________________________ Telefone: _____________ 
    

2. Sexo: M   F  

 

3. Data de nascimento:   /   /     

 

4. Ano no qual você estuda:  Ano  Turma 

 

5. Endereço:                         

                                   

 

6. Quantas pessoas moram em sua casa?    Eu moro com mais   pessoas 

 
7. Quantas pessoas dormem no mesmo cômodo que você?  

   a) Eu durmo sozinho 0 pessoas 

   b) Eu durmo com mais  pessoa(s) 

 
8. Marque com um "x" qual (is) desses itens existem em sua casa e indique a quantidade: 

 Itens Número de itens possuídos 

 0 1 2 3 4 5 6 ou mais 

A Banheiros        

B Empregados domésticos        

C Automóveis        

D Microcomputador (de mesa, 
notebook, laptop, netbook) 

       

E Lava louça        

F Geladeira simples        

G Freezer (considerar como freezer a 
geladeira duplex) 

       

H Lava roupa        

I DVD / Bluray player        

J Micro-ondas        

K Motocicleta        

L Secadora de roupa        

 
9. Onde você mora existe:            Sim                          Não 

   a) Água encanada    

   b) Rua pavimentada    

 

10. Você trabalha? (em caso negativo pule para a pergunta 11)  Sim   Não  

11. Se você trabalha, responda as horas em que você trabalha: 

A Segunda-feira    às   

B Terça-feira   às   

C Quarta-feira   às   

D Quinta-feira   às   

E Sexta-feira   às   

F sábado   às   

G Domingo   às   
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12. Marque um "x" na letra correspondente ao grau de escolaridade do chefe de família (considere o chefe de 
família aquele(a) que mais contribui com a renda familiar): 
A Não alfabetizado   
B Estudou até ______ano do Ensino Fundamental (1ª a 8ª série do ginásio) 
C Estudou até ______ano do Ensino Médio (1ª a 3ª série do colegial) 
D Estudou até ______ano do Ensino Superior (Universidade/Faculdade) 

E Completou o Ensino Superior  

 
13. Como é sua freqüência na escola: (marque apenas uma alternativa)  

A Nunca ou raramente falto às aulas.  

B Falto às aulas cerca de uma vez por mês.  

C Falto às aulas cerca de uma vez por semana.  

D Falto às aulas mais de uma vez por semana.  

 
14. Avalie o seu desempenho escolar: (Faça um risco vertical na reta abaixo) 
 
Muito ruim  Muito bom 

 
15. Na hora de DORMIR ou até duas horas antes de dormir, você costuma: 

A Fumar.  

B Tomar café.  

C Tomar chá (preto ou mate).  

D Tomar refrigerante do tipo cola (ex : coca-cola) e guaraná.  

E Tomar bebidas alcóolicas.  

F Tomar mais de 2 copos de água ou outro tipo de líquido   

G Nenhuma das alternativas anteriores.  

 
16. Quando você está com fome antes de dormir, você costuma: 

A Tomar um copo de leite  

B Fazer uma refeição leve  

C Fazer uma refeição pesada  

D Dormir com fome  

 
17. Você pratica atividade física (ex: caminhadas, musculação, basquete, etc.)? 

18. Qual o horário mais freqüente em que você realiza esta atividade física? 
 

Das      horas  minutos às  horas  minutos 

 
19. Se você faz algum curso fora da escola, marque os dias e os horários das aulas. 

A Segunda-feira    às   

B Terça-feira   às   

C Quarta-feira   às   

D Quinta-feira   às   

E Sexta-feira   às   

F sábado   às   

G Domingo   às   

 
20. Sobre seu local de dormir, você o considera: 

Bom    

Ruim  Se ruim, por quê?  

A  É muito claro.  

B  É muito barulhento.  

C  É muito movimentado.  

D  É muito quente.  

E  É muito abafado.  

F  Outros ______________________________________ 

A Não     

B Sim   Qual? Com que freqüência? a Diariamente.  

      b Várias vezes por semana.  

      c Uma vez por semana.  

      d Ocasionalmente.  
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21. Você apresentou algum desses problemas no último mês? (marque UMA opção para cada uma das 

alternativas) 

  Não Uma vez 
por mês 

De 2 a 3 
vezes/mês 

De 1 a 2 vezes 
por semana 

De 3 a 6 vezes 
por semana 

Todos 
os dias 

A Levar mais do que 30 minutos para 
adormecer. 

      

B Acordar à noite e ter dificuldade em 
voltar a dormir. 

      

C Acordar muito cedo e ter dificuldade 
em voltar a dormir. 

      

D Sentir sono durante o dia.       

E Falta de ar enquanto dorme.       

F Pesadelos.       

G Ter câimbra dormindo ou ao 
acordar.  

      

H Roncar.        

I Andar dormindo.        

J Chutar as pernas dormindo.        

L Bater a cabeça dormindo.        

M Falar dormindo.        

N Gritar dormindo.        

O Ranger os dentes dormindo.        

P Se mexer muito dormindo.       

22. Você gostaria de mudar algum aspecto do seu hábito de sono? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
 Durante a semana Finais de semana 

A Dormir mais cedo.    

B Dormir mais tarde.    

C Acordar mais cedo.    

D Acordar mais tarde.    

E Dormir por mais tempo.    

F Dormir por menos tempo.    

G Não mudaria nada.    

 
23. É comum acontecer com você: 

 
Durante a semana 

 
Finais de semana 

A Antes de dormir, ir para a cama e ficar fazendo coisas que lhe mantêm 
acordado (assistir TV, ler, jogar vídeo game, usar o celular) 

   

B Ao deitar, não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer     

C Ao deitar, ficar relembrando os eventos do dia     

D Olhar as horas no relógio várias vezes por noite    

E Usar a cama para outras coisas (falar ao telefone, estudar, ver TV, jogar 
vídeo game, usar celular/computador/tablet) 

   

F Não conseguir dormir e ficar na cama por mais de 1h    

G Fazer uso de medicamentos para conseguir dormir    

H Acordar e ficar na cama por mais de 30 minutos     

24. Na hora de ACORDAR ou até duas horas depois de acordar, você costuma: 

A Fumar.  

B Tomar café.  

C Tomar chá (preto ou mate).  

D Tomar refrigerante do tipo cola (ex : coca-cola) e guaraná.  

E Tomar achocolatado (ex.: toddynho).  

F Tomar energético (ex.: redbull).   

G Nenhuma das alternativas anteriores.  

25. Você costuma se sentir sonolento durante o dia? (marque apenas UMA alternativa para os dias de 
semana e uma alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

A Não.    

B Sim, das 08 às 10 horas.    

C Sim, das 10 às 12 horas.    

D Sim, das 12 às 14 horas.    

E Sim, das 14 às 16 horas.    

F Sim, das 16 às 18 horas.    

G Sim, das 18 às 20 horas.    
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26. Que meio de transporte você usa para ir para a escola todos os dias ?  

Carro           ônibus    a pé           outros  Quais?___________ 

 
27. Quanto tempo você leva para ir da sua casa até a escola? Eu levo aproximadamente _____ horas e 
______ minutos. 
 
28. Você usa óculos escuros no caminho de casa para a escola? 

A Não   

B Sim Com que freqüência? a Diariamente.  

    b Pelo menos 3 vezes por 
semana. 

 

    c Uma vez por semana.  

    d Ocasionalmente.  

29. Você: 

a) Se incomoda com alguma coisa no quarto quando está dormindo 
(ruído, luz, rádio, tv, irmãos) 

(   ) Não           (   ) Sim.  Qual (is)? _____ 

b) Tem TV no quarto  (   ) Não             (   ) Sim  

c) Tem computador ou laptop no quarto  (   ) Não             (   ) Sim 

30. Você: 

a) Apresenta algum problema de saúde (   ) Não ( ) Sim. Qual?_______________ 
b) Está tomando algum remédio (   ) Não (   ) Sim 

c) Está fazendo algum tratamento médico (   ) Não (   ) Sim 

d) Tem ou teve: 
(Caso você não tenha ou teve essas 
doenças, por favor, marque a opção 
nenhuma ao lado) 

(   ) Hipertensão                   
(   ) Meningite 
(   ) Embolia 
(   ) Insônia  
(   ) Diabetes                        
(   ) Encefalite     
(   ) Derrame cerebral   
(   ) Obesidade 
(   ) Dor de cabeça  
(   ) Déficit de atenção 
(   ) Dificuldade para falar    

(   ) Transtorno de aprendizagem 
(   ) Tumor cerebral 
(   ) Câncer 
(   ) Epilepsia (convulsões) 
(   ) Coma 
(   ) Infarto cardíaco 
(   ) Infarto cerebral 
(   ) Asma 
(   ) Nenhuma 
(   ) Outras. Qual?___________ 

e) Bateu forte com a cabeça (   ) Não (   ) Sim 
Perdeu a consciência?  
(  ) Não  (  ) Sim  
Por quanto tempo?__________ 
Vomitou?  
(   ) Não  (   ) Sim 
Foi ao hospital?    
(   ) Não  (   ) Sim 
Teve fratura craniana?  
(   ) Não  (   ) Sim 

f) Fez alguma operação no cérebro  (   ) Não (   ) Sim 

g) Desmaiou no último mês (   ) Não (   ) Sim 

h) Urinou ou evacuou por acidente no 
último mês 

(   ) Não (   ) Sim 

i) Se perde frequentemente (   ) Não (   ) Sim 
j) Às vezes vê ou escuta coisas que 
outras pessoas não percebem  

(   ) Não (   ) Sim 

k) Em alguns momentos não responde 
ao que estão dizendo 

(   ) Não (   ) Sim 
 

 
31. Você gostaria de saber alguma informação a respeito do sono? Qual? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Diário de Sono 

- Estudos 1 e 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nome do aluno(a)_________________________________________ 

Data: Dia:_____ Mês:_______ ano:_____.   Dia da semana:________  

 

1. A que horas você foi deitar ontem?_______  

 

2. O que você estava fazendo antes de dormir?  

 a) Estava assistindo TV. 

 b) Estava usando o computador. 

 c) Estava usando videogame/jogos eletrônicos. 

 d) Estava estudando/fazendo atividade da escola 

 e) Estava no trabalho 

 f) Estava em uma festa  

 g) Estava usando o celular 

 h) Outra atividade. Qual (is)? _____________ 

 

3. Você acordou durante a noite?                           

      Não     (   )     

Sim     (   )  Quantas vezes ? ______ 

 

4. A que horas você acordou hoje? _______ 

 

5. Por que você acordou nesse horário?  

 a) Por causa do horário da escola  

 b) Por causa de atividades físicas/esportivas  

 c) Para viajar 

 d) Para participar de atividades religiosas  

 e) Para passear ou ir ao praia/clube/parque. 

f) Outro motivo. Qual (is)? _________ 

 

6. Como você foi acordado (a) pela manhã:   

a) Pelo despertador (  ) b) Alguém chamou (  ) c) Sozinho (  )  

 

7. Como você está se sentindo ao despertar? (Marque com um X) 

 

 

 

 

8. Você cochilou durante o dia? 
Hora de Início Hora de término 

  

  

Não (   )      

        Sim (   ) Quantas vezes ? ____                                                

 

9. Uso do Actímetro: 

Horários em que tirou o actímetro Horários em que colocou o actímetro 

  

  
 

Nome do aluno(a)_________________________________________ 

Data: Dia:_____ Mês:_______ ano:_____.   Dia da semana:________  

 

1. A que horas você foi deitar ontem?_______  

 

2. O que você estava fazendo antes de dormir?  

 a) Estava assistindo TV. 

 b) Estava usando o computador. 

 c) Estava usando videogame/jogos eletrônicos. 

 d) Estava estudando/fazendo atividade da escola 

 e) Estava no trabalho 

 f) Estava em uma festa  

 g) Estava usando o celular 

 h) Outra atividade. Qual (is)? _____________ 

 

3. Você acordou durante a noite?                           

      Não     (   )     

Sim     (   )  Quantas vezes ? ______ 

 

4. A que horas você acordou hoje? _______ 

 

5. Por que você acordou nesse horário?  

 a) Por causa do horário da escola  

 b) Por causa de atividades físicas/esportivas  

 c) Para viajar 

 d) Para participar de atividades religiosas  

 e) Para passear ou ir ao praia/clube/parque. 

f) Outro motivo. Qual (is)? _________ 

 

6. Como você foi acordado (a) pela manhã:   

a) Pelo despertador (  ) b) Alguém chamou (  ) c) Sozinho (  )  

 

7. Como você está se sentindo ao despertar? (Marque com um X) 

 

 

 

 

8. Você cochilou durante o dia? 
Hora de Início Hora de término 

  

  

Não (   )      

        Sim (   ) Quantas vezes ? ____                   

                             

9. Uso do Actímetro: 

Horários em que tirou o actímetro Horários em que colocou o actímetro 

  

  
 

  


