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A carne do camarão cresce, mas não sua casca. 

Na ecdise, o camarão por não mais caber na sua casca, 

nasce, ficando sem a mínima proteção até ter uma nova casca. 

Produto de sua secreção, que, aderindo ao tamanho do corpo, 

transforma-se nessa nova casca. 

A casca menor é a infância; a maior, a adolescência. 

E o pulo entre as duas, a puberdade. 

O período mais vulnerável do camarão 

aos seus predadores é a ecdise, 

e do desenvolvimento hormonal juvenil, a puberdade. 

 

Içami Tiba 
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RESUMO 

 

Em adolescentes, que tendem a dormir e acordar mais tarde, o início das aulas 

pela manhã está associado ao avanço dos horários de sono, diminuição na duração do 

sono noturno e irregularidade dos horários de dormir e acordar entre a semana e o fim 

de semana. Como conseqüência há um aumento da sonolência diurna e queda no 

desempenho cognitivo que interferem no desempenho em sala de aula. Estas 

conseqüências levantam a necessidade de se avaliar alternativas que auxiliem o 

adolescente a adaptar a sua necessidade de sono aos horários de início das aulas pela 

manhã. Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo foi avaliar o efeito de um 

programa de educação sobre o sono e da exposição à luz solar no início da manhã no 

ciclo vigília-sono (CVS) e na sonolência diurna de adolescentes. Os estudantes foram 

caracterizados quanto ao cronotipo pelo questionário de Horne-Ostberg e quanto à 

saúde e aos hábitos mais freqüentes de sono pelo questionário “a saúde e o sono”. Os 

padrões do CVS foram avaliados pelo diário de sono, a sonolência diurna pela Escala 

de sonolência de Karolinska (ESK) e o alerta pelo Teste de Vigilância Psicomotora 

(TVP). Estes parâmetros foram comparados antes e após o programa de educação 

sobre o sono e antes e durante a exposição à luz solar. O programa de educação sobre 

o sono foi eficiente em aumentar o conhecimento dos adolescentes sobre o sono, 

promover a diminuição da irregularidade dos horários de dormir e acordar, e aumentar 

a duração do sono noturno nos dias de semana. O efeito da exposição à luz pela manhã 

foi avaliado no retorno às aulas devido à diferença que existe no padrão de sono dos 

adolescentes entre os dias de aulas e as férias semestrais. Durante a semana da 

intervenção foi observado um avanço dos horários de sono, aumento da duração do 

sono noturno e do alerta no final da manhã. Avaliadas separadamente, a educação 

sobre o sono e a exposição à luz solar contribuem para minimizar a privação parcial de 

sono em adolescentes, mas os efeitos sobre a sonolência diurna precisam ser melhor 

investigados. Em conjunto, estas estratégias poderiam ser utilizadas pelos membros da 

escola para contribuir para a saúde e melhora no desempenho de seus alunos. 
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ABSTRACT 

 

In adolescents, who tend to sleep and wake-up later, the school schedule in the 

morning is associated with sleep advancement and shortening besides bedtime and 

wake-up time irregularity between week and weekend days. As a result, there is an 

increase in daytime sleepiness and a drop in cognitive performance that interfer in 

students’ performance in classroom. These consequences reinforce the need to 

evaluate alternatives that help the adolescent to adapt their sleep needs to the time of 

start of classes in the morning. Accordingly, the general aim of this study was to 

evaluate the effects of a sleep program education and sunlight exposure in early 

morning on sleep-wake cycle (SWC) and daytime sleepiness of adolescents. The 

students chronotype were evaluated by the Horne-Ostberg questionnaire and the health 

and usual sleep habits by "the health and the sleep” questionnaire. The SWC patterns 

were assessed by sleep log, the daytime sleepiness by Karolinska Sleepiness Scale 

(KSS) and the alertness by the Psychomotor Vigilance Test (PVT). These parameters 

were compared before and after a sleep education program and before and during the 

sunlight exposure. The sleep program was effective in increasing sleep knowledge of 

adolescents, in promoting a reduction of bedtime and wake-up time irregularity and 

increasing the sleep duration in school days. The sunlight exposure effect was 

evaluated in the return to classes after vacation due to the difference in sleep patterns 

between school and vacation days. During the intervention week it was observed an 

advance of sleep schedules, an increase on sleep duration and alertness at the end of 

the morning. Assessed separately, sleep education and sunlight exposure should 

contribute to minimize adolescents partial sleep deprivation, but daytime sleepiness 

effect must be better investigated. These strategies should be used jointly by school 

members to improve health and performance of their students. 
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INTRODUÇÃO  

 

A adolescência, definida pela Organização Mundial de Saúde como uma fase entre 10 

e 19 anos de idade, é um momento de mudanças biológicas e sociais. Em relação ao ciclo 

sono-vigília (CVS), Andrade et al. (1993) e Carskadon et al. (1993) observaram um atraso nos 

horários de dormir e acordar da infância para a adolescência que é melhor observado nos dias 

livres de obrigações escolares como nos finais de semana e nas férias (Hansen et al. 2005, 

Crowley et al. 2006). A preferência para dormir e acordar mais tarde está relacionada à 

interação entre as mudanças no meio psicossocial e às modificações internas que ocorrem nos 

processos regulatórios do sono na adolescência (Carskadon et al. 2004a). Entre as mudanças 

psicossociais há o aumento da socialização com os colegas, da autonomia para ir a festas, 

além da diminuição do controle dos pais sobre os horários de dormir dos filhos, que podem 

ficar até tarde vendo TV ou navegando na internet (Takeuchi et al. 2001, Carskadon 2002, 

Giannotti & Cortesi 2002).  

As modificações internas estão relacionadas aos mecanismos de regulação do sono. A 

regulação do ciclo vigília-sono é feita por dois mecanismos distintos, o circadiano (C) e o 

homeostático (S) (Borbély 1982, Czeisler & Khalsa 2000, Mistlberger 2005, Beersma & 

Gordgin 2007).  

O primeiro, não depende do sono e da vigília anteriores, sendo responsável pela 

temporização do ciclo vigília e sono (CVS) ao longo das 24 h e sua sincronização ao ciclo 

ambiental claro-escuro, alocando o sono na fase de escuro e a vigília na fase de claro (Wever 

1979). Na espécie humana, o ciclo claro-escuro representa a principal pista ambiental capaz 

de sincronizar o ciclo vigília-sono, mas a sua influência sobre a expressão deste ritmo 

depende da fase em que o organismo se expõe à luz representada pela Curva de Resposta de 
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Fase (CRF). De acordo com a CRF, a exposição à luz no início da noite atrasa o sono 

enquanto no início da manhã avança a vigília (Zeitzer et al. 2000, Khalsa et al. 2003).  

O mecanismo circadiano encontra-se a cargo do sistema de temporização circadiano 

(STC), que para desempenhar esta função é constituído por 3 estruturas principais: (1) 

fotorreceptores e vias sincronizadoras que transduzem e transportam a informação luminosa 

sincronizadora, (2) marca passos centrais localizados nos núcleos supraquiasmáticos, que 

geram um sinal circadiano e o sincronizam ao ciclo claro-escuro, e (3) vias de saída que 

acoplam os marca passos centrais aos órgãos efetores os quais podem apresentar uma 

oscilação circadiana auto-sustentada e sincronizada ao marca passo central através de vias 

neurais e endócrinas (Moore 1999, Brandstaetter 2004, Yoo et al. 2004, Moore 2007).  

Três vias eferentes principais partem do núcleo supraquiasmático no hipotálamo, 

regulando a alimentação, o ciclo vigília-sono e a secreção de melatonina e hormônios 

corticotróficos (Saper et al. 2005). Estas variáveis influenciam a resposta dos osciladores 

centrais, através de mecanismos de feedback, de forma a estabelecer a organização temporal 

dos processos fisiológicos e comportamentais (Moore 1999).  

O segundo mecanismo, denominado processo Homeostático ou S depende do sono e 

da vigília anteriores, pois o débito de sono em um dia tende a ser compensado no episódio de 

sono seguinte. Assim, na vigília há um acúmulo de substâncias promotoras do sono, as quais 

aumentam a concentração em função do tempo que permanecemos acordados. Durante o 

sono, estas substâncias são dissipadas em função do tempo em que permanecemos dormindo, 

por isso, quando não obtemos a quantidade de sono necessária, tendemos a dormir mais cedo 

no episódio seguinte de sono (Borbély 1982).  

Este mecanismo, cujas estruturas anatômicas não são bem conhecidas, apresenta a 

adenosina (nucleotídeo) como uma das substâncias que participam deste controle (Porkka-

Heiskanen et al. 1997, Partonen 2000, Basheer et al. 2004, MacCarley 2007, Landolt 2008). 
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Assim, como a adenosina é um subproduto do metabolismo celular, o acúmulo desta 

substância atuaria como um regulador homeostático no cérebro, promovendo uma 

desfacilitação cortical global pela inibição das vias ascendentes colinérgicas e 

monoaminérgicas. Este mecanismo explica uma das funções do sono relacionada à 

restauração de energia e recarga neuronal (Landolt 2008). 

Os mecanismos internos de regulação do sono podem ser influenciados pela emoção e 

cognição (Silver & LeSauter 2008). Por exemplo, em indivíduos que dormem sabendo que 

serão despertados cedo da manhã, há um avanço na fase de liberação do cortisol e do aumento 

da temperatura. Por outro lado, àqueles que são informados que acordarão mais tarde 

apresentam um atraso nestas variáveis que coincide com horários mais tardios de despertar 

(Born et al. 1999). A influência da cognição sobre o mecanismo homeostático pode ser 

observada quando ocorre a diminuição da sonolência mesmo quando a pressão homeostática 

ao sono é elevada, por exemplo, quando o indivíduo participa de atividades que são 

potencialmente estimulantes, como festas ou faz uso do computador à noite. 

Segundo Carskadon et al. (2004a), Jenni et al. (2005) e Crowley et al. (2007) os 

mecanismos internos de regulação do sono modificariam na adolescência contribuindo para o 

atraso de fase. Entre as modificações, estes autores propõem: 1. um aumento no período 

endógeno dos osciladores circadianos; 2. uma diminuição na sensibilidade do sistema 

circadiano à luz, comprometendo a sincronização do CVS ao claro-escuro; e 3. uma maior 

lentidão no processo de aumento à propensão ao sono ao longo da vigília. Em uma análise 

preliminar feita com 17 adolescentes, Carskadon e colaboradores observaram um maior 

período endógeno em relação a indivíduos adultos (Crowley et al. 2007). Além disso, a 

melatonina, hormônio liberado pela glândula pineal na fase de escuro (Arendt 2005) e 

suprimida pela presença de luz, apresenta uma supressão menor em adolescentes mais velhos, 

indicando uma diminuição na sensibilidade do sistema circadiano à luz (Carskadon et al. 
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2004b). Em outro trabalho, Taylor et al. (2003) relataram que o aumento na propensão ao 

sono ao longo do tempo de vigília é mais lento em adolescentes mais velhos, pois, após 36 

horas de privação de sono, a latência para o sono é maior nos adolescentes mais velhos em 

relação aos pré-púberes.  

Assim, somando-se as mudanças que ocorrem no meio social e familiar do adolescente às 

mudanças nos mecanismos de regulação do sono, cria-se um contexto permissivo ao atraso 

dos horários de sono, observado na adolescência.  

Além disso, o atraso de fase pode ser exacerbado por fatores ambientais, como o aumento 

da exposição à luz a noite promovido pelo advento da energia elétrica e intensificado pelos 

recursos tecnológicos da vida moderna e demandas sociais, em um momento em que a luz 

induz atrasos no ciclo vigília e sono (Zeitzer et al. 2000, Khalsa et al. 2003). Por exemplo, 

Louzada & Menna-Barreto (2004) observaram que o atraso dos horários de sono de 

adolescentes que moram em área urbana é maior do que o observado em adolescentes 

residentes de área rural sem energia elétrica. De forma semelhante, Kubota et al. (2002), 

Ruger et al. (2003) e Harada (2004) observaram que a exposição à luz à noite atrasa o ritmo 

de secreção da melatonina e da temperatura, atrasando a propensão ao sono. 

Por outro lado, a exposição à luz no início do dia promove avanços no horário de dormir 

(Dumont & Carrier 1997, Samková et al. 1997, Khalsa et al. 2003, Roenneberg et al. 2003). 

De acordo com este dado, Samková et al. (1997) relataram que indivíduos que acordam cedo 

em horários fixos e se expõem à luz intensa entre 6 e 9 h da manhã, sofrem um avanço de fase 

nos dias subseqüentes, que pode ser mantido, caso o indivíduo mantenha os horários de 

acordar e se exponha a uma intensidade de luz baixa (100 lux). Além disso, Roenneberg et al. 

(2003) observaram que independente da preferência dos horários de dormir, quanto maior a 

exposição à luz durante o dia, maior será o avanço observado no sono à noite. Estes autores 
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comentam que cada hora de exposição à luz solar por dia corresponde a 30 minutos de avanço 

do sono noturno.  

Além de atrasar ou avançar os horários de sono, a exposição à luz intensa interfere nos 

níveis de sonolência e alerta. Os níveis de sonolência em indivíduos saudáveis apresentam 

uma variação diurna, com os maiores valores sendo observados ao acordar, no início da tarde 

(momento propicio para o cochilo) e próximo ao horário de dormir (Akerstedt & Gilberg 

1990). Contudo, a privação parcial de sono, como ocorre nos dias de escola ou trabalho, pode 

elevar o perfil diurno da sonolência facilitando os episódios de sono (Carskadon & Dement 

1982, Teixeira et al. 2007). Por outro lado, a exposição à luz intensa diminui o impacto da 

privação do sono sobre os níveis de sonolência e alerta (Cajochen et al. 2000, Leproult et al. 

2001, Phipps-Nelson et al. 2003; Kaida et al. 2006). 

A influência que a luz desempenha sobre os ritmos biológicos explica o seu emprego no 

tratamento de indivíduos com problemas de sono, tais como insônia (Espie et al. 2001), 

distúrbios afetivos sazonais (Lewy et al. 1998, Winkler et al. 2005) e sonolência diurna 

(Bootzin & Stevens 2005).  

A aplicação da intervenção luminosa no ambiente escolar foi realizada por Hansen et al. 

(2005), mas, os autores não observaram diferenças no padrão de sono e desempenho de 

adolescentes expostos à luz artificial de 1800 lux entre 8:10 h e 9:43 h da manhã. Os autores 

sugerem que outros procedimentos devam ser avaliados para melhorar a saúde dos 

adolescentes bem como o seu desempenho escolar. Esta sugestão é reforçada pelo pouco 

conhecimento que se tem a respeito da intensidade e duração de luz necessária para 

sincronizar o sistema circadiano ao dia de 24 horas (Skene 2003, Duffy & Wright 2005).  

Embora o advento da energia elétrica tenha facilitado a vida moderna, a exposição do 

organismo à luz artificial em momentos cada vez mais tardios, atrasa os horários de sono da 

população, que nos dias de trabalho tem que acordar cedo. Esta discrepância entre o horário 
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social e o horário biológico, denominado por Wittmann et al (2006) como jetlag social, pode 

causar privação parcial de sono nos dias de trabalho ou escola associada à má qualidade de 

sono, sonolência diurna, insônia e dificuldades cognitivas (Fischer 2004), além de obesidade 

(Reilly et al. 2005). Este problema deve chamar a atenção da população, pois em uma 

sociedade que se mantém acordada, funcionando por 24 horas, a privação parcial de sono 

pode se tornar crônica, como no caso dos trabalhadores em turno, trazendo conseqüências 

mais graves, incluindo distúrbios cardiovasculares, gastrointestinais e dos ritmos circadianos, 

além de câncer (Foster & Wulff 2005, Davis & Mirick 2006).  

Estas conseqüências afetam os indivíduos de acordo com o seu cronotipo, ou seja, 

dependendo da sua preferência relacionada aos horários de dormir e acordar. Os matutinos 

dormem e acordam cedo, sentem-se mais dispostos a realizar as suas tarefas pela manhã e têm 

um desempenho diminuído durante a noite. Os vespertinos dormem e acordam tarde e à noite 

é o momento em que se sentem mais dispostos. Já os intermediários, característica presente na 

maioria da população, são caracterizados por picos de atividades que podem ocorrer pela 

manhã e à tarde (Horne & Ostberg 1976, Rosenthal et al. 2001, Ferrara & Gennaro 2001).  

Essas preferências são acompanhadas por alterações fisiológicas tanto na ritmicidade 

circadiana do cortisol quanto da temperatura corporal. Nos indivíduos classificados como 

matutinos a acrofase do ritmo circadiano do cortisol ocorre mais precocemente em relação aos 

vespertinos, como conseqüência também há o aumento precoce na temperatura (Bailey & 

Heitkemper 2001, Born et al. 1999). O ritmo circadiano da temperatura mantém uma relação 

de fase com o ritmo vigília-sono em que quanto maior a temperatura, menor é a probabilidade 

do indivíduo dormir e vice-versa. 

Os adolescentes representam um grupo de indivíduos que sofrem com as conseqüências 

do jetlag social, entre eles, os vespertinos são os maiores prejudicados, pois, apesar de 

sentirem sono cerca de duas horas mais tarde do que os matutinos (Taillard et al. 2003) 
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acordam no mesmo horário para ir à escola. Isso leva a um maior débito de sono nos dias de 

semana que será compensado nos finais de semana favorecendo um padrão de extensão e 

redução do sono maior nos vespertinos que nos indivíduos matutinos (Taillard et al. 1999, 

Lima et al. 2002, Roenneberg et al. 2003, Saarenpaa-Heikkila et al. 2000).  

Em virtude do atraso de fase que ocorre na adolescência, é comum entre os adolescentes 

que estudam pela manhã, ocorrer privação parcial de sono nos dias de semana e queixa de 

sonolência diurna (Carskadon et al. 1998, Wolfson & Carskadon 1998, Shinkoda et al. 2000, 

Andrade & Menna-Barreto 2002, Sousa et al. 2007), pois, embora eles tenham uma grande 

necessidade de sono (8,5 a 9,25h) (Carskadon 1980, Iglowstein et al. 2003) e prefiram dormir 

e acordar mais tarde (Andrade et al. 1993, Carskadon et al. 1993), a maioria prefere estudar de 

manhã (início das aulas: entre 7:00 e 7:30h). Os horários de trabalho também contribuem para 

o aumento de queixa de sonolência diurna (Teixeira et al. 2007). Além do aumento da queixa 

de sonolência diurna, pode ocorrer o aumento na freqüência de cochilos nos dias de escola 

(Giannotti & Cortesi 2002, Sousa et al. 2007) e queixas de mau-humor e dificuldade de 

atenção e aprendizagem (Dahal 1999, Andrade & Menna-Barreto 2002, Liu et al. 2005, Sousa 

et al. 2007).  

Por outro lado, nos finais de semana, livre das obrigações escolares, os adolescentes 

dormem de acordo com a sua necessidade fisiológica e podem suprir o déficit acumulado nos 

dias de semana. Desta forma, os horários de sono mudam em relação aos dias de escola, com 

atrasos nos horários de dormir de acordar, além de um aumento de 2h na duração do sono 

(Wolfson & Carskadon 1998, Andrade & Menna-Barreto 2002, Giannotti & Cortesi 2002, 

Sousa et al. 2007). Esta irregularidade dos horários de sono caracterizada pela extensão do 

sono nos finais de semana e redução nos dias de semana está relacionada a dificuldades 

acadêmicas, humor depressivo e problemas comportamentais (Carskadon 1998, Acebo & 
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Carskadon, 2002), além do aumento de queixa de má qualidade de sono (Monk et al. 2003) e 

sonolência diurna (Manber et al. 1996). 

Na volta às aulas estes problemas podem ser exacerbados, pois nas férias o indivíduo pode 

dormir à vontade e terá dificuldades em reajustar o seu ritmo aos novos horários da escola. 

Quando os adolescentes voltam das férias, Hansen et al. (2005) observaram que na primeira 

semana de aula há uma perda de aproximadamente 2 h de sono à noite e um aumento de cerca 

de 30 minutos no final de semana, o que pode representar uma compensação do sono perdido 

nos dias de escola.   

A mudança nos padrões de sono entre aulas e férias também foi observado por Crowley et 

al. (2006). Estes autores relatam que nas férias o meio período de sono e a fase de início de 

liberação da melatonina (DLMO) ocorrem mais tarde quando comparados aos dias de aula. 

Além disso, a correlação entre os horários de sono e a fase da DLMO é maior nas férias que 

durante os dias de escola, indicando que nas férias, os adolescentes expressam a sua 

necessidade endógena de atrasar os horários de sono e dormir por mais tempo à noite. Assim, 

a ordem temporal interna (Moore-Ede et al. 1982), representada pela estabilidade entre a fase 

dos ritmos internos encontra-se fortalecida nas férias, sem a influência do efeito dos 

sincronizadores sociais como os horários escolares. 

Uma forma de minimizar ou extinguir a privação parcial de sono em adolescentes seria a 

sua escolha para estudar no turno vespertino, opção já existente em algumas escolas 

brasileiras. Esta iniciativa é reforçada pela observação de que na transição do turno vespertino 

para o matutino, crianças entre 12,1 + 1,9 anos de idade apresentam privação parcial de sono, 

aumento da sonolência diurna e da freqüência de cochilos (Mello et al. 2001).  

Entretanto, há uma resistência por parte dos pais, que afirmam não terem um controle 

sobre os horários de dormir e acordar dos filhos e dos próprios adolescentes, que naturalmente 

sentem sono mais tarde, utilizando por mais tempo recursos tecnológicos, como o 
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computador, que atrasam os horários de sono (Louzada & Menna-Barreto 2003). No dia 

seguinte, os adolescentes passariam boa parte da manhã dormindo, restando pouco tempo para 

os afazeres do dia-a-dia. Desta forma, os horários de sono os horários escolares 

estabeleceriam os limites entre os horários que os adolescentes gostariam de dormir e acordar 

em relação aos horários que eles precisam despertar pela manhã, para assistir às aulas.  

Reconhecendo esta dificuldade, uma forma de minimizar a privação parcial de sono em 

adolescentes seria a existência de horários alternativos na escola, pois, adolescentes que 

iniciam as aulas às 8 h apresentam um aumento na duração do sono noturno, menores queixas 

de fadiga e sonolência diurna e menores dificuldades de concentração e atenção na escola em 

relação aos estudantes que iniciam as aulas às 7:10 h (Epstein et al. 1998).  

Em 1997-98 algumas escolas públicas de Mineápolis (EUA) passaram a iniciar as aulas às 

8:40 h ao invés de 7:15 h. Os alunos afirmaram sentir-se mais alertas durante o dia e os 

professores notaram os alunos mais atentos e participativos (Wahlstrom 1999, Kubow et al. 

1999). Esses resultados estão de acordo com o trabalho de Meijer et al. (2000) aonde se 

observou que o aumento na quantidade de sono noturno interfere na qualidade do sono e tem 

um impacto substancial sobre o desempenho escolar de adolescentes. 

A mudança também trouxe algumas dificuldades, como a adequação dos pais ao novo 

horário dos filhos, que agora chegavam mais tarde à escola e dos professores em relação aos 

seus horários de trabalho em outras escolas (Wrobel 1999).  

Larson (1999) comenta que a experiência e os resultados são específicos para cada 

sociedade e o processo pode ser complexo, uma vez que a mudança envolve vários setores da 

sociedade. Além disso, a mudança requer a conscientização, principalmente dos alunos, sobre 

a importância do sono, pois como Carskadon (1999) destaca, a partir do momento em que o 

sono é encarado como algo dispensável, o adolescente não terá problemas em adiá-lo em 

função de outra atividade motivante e o atraso escolar favorecerá um atraso ainda maior de 
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seus horários de dormir. Embora, a disponibilidade de planejar o horário de dormir e acordar 

favoreça a redução da irregularidade dos horários de sono e aumento em sua duração, como 

observado em adolescentes que estudam à tarde (Valdez et al. 1996) e em estudantes 

universitários que passam a iniciar as aulas às 10 h.  

Por isso, programas de educação sobre o sono são desenvolvidos como uma ferramenta 

para avaliar se o conhecimento sobre o sono pode ajudar a modificar alguns comportamentos 

de indivíduos com problemas de sono (Lacks & Rotert 1986, Espie et al. 2001, Morin et al. 

1999, Adachi et al. 2003), inclusive os adolescentes (Cortesi et al. 2004, Mathias et al. 2006, 

Sousa et al. 2007) caracterizados por manter hábitos que não favorecem o sono noturno, tais 

como assistir TV e usar o computador próximo ao horário de dormir, associados a altos níveis 

de sonolência diurna e prejuízos no desempenho (Cortesi et al. 2004).  

 Considerando que o conteúdo sobre o sono, incluindo as medidas de higiene do sono, não 

é discutido nas disciplinas regulares do ensino fundamental e médio avaliamos em um estudo 

anterior o impacto de um programa de educação sobre o sono em estudantes do 2o ano do 

ensino médio (Sousa et al. 2007). Entre as atividades propostas trabalhamos com os 

estudantes as medidas de higiene de sono as quais, compreendem comportamentos diários que 

favorecem a ocorrência do sono. Entre eles podemos citar: manter a regularidade dos horários 

de dormir; evitar cochilos longos e o uso de substâncias como álcool ou cafeína próximo ao 

horário de dormir, não ficar até tarde vendo TV ou na internet, entre outros (Kleitman 1977, 

Brown & Bulbotz 2002). 

Após passar pelo programa de  educação sobre o sono  com duração  de uma semana  (45 

min/dia) observamos uma diminuição na irregularidade dos horários de dormir à noite e um 

avanço no horário do cochilo (Sousa et al., 2007). Neste estudo não avaliamos o 

conhecimento dos adolescentes, embora Cortesi et al. 2004 tenham observado um aumento no 
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percentual de respostas corretas de adolescentes após a aplicação de um programa de 

educação sobre o sono.  

Reforçando a importância do conhecimento sobre o sono, LeBourgeois et al. (2005) 

observaram que o conhecimento que o adolescente tem sobre este assunto está relacionado a 

pratica de bons hábitos de higiene do sono, que por sua vez, leva a uma boa qualidade de 

sono. Além disso, a prática de bons hábitos de sono está relacionada a níveis menores de 

sonolência diurna subjetiva e a níveis maiores de desempenho, resultado observado em 

adolecentes (Cortesi et al. 2004), em estudantes universitários (Brown et al. 2002) e em 

adultos (Gallasch & Gradisar 2007). Entretanto, deve-se reconhecer que algumas pessoas não 

estão dispostas a modificar alguns hábitos ou têm dificuldades principalmente quando o 

contexto social e familiar permanece o mesmo. 

Assim, na medida em que o horário escolar representa um fator social relacionado ao 

avanço dos horários de sono, privação parcial de sono e queixa de sonolência diurna, algumas 

alternativas devem ser avaliadas para auxiliar o adolescente. Entre elas, a mudança dos 

horários escolares é uma alternativa favorável, mas difícil de ser implantada na sociedade e 

necessita que os estudantes reconheçam os motivos que levaram a mudar os horários de início 

de suas aulas. Por isso, os programas de educação sobre o sono podem auxiliar a repensar 

alguns conceitos existentes na sociedade, os quais podem mudar o comportamento de 

indivíduos com problemas de sono, como é o caso dos adolescentes.  

Embora a eficiência dos programas educacionais em aumentar o conhecimento dos 

adolescentes tenha sido demonstrada (Cortesi et al. 2004, Sousa et al. 2007) é necessário 

avaliar de que forma este conhecimento contribui para a mudança no comportamento diário 

do indivíduo, principalmente no ano do pré-vestibular, em que o aumento da demanda 

acadêmica e da pressão social podem favorecer a prática de comportamentos que interferem 

de forma negativa no sono.  
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Outra alternativa, independente dos conceitos que os estudantes possam ter sobre o sono, é 

a exposição à luz no início da manhã. Na medida em que a luz promove avanços de fase entre 

o final do sono e o início da vigília em humanos, o aumento no tempo de exposição à luz solar 

no início da manhã pode auxiliar o adolescente na adaptação do ciclo vigília-sono aos 

horários escolares numa situação drástica como o retorno às aulas após as férias. Esta 

intervenção pode ser importante na adolescência, considerando a hipótese proposta por 

Carskadon et al (2004b) de que nesta fase da vida o sistema circadiano apresentaria uma 

diminuição na sensibilidade à luz, que poderia ser compensada pelo aumento na intensidade 

de luz à qual o indivíduo seria exposto nesta intervenção. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral  

Avaliar o efeito de um programa de educação sobre o sono e da exposição à luz solar 

no início da manhã sobre o ciclo vigília-sono e a sonolência diurna de adolescentes do ensino 

médio. 

 

Objetivos específicos 

1) Avaliar o impacto do horário escolar sobre o ciclo vigília-sono e a sonolência 

diurna dos adolescentes.  

(ARTIGO 1) 

 

2) Avaliar o efeito de um programa de educação sobre o sono no conhecimento e 

hábitos de sono, e na sonolência diurna de adolescentes. 

(ARTIGOS 2 e 3) 

 

3) Avaliar o efeito da exposição à luz solar no início da manhã sobre o ciclo vigília-

sono e a sonolência diurna dos adolescentes no retorno às aulas. 

(ARTIGO 4) 
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HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1. O horário escolar modifica a expressão do ciclo vigília-sono e da sonolência 

diurna na adolescência.  

Predições: 

Nas férias: 

P1. Os horários de dormir e acordar são mais tardios.  

P2. A duração do sono noturno aumenta.  

P3. A irregularidade dos horários de dormir e acordar diminui.  

P4. A freqüência de cochilos diminui.  

P5. A sonolência diurna diminui.  

 

Hipótese 2. A educação sobre o sono e a exposição à luz solar pela manhã influenciam os 

hábitos de sono e a sonolência diurna de adolescentes.  

Predições: 

Após as intervenções: 

 P1. Os horários de sono avançam. 

 P2. A irregularidade dos horários de dormir e acordar diminui.  

 P3. A sonolência diurna diminui. 

 P4. O alerta aumenta. 
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METODOLOGIA  

 
A Instituição Escolar 

Esta pesquisa foi realizada em duas escolas particulares localizadas em Natal/RN. 

Foram desenvolvidos dois estudos ao longo de dois anos, sendo o primeiro estudo no “Centro 

Educacional Libânia Medeiros” (Estudo 1) e o segundo estudo no “Centro de Educação 

Integrada” (Estudo 2). 

 
Procedimentos prévios 

A. Comissão de Ética 

O encaminhamento do projeto para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e posterior aprovação (anexo 1) 

B. Conversa com a equipe pedagógica da escola 

Para iniciar os procedimentos previstos nesta pesquisa, foi necessária a autorização da 

equipe de Direção e Coordenação do Ensino Médio da Escola. 

   C. Termo de consentimento livre e esclarecido 

Este documento esclarece os pais ou responsável sobre os procedimentos da pesquisa. 

Duas vias foram entregues e uma delas devolvida assinada pelos pais ou responsável (anexo 

2). 

 D. Estudo Piloto  

Antes de iniciar a coleta de dados, fizemos um estudo piloto para identificar as 

dificuldades que os procedimentos previstos para a exposição dos estudantes à luz solar 

poderiam apresentar, tendo em vista a dinâmica da escola. Contamos com a participação de 

18 indivíduos com idade entre 13 e 15 anos, cursando o 9o ano do ensino fundamental II. 

Desta forma, a proposta inicial de metodologia do estudo foi modificada em função dos 

resultados observados no estudo piloto. Os ajustes realizados dizem respeito: 1. à idade dos 
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estudantes: demos preferência à participação de estudantes mais velhos (ensino médio), pois 

nesta faixa etária o atraso dos horários de sono é maior, favorecendo a expressão dos 

resultados esperados; e 2. à quantidade de questionários que podemos aplicar aos estudantes. 

Neste caso, reduzimos o número de vezes que o indivíduo teria que preencher o questionário 

de avaliação da sonolência devido ao incômodo relatado pelos estudantes. 

 

Critérios de inclusão 

 Qualquer aluno devidamente matriculado e que devolvesse o termo de consentimento 

preenchido pelo responsável e por si próprio, foi considerado integrante da amostra.  

 

Critérios de exclusão 

Foram excluídos da amostra os indivíduos que relataram apresentar algum problema 

de sono ou de saúde no mês anterior ao início da pesquisa. Além disso, para a análise final 

dos dados, foram considerados apenas os alunos que preencheram o diário de sono por cinco 

dias em cada uma das etapas da pesquisa, incluindo os finais de semana. 

 

Estudo 1  

Neste estudo o objetivo era avaliar o efeito de duas intervenções sobre o CVS e a 

sonolência diurna de estudantes na volta às aulas: a educação sobre o sono e a exposição à luz 

pela manhã. Para isso, contou-se com a participação de 3 turmas do ensino médio 

denominadas de grupos A, B e C de acordo com o quadro abaixo. 

 
Quadro 1. Condição a que cada um dos grupos A, B e C foi exposto. 

GRUPO CONDIÇÃO 

A 1. Aula ao ar livre, exposto à luz solar. 

B 2. Aula na sala, com o programa de educação sobre o sono. 

C 3. Condição natural: aula na sala (Grupo controle) 
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Características dos estudantes 

A adesão dos estudantes à pesquisa está representada na Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1. Número de estudantes em cada turma que iniciaram e finalizaram a pesquisa. 

 
Série 

 
Condição 

No de alunos: 
total  

No de alunos: 
iniciaram a pesquisa 

No de alunos: 
concluíram a pesquisa 

1o B 1 34 18 7 
1o A 2 34 18 8 
2o 3 61 48 8 

Total  129 84 23 
 

Entre os estudantes que finalizaram a pesquisa, a idade média foi de 15,5 + 1,2 anos, 

sendo representados na sua maioria por mulheres (65%). 

 

Coleta de dados 

Foi realizada durante o ano letivo e cada grupo foi submetido a três etapas de acordo 

com o Quadro 2. 

Quadro 2. Etapas da pesquisa: duração, variáveis avaliadas e recursos utilizados. 

 
ETAPA 

1 
ANTES DAS FÉRIAS 

2 
DURANTE AS FÉRIAS 

3 
APÓS AS FÉRIAS 

Duração Uma semana Uma semana Uma semana a partir do 
primeiro dia de aula 

 
 

Variáveis 
avaliadas 

Conhecimento sobre o sono 
e hábitos de sono  

 
CVS 

 
Sonolência 

 
 

 
 
 

CVS 
 

Sonolência 

Conhecimento sobre o sono 
e hábitos de sono  

 
CVS 

 
Sonolência 

 
Intensidade luminosa 

 
 
 

Recursos 
utilizados 

“A saúde e o Sono” 
 

Diário de sono 
 
 

Escala de sonolência de 
Karolinska 

 
Palm Top 

 
 

Diário de sono 
 
 

Escala de sonolência de 
Karolinska 

 

“A saúde e o Sono” 
 

Diário de sono 
 
 

Escala de sonolência de 
Karolinska 

 
Palm Top 

 

Luxímetro 
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*OBS: Entre a 1a e a 2a etapa o grupo B passou pelo programa de educação sobre o sono, que 

teve duração de um mês. 

 

Instrumentos utilizados 

A saúde e o sono 

Este questionário proposto pela pesquisadora Miriam Andrade (Mathias et al. 2006) 

compreende 40 questões a respeito da saúde, conhecimento sobre o sono e hábitos mais 

freqüentes no dia-a-dia do indivíduo (anexo 3). Consiste num relato único e geral sobre os 

hábitos de sono que o indivíduo mantém. Nesse estudo, foram inseridas questões abordadas 

no questionário de LeBourgeois et al. (2005) sobre os hábitos de higiene do sono. Este 

questionário foi preenchido durante uma aula cedida pelo professor. 

 

Cronotipo 

O cronotipo foi avaliado pelo questionário de matutinidade-vespertinidade (Horne-

Ostberg 1976) adaptado para a população brasileira (Benedito-Silva et al. 1990) (anexo 4). 

 

Diário de sono 

Consiste no relato diário e pessoal de um indivíduo a respeito do seu sono (anexo 5). 

Foi utilizada uma adaptação do questionário de Andrade (1997) e Louzada (2000). Através 

dele são adquiridas informações como os horários de dormir e acordar, duração do sono 

noturno, despertares noturnos, cochilos ao longo do dia, a maneira de acordar e a latência do 

sono. Apesar de ser uma medida subjetiva, os resultados obtidos estão de acordo com aqueles 

encontrados em medidas objetivas como o actímetro (Wolfson et al. 2002). Este questionário 

foi preenchido por uma semana em cada uma das etapas da pesquisa. 
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Escala de Sonolência de Karolinska (ESK) 

Avalia a sonolência diurna por meio de nove pontos que registram a percepção do 

indivíduo naquele momento em relação ao seu grau de alerta ou sonolência que variam de: 1- 

muito alerta; a 9 – muito sonolento (Akerstedt & Gilbberg, 1990). Neste estudo utilizou-se a 

escala adaptada de Teixeira et al. (2007) (anexo 6). O preenchimento da ESK foi feito 5 vezes 

por dia, nos seguintes horários: ao acordar, 8h, 11h, 14h e ao dormir. 

 

Teste de Vigilância Psicomotora (TVP) 

Mede o tempo de reação do indivíduo ao ser apresentado a um estímulo visual que 

aparece na tela de uma agenda eletrônica (Thorn et al. 2005). Neste estudo, o teste foi 

realizado em palm top do modelo Zire 22, diariamente às 8h e às 11h, nas etapas 1 e 3.  

 

Luxímetro 

 A intensidade luminosa foi avaliada pelo luxímetro digital LC-500. O registro da 

intensidade luminosa foi feito diariamente pela pesquisadora na sala de aula e no pátio da 

escola durante a semana em que ocorreu a intervenção. O luxímetro foi posicionado na altura 

dos olhos dos estudantes os quais permaneciam sentados durante o registro.  

 

Procedimentos 

Na primeira etapa (antes das férias semestrais do meio do ano) os grupos A, B, C 

(Quadro 1) foram avaliados quanto ao conhecimento e hábitos de sono e caracterizados 

quanto ao cronotipo. O ciclo vigília-sono (CVS) foi avaliado pelo diário de sono. A 

sonolência diurna foi avaliada pela Escala de Sonolência de Karolinska e pelo teste de 

vigilância psicomotora. O diário de sono e a ESK foram entregues aos alunos a cada dois dias. 
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Em virtude da limitação do número de palm tops, subgrupos de cada um dos três grupos 

foram escolhidos para utilizar estes equipamentos. 

Para realizar o teste no palm top os alunos eram retirados da sala de aula e 

encaminhados à biblioteca para uma sala separada. Esta sala continha uma mesa e cinco 

cadeiras em que a pesquisadora permaneceu durante o teste. A partir de 7:50 h,  4 alunos 

foram chamados por vez para realizar o teste que iniciava às 8 h. Os mesmos alunos foram 

chamados às 10:50 h para refazerem o teste às 11:00 h. 

Entre a primeira e a segunda etapa, o grupo B passou pelo programa de educação 

sobre o sono. O programa foi realizado antes das férias semestrais para que o conhecimento 

adquirido pelo estudante contribuísse para a prática de comportamentos que o ajudasse no 

retorno às aulas, como por exemplo, dormir mais cedo nos dias anteriores ao retorno às aulas 

reduzindo a privação de sono e contribuindo para o seu desempenho e bem estar.  

O programa de educação sobre o sono desenvolvido para o ambiente escolar foi 

realizado no horário habitual de aula com duração média de 50 min, 3 vezes por semana, 

totalizando 11 encontros. Todos os estudantes que estavam em sala de aula participaram do 

programa, embora alguns não estivessem incluídos na pesquisa. A programação seguiu o 

cronograma abaixo: 

 

1
o
 DIA - APRESENTAÇÃO - No primeiro encontro houve uma conversa entre a 

pesquisadora e os alunos no sentido de informar sobre os objetivos do “programa de educação 

sobre o sono”. Esta atividade tem como objetivo incentivar a participação dos alunos nas 

atividades propostas nos dias seguintes. 

 

2
o
 DIA - ELABORAÇÃO DE CARTAZES - Os alunos elaboraram cartazes com perguntas 

sobre o sono, tais como: O QUE É O SONO? POR QUE DORMIMOS? QUAL A 

QUANTIDADE IDEAL DE SONO? QUAIS SÃO AS CONSEQÜÊNCIAS DE DORMIR 
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MAL? O QUE FAZER PARA DORMIR MELHOR?. Esta atividade teve como objetivo 

levantar questões do cotidiano que geralmente não são discutidas em sala de aula. Os cartazes 

são fixados nas paredes da sala de aula e as atividades seguintes se propõem a respondê-las. 

 

3
o
 DIA - AULA EXPOSITIVA – Em uma aula preparada em transparência discutiu-se sobre 

a natureza, caracterização e funções do sono, a definição dos indivíduos quanto à necessidade 

diária de sono e diferenças individuais de sono. Nesse dia algumas questões levantadas na 

atividade do dia anterior foram discutidas. 

 

4
o
 DIA - QUADRO DE ONTOGÊNESE – Para esta atividade, os participantes foram 

divididos em 5 grupos. Cada um dos grupos preencheu os horários de dormir e acordar de um 

indivíduo com uma faixa etária pré-estabelecida pela pesquisadora. Assim, o grupo 1 anota, 

por exemplo, os horários de um recém-nascido, o grupo 2 de uma criança, o grupo 3 de um 

adolescente, o grupo 4 de um adulto e o grupo 5, os horários de dormir o acordar de um idoso. 

A construção deste quadro exemplifica o padrão do ciclo vigília-sono ao longo do 

desenvolvimento, enfatizando a quantidade e o padrão temporal de sono nas diferentes idades. 

 

5
o
 DIA - DISCUTINDO A ONTOGÊNESE - A partir do quadro construído no encontro 

anterior foram discutidas as mudanças que ocorrem no ciclo vigília-sono ao longo da vida, 

principalmente na adolescência, em relação à quantidade de sono necessária, a fase em que o 

sono ocorre e as preferências em relação ao cronotipo.  

 

6
o
 DIA - CAUSAS DA PRIVAÇÃO DE SONO – Baseado nas modificações do CVS 

relacionadas à ontogênese, foram discutidos os horários e a duração ideal de sono 

(relacionados à necessidade de sono na adolescência) contrapondo-os aos horários habituais 

de sono que os adolescentes obtêm nos dias de escola. Neste momento, avaliou-se por que o 
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adolescente não obtém a quantidade de sono necessária ao seu bem estar. Esta atividade 

permite ao adolescente associar a sua dificuldade em acordar cedo da manhã para ir à escola 

às mudanças biológicas que ocorrem na transição da infância para a adolescência em relação 

aos horários de início das aulas. 

 

7
o
 DIA- QUESTIONANDO OS COMPORTAMENTOS – Além dos horários escolares, 

discutidos na atividade anterior, diariamente os adolescentes apresentam hábitos que não 

favorecem o sono, como ver TV até tarde ou ficar no computador. Assim, a atividade 

proposta para este dia requereu que alguns alunos narrassem os seus comportamentos, ao 

longo de um dia. O restante do grupo participou identificando os comportamentos que 

poderiam prejudicar ou favorecer o sono.  

 

8
o
 DIA - CONSEQUENCIAS DA PRIVAÇÃO DE SONO – Para esta atividade levou-se 

um quadro com alguns problemas relacionados ao sono. A pesquisadora anotou o número de 

alunos que apresentavam cada um dos problemas relacionados abaixo (Quadro 3):  

Quadro 3 - Distúrbios que podem estar relacionados à privação de sono. 

INDIQUE OS SINTOMAS QUE 
SENTE FREQUENTEMENTE 

NÚMERO TOTAL DE 
ALUNOS 

Sonolência  

Cansaço  

Dificuldade de memorização  

Dificuldade de concentração  

Mau-humor  

Irritação  

 

9o
 DIA - FORMAS DE EVITAR OS PROBLEMAS DA PRIVAÇÃO DE SONO – A 

pesquisadora apresentou aos alunos os comportamentos relacionados a uma boa qualidade de 

sono, denominados de “medidas de higiene do sono”. 
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10
o
 DIA- GINCANA - No sentido de consolidar a discussão e avaliar a aprendizagem do 

grupo fez-se a gincana sobre as medidas de higiene do sono. Para isso, os alunos foram 

divididos em dois grupos. Cada grupo recebeu um material feito de EVA com atitudes 

adequadas e inadequadas a serem seguidas para se obter um sono de boa qualidade. O quadro 

foi dividido em dois espaços, sendo um para cada grupo. Os alunos separaram os dizeres de 

placa em comportamentos que devem ou não fazer para obterem um sono de melhor 

qualidade. Após discutirem entre si, cada um dos grupos fixou as placas ao quadro. O grupo 

que errou menos teve um travesseiro sorteado entre os membros do grupo. 

 

11
o
 DIA - ENCERRAMENTO - Os alunos responderam às perguntas propostas nos 

primeiros encontros, como forma de avaliar a aprendizagem. O “Mês da Educação sobre o 

Sono” foi concluído com a distribuição de panfletos contendo as medidas de higiene do sono.  

Na segunda etapa, durante as férias semestrais, o ciclo vigília-sono e a sonolência 

diurna foram avaliados durante uma semana, com os mesmos instrumentos da primeira etapa. 

Apenas o TVP não foi utilizado, pela impossibilidade de manter o equipamento com os 

estudantes durante o mês de férias. 

Na terceira etapa, primeira semana de aula após as férias semestrais, o grupo A assistiu 

a primeira aula da manhã no pátio da escola (7:30 - 8:15 h), ou seja, exposto à luz solar, 

durante uma semana (Figura 1). Diariamente um funcionário da escola arrumava as cadeiras 

no pátio de areia e colocava um quadro negro para que o andamento da aula fosse semelhante 

ao que ocorre na sala de aula. 

A chegar à escola os alunos se encaminhavam para as salas para aguardar o toque de 

início das aulas. Às 7:30 h, todos os estudantes da turma, incluindo aqueles que não estavam 

participando da pesquisa, eram encaminhados pelo professor ao pátio. Durante as aulas, a 

pesquisadora se manteve no local para fazer a medição da intensidade luminosa através do 
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luxímetro. Nesta semana, os procedimentos descritos na primeira etapa foram repetidos com 

os grupos A, B e C.  

 

 

 

 

 

                  Figura 1. Pátio da escola durante a semana da intervenção. 

Os estudantes relataram que a experiência foi proveitosa, mas alguns reclamaram das 

cadeiras, que não tinham apoio e do calor, pois, ao fim da aula (8:15 h) o sol já se encontrava 

próximo às cadeiras. Os professores relataram que mudança para um local natural foi 

estimulante, entretanto, como o pátio ficava numa região de atividades físicas, a prática de 

esportes prejudicou o andamento da aula em alguns momentos.  

 

Análises dos dados 

Avaliação do Conhecimento sobre o sono e a saúde 

Para avaliar as respostas dos estudantes ao questionário “a saúde e o sono” foi 

utilizado o teste Qui-quadrado.  

 

Avaliação do CVS 

A caracterização da amostra quanto ao cronotipo foi realizada pela estatística descritiva 

pelo teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro.  

As variáveis descritas a seguir foram comparadas entre duas semanas de acordo com as 

intervenções: antes e após o programa de educação sobre o sono e antes e durante a exposição 

à luz. 
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Os horários de dormir, acordar e a duração do sono foram avaliados pelo teste t para 

amostras dependentes. O mesmo teste foi utilizado para avaliar a irregularidade do sono, que 

foi analisada pelo índice de irregularidade do sono obtido a partir do desvio padrão dos 

horários de dormir e acordar de cada aluno. 

 

Avaliação da sonolência 

A sonolência diurna foi avaliada através da Escala de Sonolência de Karolinska (ESK). 

A pontuação obtida entre as duas semanas foi comparada pela ANOVA de medidas repetidas. 

O nível de sonolência em cada um dos horários foi comparado entre as etapas pelo teste t para 

amostras dependentes.  

O desempenho dos estudantes no teste de vigilância psicomotora foi avaliado 

comparando-se a média do tempo de reação dos alunos entre as etapas 1 e 3 através do teste t 

para amostras dependentes. 

Para todos os testes foi considerado o nível de significância de 5%.   

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 1 

No ano seguinte, a metodologia sofreu modificações devido a dificuldades observadas durante 

a coleta do Estudo 1. Pode-se enumerar:  

1. A realização de 3 etapas reduziu o n da amostra. A cada etapa o número de 

participantes reduziu aproximadamente pela metade. 

2. A coleta nas férias contribuiu para a redução do número de participantes. 

Nas férias, o estudante quer estar livre de obrigações, como por exemplo, a de 

preencher os questionários diariamente por uma semana. 

3. A realização do programa foi extensa. Alguns professores tiveram dificuldades 

em ceder sua aula, devido ao atraso do conteúdo. 
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4. A interrupção da aula para os procedimentos.  Alguns professores acharam 

inconveniente o preenchimento da ESK durante a aula devido à desatenção à 

aula, durante o preenchimento. Além disso, para realizar o TVP a aula era 

interrompida para a saída e entrada dos alunos.  

5. O pequeno número de alunos ao final de todas as etapas do estudo ressaltou 

as diferenças individuais, limitando possíveis conclusões decorrentes deste 

estudo e impossibilitando a análise do TVP. 

 

Estudo 2 

Frente às dificuldades citadas acima, os procedimentos foram adequados e repetidos no 

ano seguinte. Escolheu-se outra escola particular de Natal, devido à limitação do número de 

turmas na escola do Estudo 1 (CELM). Assim, o Colégio CEI (Centro de Educação Integrada) 

foi convidado a participar deste projeto. 

Durante uma conversa com a equipe pedagógica, a coordenação do pré-vestibular se 

interessou pelo programa de educação sobre o sono e disponibilizou as turmas do pré-

vestibular para a realização da pesquisa. Ao avaliar a proposta da equipe pedagógica, viu-se a 

oportunidade de testar o efeito do programa em um grupo de indivíduos que passava por 

fortes pressões acadêmicas e sociais capazes de interferir nos hábitos de sono.  

Por isso, optou-se por modificar o objetivo inicial de avaliar o efeito do programa de 

educação sobre o sono e da exposição à luz na volta às aulas, para avaliar o efeito do 

programa de educação sobre o sono no pré-vestibular e o efeito da exposição à luz solar no 

retorno às aulas, nas turmas de 2o ano. 
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Características dos estudantes   

A Tabela 2 representa o número de alunos que participaram de cada uma das 

intervenções: o programa de educação sobre o sono (2007.1) e a exposição à luz solar 

(2007.2).  

Entre os alunos do 3o ano que finalizaram a pesquisa, a idade média foi de 16 + 0,6 

anos e sendo a maioria do sexo feminino (86,6%). Entre os alunos do 2o ano, a idade média 

foi de 15 + 0,5 anos e 62,6% eram mulheres. 

 

Tabela 2. No de estudantes em cada turma que iniciaram e finalizaram a pesquisa. 

Turmas 
(2007.1) 

No total de alunos 
 

No de alunos 
(iniciaram a pesquisa) 

No de alunos 
(concluíram a pesquisa) 

3o A 50 45 10 
3o B 51 44 9 
3o C 51 42 6 
3o D 49 45 6 
3o E 50 27 3 

TOTAL 251 203 34 
Turmas 
(2007.2) 

   

2o A 43 18 12 
2o B 43 15 12 
2o C 45 8 5 
2o D 44 12 10 

2o E 45 6 6 
2o F 44 22 17 
2o G 43 24 20 

TOTAL 307 105 82 
  

Instrumentos utilizados 

Foram utilizados os mesmos instrumentos do Estudo 1, acrescentando-se à 

Intervenção 2 o uso do actímetro com luxímetro. O equipamento utilizado, do modelo Basic 

Motionlogger-L (Ambulatory Monitoring Inc.), monitora os níveis de atividade e a intensidade 

luminosa a que o indivíduo se expõe ao longo do dia e da noite.  
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Procedimentos 

Intervenção 1: O programa de educação sobre o sono  

Na semana anterior ao início da coleta de dados, a coordenação dos 3os anos 

juntamente com a pesquisadora conversou com as 5 turmas de 3o ano para entregar o termo de 

consentimento livre e esclarecido e explicar os procedimentos da pesquisa. Entre 251 alunos, 

238 alunos (94,82%) devolveram o termo de consentimento e iniciaram a pesquisa, de acordo 

com o cronograma representado no quadro abaixo: 

 

 Quadro 4. Esquema da coleta de dados no pré-vestibular. 

ETAPA 1  

P 
R 

2 3 

Duração Uma semana O Uma semana Um dia 
 
 

Variáveis 
avaliadas 

Conhecimento sobre o 
sono e hábitos de sono  

 
CVS 

 
Sonolência 

 
 

G 
R 
A 
M 
A  
 
 

DE 

Conhecimento sobre o 
sono e hábitos de sono 

 
CVS 

 
Sonolência 

 
 

Conhecimento sobre o 
sono e hábitos de sono  

 
 

Recursos 
utilizados 

“A saúde e o sono” 
 

Diário de sono 
 
 

Escala de sonolência de 
Karolinska 

 
Palm Top 

 
E 
D 
U 
C 
A 
Ç 
Ã 
O 

“A saúde e o sono” 
 

Diário de sono 
 
 

Escala de sonolência de 
Karolinska 

 
Palm Top 

“A saúde e o sono” 
 
 

 

Entre as 5 turmas, 3 foram escolhidas como o grupo intervenção (3os A, C e E - 

n=114), que participou do programa de educação sobre o sono, e duas turmas (3os B e D) 

representaram o grupo controle (n=89).  

Na primeira semana (linha de base), os estudantes foram avaliados com os mesmos 

instrumentos utilizados no estudo 1. Os procedimentos foram os mesmos, exceto pelo teste de 
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vigilância psicomotora, que neste estudo foi realizado na sala de aula pelos estudantes. Para 

isto, na semana anterior à primeira etapa, a pesquisadora realizou um pré-teste ensinando-os a 

manusear o palm top e inicializar o teste. Cada equipamento foi utilizado por 3 alunos, 

totalizando 12 alunos por grupo. A cada dia a pesquisadora passava nas salas antes das 8 h, 

horário de início do primeiro teste, para entregar o palm top e retornava às 11 h, horário de 

início do segundo teste, para receber o palm top. 

Na semana seguinte à linha de base, o programa de educação sobre o sono foi 

realizado no horário normal de aula com duração média de 45 min, totalizando 5 encontros.  

O programa foi reduzido, devido à restrição de aulas disponíveis para atividades extra-

curriculares nos 3os anos. As atividades do programa realizado no estudo 1 foram adaptadas à 

realidade das turmas de 3o ano, de acordo com o cronograma abaixo:  

 

1
o
 DIA - O DIA-A-DIA DO ADOLESCENTE – baseado nos dados coletados na linha de 

base, pelo questionário “a saúde e o sono” preparou-se uma apresentação, demonstrando os 

padrões de sono e hábitos mais freqüentes dos estudantes nos dias de aula e nos finais de 

semana. O objetivo desta atividade foi discutir sobre os hábitos capazes de prejudicar o sono e 

trazer soluções para a mudança destes hábitos. Para isto, partiu-se da realidade do adolescente 

para chegar às medidas de higiene sobre o sono, ou seja, os comportamentos que o ajudam a 

ter uma melhor qualidade de sono. 

 

2
o
 DIA - PORQUE SINTO TANTO SONO DURANTE O DIA? – Com esta atividade o 

aluno deve reconhecer e compreender as causas das queixas relacionadas à privação de sono, 

entre elas a alta incidência de sonolência diurna. Esta atividade iniciou com o quadro de 

problemas relacionados ao sono, semelhante ao quadro utilizado no 8o dia do programa de 

educação descrito no estudo 1.  
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Após esta verificação, foram discutidas as modificações que ocorrem na necessidade 

de sono e fase de sua ocorrência ao longo da vida, contrapondo à necessidade de sono na 

adolescência em relação aos horários de início das aulas.   

 

3
o
 DIA - DESCOBRINDO O SONO – Nesta atividade discutiu-se sobre a natureza, 

caracterização e funções do sono, a definição dos indivíduos quanto à necessidade diária de 

sono e diferenças individuais quanto aos horários de sono.  

 

4
o
 DIA - DISCUTINDO DÚVIDAS – Como o tempo previsto para as atividades foi restrito, 

este dia foi aberto aos alunos para tirarem as dúvidas que surgiram ao longo das atividades 

anteriores. Esta atividade se caracterizou como um momento de discussão sobre os horários 

escolares e sobre as medidas de educação sobre o sono. 

 

5
o
 DIA - GINCANA COM AS “MEDIDAS DE EDUCAÇÃO SOBRE O DO SONO” - No 

sentido de consolidar a discussão e avaliar a aprendizagem do grupo manteve-se a gincana 

sobre as medidas de higiene do sono, seguindo os mesmos procedimentos do Estudo 1 (Figura 

2) 

    

 
Figura 2. Alunos durante as atividades do programa de educação sobre o sono.  
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Como o objetivo era avaliar o efeito do programa sobre o CVS, foi preciso estabelecer 

um tempo entre a realização do programa e a reavaliação do CVS. Assim, os procedimentos 

descritos na etapa 1 foram repetidos três semanas após a realização do programa de educação 

sobre o sono. O calendário escolar foi levado em consideração, para que a semana de 

reavaliação fosse semelhante à semana correspondente na linha de base. Ao final, 34 alunos 

concluíram a pesquisa.  

Posteriormente, o grupo controle (turmas B e E) passou pelo programa de educação 

sobre o sono. Este procedimento, foi um compromisso da pesquisadora com os estudantes 

para incentiva-los à participar da pesquisa. 

A pequena adesão dos alunos ao final da pesquisa, permitiu algumas reflexões:  

1. A motivação para preencher os questionários diminuiu após o programa, 

principalmente devido à alta carga escolar, como avaliações e trabalhos e a 

proximidade do vestibular. 

2. O teste de vigilância psicomotora durante a aula é visto como um momento 

de distração entre os alunos e pelo próprio professor, principalmente porque 

cada equipamento é utilizado por três estudantes, que revezam o 

equipamento entre si.  

3. Os alunos que não quiseram participar da pesquisa se incomodaram com a 

interrupção das aulas ocasionada pela entrega e recebimento dos 

questionários e dos equipamentos. 
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Intervenção 2: A exposição à luz solar na primeira aula da manhã após as férias 

semestrais. 

A segunda intervenção foi realizada no segundo semestre, constituindo as duas 

primeiras semanas de aulas, após as férias semestrais, de acordo com o cronograma descrito 

no Quadro 5. 

Como a coleta de dados iniciou a partir do primeiro dia de aula após as férias semestrais, 

os alunos foram convidados a participar desta pesquisa pelo Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, no primeiro semestre. De 307 alunos, 96 alunos (31,2%) devolveram o termo de 

consentimento e iniciaram a pesquisa, preenchendo o questionário “a saúde e o sono”. Os 2os 

anos A, B, C, D e E representaram o grupo controle (n=50) e os 2os anos F e G, o grupo 

experimental (n=46). As duas últimas turmas foram escolhidas como o grupo experimental 

devido a maior adesão de alunos nestas turmas à pesquisa, como ilustrado na Tabela 2.  

 

Quadro 5. Esquema da coleta de dados no 2o ano do ensino médio. 

 
ETAPA 

1 
1a semana após as férias 

2 
2a semana após as 

férias 
Duração Uma semana Uma semana 

 
 

Variáveis 
avaliadas 

Conhecimento sobre o 
sono e hábitos de sono  

 
CVS 

 
Sonolência 

 
 
 

CVS 
 

Sonolência 
 

Intensidade luminosa 
 
 
 

Recursos 
utilizados 

“A saúde e o sono” 
 

Diário de sono 
 

Escala de sonolência de 
Karolinska 

 
Palm Top 

 

 

 
 

Diário de sono 
 

Escala de sonolência 
de Karolinska 

 
Palm Top 

 

Luxímetro e actímetro 
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Ainda no primeiro semestre os professores foram informados sobre a pesquisa e 

aqueles que estariam no primeiro horário nas turmas experimentais (F e G) tiveram que 

programar a aula para ocorrer no pátio da escola. O pátio teve que ser agendado para que 

outras turmas não o ocupassem no momento da intervenção. 

 As aulas tiveram início na terça-feira, momento em que os estudantes receberam 

pastas nomeadas contendo os questionários para serem preenchidos ao longo das duas 

semanas consecutivas: o diário de sono e a ESK. Assim, a pesquisadora passou nas salas 

entregando as pastas e explicando a forma de preenchimento dos questionários.  

Como o número de equipamentos era restrito, uma turma foi escolhida para representar 

o grupo controle (turma A) e outra para representar o grupo experimental (turma G). 

Subgrupos destas duas turmas realizaram o teste de vigilância psicomotora no palm top 

(n=18), voluntariamente. A cada dia a pesquisadora passava nas salas antes das 8 h, horário de 

início do primeiro teste, para entregar o palm top e incentivar os alunos no preenchimento dos 

questionários. Após as 11 h, horário de início do segundo teste, a pesquisadora retornava à 

sala de aula para pegar o palm top. Estes procedimentos se repetiram durante toda a semana 

exceto nos finais de semana, momento em que o teste de vigilância psicomotora não foi 

realizado. 

Na segunda semana, o grupo experimental (turmas F e G) assistiu a primeira aula da 

manhã (7:15 - 8:00 h) no pátio da escola (Figura 3), enquanto o grupo controle continuou 

assistindo às aulas na sala de aula. A pesquisadora mediu a intensidade luminosa no pátio e na 

sala de aula na semana da intervenção. Para esta medida, o luxímetro foi posicionado 

verticalmente na altura dos olhos dos estudantes. 
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Figura 2. Alunos assistindo aula no pátio da escola. 

 
Todos os procedimentos descritos na semana anterior foram repetidos na semana da 

intervenção.  Por uma limitação no número de equipamentos disponíveis, 3 estudantes de cada 

grupo utilizaram o actímetro Basic Motionlogger-L. Este Instrumento mediu a intensidade 

luminosa a que os adolescentes se expunham desde o momento em que acordavam até o início 

da primeira aula da manhã (7:15 h).  

 

Análise dos dados 

Semelhante à análise descrita no estudo 1. 
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RESULTADOS 

 
 Os resultados da coleta realizada no ano de 2006, na Escola CELM, e no ano de 2007, 

na Escola CEI foram avaliados separadamente devido às diferenças metodológicas de cada 

estudo. Assim, a coleta realizada em 2006 contribuiu para repensar a metodologia, adaptando-

a de forma a obter resultados mais consistentes no ano de 2007.  

 

Resultados referentes à coleta de dados realizada em 2006: 

 O Estudo 1 possibilitou o desenvolvimento de 2 artigos: 

1º ) Apresenta os resultados sobre o padrão de sono e a sonolência dos estudantes nos dias de 

aulas e nas férias escolares. Este artigo está submetido à revista Sleep Science e 

representa o primeiro objetivo proposto.   

 

2º)  Apresenta os dados relativos ao conhecimento sobre o sono e ao efeito do programa de 

educação sobre o sono no retorno às aulas após as férias semestrais em estudantes do 

2o ano do ensino médio. Estes dados estão publicados na revista Mind, Brain and 

Education, representando o segundo objetivo. Este artigo foi preparado em 

colaboração com pesquisadores de Atlanta (EUA) e de Múrcia (Espanha) que 

desenvolvem estratégias de ensino sobre a cronobiologia. Após a apresentação de 

parte dos resultados deste trabalho no “International Mind, Brain and Education 

Meeting” em Erice, Itália no ano de 2007, os organizadores do evento sugeriram que 

os trabalhos relacionados ao ensino de Cronobiologia fossem organizados na forma de 

um artigo. Assim este artigo reúne experiências do ensino de cronobiologia em três 

contextos diferentes: 1. na escola, com estudantes brasileiros; 2. na escola, com 

estudantes, pais e professores de Atlanta. 3. na universidade, com estudantes de 

medicina de Múrcia.  
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 Os resultados referentes ao efeito da luz foram inconsistentes porque o número de 

estudantes que finalizaram a pesquisa foi reduzido: 14 alunos, sendo 7 do grupo controle e 7 

do grupo experimental. Assim, para avaliar o efeito desta intervenção, resolveu-se considerar 

apenas os resultados obtidos em 2007. 

 

 Resultados referentes à coleta de dados realizada em 2007: 

  O Estudo 2 possibilitou o desenvolvimento de 2 artigos: 

1º) Relacionado ao efeito do programa de educação sobre o sono em estudantes do pré-

vestibular. Este artigo será submetido à revista Adolescent Sleep Health e 

representa o segundo objetivo.  

 

2º) Relacionado ao efeito da exposição à luz solar no início da manhã no retorno às aulas. 

Este artigo será submetido à revista Sleep e representa o terceiro objetivo. 
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Resumo 

 

Objetivo: Comparar o ciclo sono-vigília (CSV) e a sonolência diurna de adolescentes que 

estudam pela manhã entre os dias de aula e as férias escolares. Metodologia: O ciclo vigília-

sono foi avaliado pelo diário de sono e a sonolência diurna pela Escala de Sonolência de 

Karolinska. Estas variáveis foram comparadas durante uma semana de aula e uma semana de 

férias, em 42 adolescentes brasileiros com idades entre 14 e 19 anos. A irregularidade do CVS 

foi avaliada pelo desvio padrão dos horários de dormir e acordar na semana e fim de semana. 

Para a análise estatística utilizou-se o Teste t dependente e a Anova de medidas repetidas (p < 

0,05). Resultados: Nas férias, a irregularidade do sono se mantém, mas, ao contrário dos dias 

de escola, os adolescentes dormem mais na semana do que no fim de semana.  Os horários de 

dormir e acordar são mais tardios e a duração do sono aumenta na semana. A sonolência 

apresenta um padrão diurno caracterizado por altos níveis de sonolência ao acordar e ao 

dormir e nas férias diminui no horário de acordar e às 14h. A freqüência de cochilos diminui 

na semana e no fim de semana de férias. Conclusão: O horário escolar matutino não é a única 

causa da irregularidade dos horários de dormir de adolescentes. Os hábitos de dormir 

associados a outros fatores do contexto sócio-cultural do adolescente podem influenciar este 

comportamento. É necessário investigar o limite em que a irregularidade dos horários de sono 

passa a ser prejudicial para a qualidade de sono do indivíduo.  

 

 

 

Palavras-chave: Ciclo vigília-sono, adolescentes, férias, horário escolar, privação parcial de 

sono. 
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Summary 

 

Objective: To compare the sleep-wake cycle (SWC) and daytime sleepiness of adolescents 

who study in the morning between school and vacation days. Methodology: The SWC was 

evaluated by sleep log and daytime sleepiness by Karolinska Somnolence Scale. These 

variables were compared during one week on school days and one week on vacation days on 

42 Brazilian adolescent students (14-19 years old). The irregularity of CVS was evaluated by 

the standard deviation of bedtime and wake-up time on week and weekend days. For the 

statistical analysis dependent t-Test and Repeated Measures Anova was used (p <0.05). 

Results: On vacation sleep irregularity remains, but, unlike the school days, the adolescents 

sleep more on week than on weekends. Bedtime and wake-up time become later and sleep 

duration increases. The sleepiness presents a diurnal pattern with higher sleepiness levels 

occurring at wake-up time and bedtime and decreases on vacation at wake-up time and at 14h. 

Moreover, the frequency of naps diminishes on week and weekend at vacation. Conclusion: 

The school schedule in the morning is not the only cause of sleep irregularity on adolescents. 

The sleep habits associated with other factors of socio-cultural context can influence the 

adolescent behavior. It is necessary to investigate the extent to which the sleep schedule 

irregularity can be detrimental to the individual sleep quality. 

 

 

 

 

 

Key Words: Sleep-wake cycle, adolescent, vacation, school schedules, sleep parcial 

deprivation. 
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INTRODUÇÃO 

 
Embora as pessoas apresentem diferentes necessidades fisiológicas em relação ao 

sono, os horários sociais não favorecem a todas1. Em adolescentes, que passam a dormir e 

acordar mais tarde em relação à infância2,3, iniciar as aulas antes das 8h representa um 

problema observado em estudantes de países como, Israel4, EUA5, Italia6, Brasil7 e Korea8. A 

dificuldade dos pais em despertar seus filhos para ir à escola, denominada muitas vezes como 

preguiça, esconde um problema reincidente na sociedade, a privação parcial de sono4,5,6,7,8. É 

comum o relato de pais e professores sobre a sonolência diurna excessiva9,10,11,12,13,14,15 e os 

cochilos freqüentes e longos dos adolescentes6,10. Outras conseqüências da privação parcial de 

sono incluem: dificuldades acadêmicas na escola, humor depressivo e problemas 

comportamentais9,15.  

Este conflito entre o horário social e o horário biológico, denominado por Wittmann e 

colaboradores de “jetlag social16”, é considerado a principal causa de privação parcial de sono 

em estudantes adolescentes e está associada à irregularidade dos horários de dormir e acordar 

entre os dias de semana e fim de semana1,6,8,10,17,18. Isto porque, nos dias de folga, os 

adolescentes tendem a suprir o déficit de sono da semana, com um aumento de 2h na duração 

do sono noturno, além de dormir e acordar mais tarde10,19. A irregularidade dos horários de 

dormir e acordar contribui para o aumento da sonolência diurna18,20, menor eficiência do 

sono18 e pior desempenho acadêmico20. 

Mesmo reconhecendo que o horário de início das aulas pela manhã é a principal causa da 

privação parcial de sono e da irregularidade dos horários de sono em adolescentes, a prática 

de maus hábitos próximo ao horário de dormir limita a habilidade dos adolescentes em se 

ajustarem aos horários escolares, contribuindo para exacerbar este quadro. Por exemplo, é 

comum o adolescente ficar até tarde da noite vendo TV, usando o computador, 

estudando21,22,23,24, ou ainda, ingerir substâncias estimulantes como café e refrigerante à 

noite20. Geralmente, estes comportamentos estão associados à exposição à luz artificial, o que 

pode atrasar ainda mais os horários de sono do indivíduo25. Em adolescentes, Cortesi e 

colaboradores26 observaram que de uma amostra de 425 estudantes, 34% exibia maus hábitos 

de higiene do sono associados a um alto nível de sonolência diurna e baixo desempenho. 

Entretanto, a presença de maus hábitos de sono pode ocorrer pela falta de conhecimento 

sobre os comportamentos que influenciam o sono26, ou pela preferência de manter alguns 

hábitos que conscientemente prejudicam a qualidade do sono, como ocorre em pacientes com 

insônia27. Em universitários, Brown e colaboradores28 observaram que o conhecimento sobre 
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as medidas de higiene do sono está relacionado à prática de comportamentos que contribuem 

para uma melhor qualidade do sono, como por exemplo, diminuir a irregularidade dos 

horários de dormir. Resultado semelhante foi observado em adultos por Gallasch & Gradisar29 

e em adolescentes por Sousa e colaboradores10.  

Por outro lado, nas férias, longe das obrigações escolares, a privação de sono nos dias 

de semana diminui ou não há, pois a maioria dos adolescentes pode dormir de acordo com a 

sua necessidade fisiológica. Por isso, em adolescentes que estudam pela manhã os horários e a 

duração do sono mudam entre os dias de aulas e as férias escolares. Por exemplo, Hansen e 

colaboradores30 observaram que nas férias os adolescentes dormem e acordam mais tarde 

além de aumentarem a duração do sono em 120 minutos na semana e cerca de 30 minutos do 

fim de semana em relação à primeira semana de aula. De forma semelhante, Crowley e 

colaboradores31 observaram que nas férias o meio período do sono e o início de liberação da 

melatonina ocorriam mais tarde quando comparados aos dias de aula. Além disso, estes 

autores relataram que a correlação entre os horários de sono e o início de liberação da 

melatonina é maior nas férias que durante os dias de escola. Ou seja, nas férias os 

adolescentes passam a expressar a sua tendência endógena de atrasar os horários de sono e 

dormir por mais tempo à noite, fortalecendo a ordem temporal interna, perturbada pelo efeito 

mascarador dos sincronizadores sociais como os horários escolares.  

Assim, a possibilidade de dormir mais tarde nos dias de semana associada ao aumento 

na duração do sono noturno nas férias, pode contribuir para a diminuição da irregularidade 

dos horários de dormir entre a semana e o fim de semana e para a diminuição da sonolência 

diurna. A avaliação do ciclo vigília-sono dos adolescentes nos dias de escola e nas férias 

semestrais possibilita compreender o impacto que os horários escolares desempenham sobre o 

ciclo vigília-sono e a sonolência dos adolescentes. Esta avaliação é importante na medida em 

que estes parâmetros interferem no desempenho do aluno em sala de aula, podendo prejudicá-

lo, como ocorre em estudantes com privação parcial de sono. Por isso, o objetivo deste estudo 

foi comparar o ciclo vigília-sono (CVS) e a sonolência diurna de estudantes adolescentes 

entre os dias de escola e nas férias semestrais.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Participantes 

Após a aprovação do projeto pelo comitê de ética da UFRN, 127 alunos de 3 turmas 

do ensino médio foram convidados a participar desta pesquisa por meio do termo de 

consentimento livre e esclarecido. Qualquer aluno que pertencesse a uma das três turmas 

poderia participar da pesquisa ao devolver o termo de consentimento devidamente preenchido 

pelos pais. Ao final do estudo, 42 estudantes com idades entre 14 e 19 anos finalizaram a 

pesquisa realizada em uma escola particular de Natal/RN (05º46´S 35º12´W).  

 

Procedimentos 

A coleta de dados foi realizada em duas semanas: a primeira, durante o primeiro 

semestre do ano letivo (junho) e a segunda durante as férias semestrais (julho). O CVS e a 

sonolência diurna foram avaliados nas duas semanas.  

Para a avaliação do CVS utilizou-se o diário de sono25 e para a avaliação de sonolência 

diurna, a Escala de Sonolência de Karolinska (ESK)31,32. O diário de sono apresenta questões 

a respeito dos horários de dormir e acordar, latência do sono, forma de despertar e freqüência 

e horário do cochilo. A Escala de Sonolência de Karolinska corresponde a uma escala 

analógica, na qual os menores valores representam os menores níveis de sonolência e vice-

versa. Neste estudo os adolescentes deveriam preencher a ESK ao acordar, às 8:00, 11:00, 

14:00 e na hora de dormir.  

Os questionários a serem respondidos nas férias foram entregues nos últimos dias de 

aula antes das férias semestrais. Na semana de férias correspondente ao início da coleta, os 

estudantes receberam uma ligação telefônica para que dessem início ao preenchimento. Nos 

dias letivos, a pesquisadora passou nas salas para relembrar e verificar o preenchimento do 

questionário. 

 Os horários de sono nos cinco dias da semana foram comparados entre as aulas e as 

férias, assim como os dois dias do fim de semana pelo teste t dependente. A irregularidade do 

CVS foi avaliada comparando-se o desvio padrão dos horários de dormir e acordar na semana 

e fim de semana entre as aulas e as férias por meio do teste t dependente. 

Os níveis de sonolência entre as duas etapas foi avaliado pela Anova de medidas 

repetidas. Além disso, a sonolência em cada um dos horários foi avaliada pelo Teste t 

dependente. Para todos os testes o índice de significância considerado foi p < 0,05. 
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RESULTADOS 

 

Os horários de sono dos adolescentes mudam entre aulas e férias. O horário de dormir 

na semana de férias passa a ser 107 minutos mais tarde (t(197)= -10,57, p= 0,001), o de acordar 

208 minutos mais tarde (t(197)= -24,44, p= 0,001)  e o tempo na cama aumenta em 88 minutos 

(t(197)= -5,54, p= 0,001) (Tabela 1). 

 No fim de semana, os adolescentes passam a dormir 35 minutos mais tarde (t(81)= -

2,18, p= 0,001) e a acordar 48 minutos mais tarde (t(81)= -3,68, p= 0,001). Entretanto não há 

diferença entre o tempo na cama nos dias de escola (517 minutos) e nas férias (537 minutos) 

(t(81)= -1,06, p>0,05) (Tabela 1). A Figura 1 ilustra os padrões de sono de um adolescente nos 

dias de aula e férias escolares. 

 

(inserir Tabela 1) 

 

(inserir Figura 1) 

 

O percentual de indivíduos que relata acordar sozinho na semana de férias aumenta em 

relação à semana de aula (X2= 115, p=0,001). Não há diferença na forma de despertar entre os 

finais de semana (X2= 1,49 p>0,05). 

A irregularidade do sono permanece nas férias para o horário de dormir (t(42)= -0,36, 

p>0,05). Entretanto, este padrão é invertido, ou seja, se nos dias de escola a duração do sono é 

maior no fim de semana (t(80)= -2,37, p= 0,01), nas férias os adolescentes dormem mais nos 

dias de semana (t(80)= 3,0, p= 0,001) (Figura 2). A irregularidade do horário de acordar 

diminui na semana de aulas (t(42)= 4,07, p=0,001) (Tabela 1). 

 

(inserir Figura 2) 

 

Nos dias de aulas, a freqüência de cochilos é maior que nas férias tanto na semana 

(X2= 28,73, p= 0,001) quanto nos finais de semana (X2= 11,18, p= 0,001). Nos dias de aula, a 

freqüência de cochilos é maior nos dias de semana que no fim de semana (X2= 6,48, p= 0,01), 

diferença não observada nas férias (X2= 0,66, p>0,05) (Figura 3). 

 

(inserir Figura 3) 
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Não houve diferença em relação aos horários de início, fim e duração do cochilo entre 

as duas semanas (t; p>0,05) (Tabela 1). 

 Os níveis de sonolência foram semelhantes entre as etapas (Anova, F(1, 266) = 0,69, 

p>0,5). Houve uma variação da sonolência de acordo com a hora do dia, com os maiores 

níveis de sonolência observados ao acordar e na hora de dormir (Anova, F(4, 1064) =152,67, 

p=0,001) (Figura 4).  

 

(inserir Figura 4) 

 

Os níveis de sonolência na semana de férias foram menores ao acordar (t(173)= 5,53, p= 

0,001) e às 14h (t(157)= 5,39, p= 0,001), em relação à semana dos dias de escola. Nos horários 

de 8h (t(59)= -1,37, p>0,05), 11h (t(141)= -0,45, p>0,05) e ao dormir (t(166)= 1,22, p>0,05) não 

houve diferença. Nos finais de semana não houve diferença nos níveis de sonolência em 

nenhum dos horários (Teste t, p>0,05) entre os dias de aulas e os dias de férias. 

Às 8:00 h a ESK não foi preenchida nas férias por 68% dos adolescentes que relataram 

estar dormindo (X2=182, p=0,001).  

 

DISCUSSÃO 

 
Os horários escolares matutinos influenciaram o CVS de adolescentes levando-os a dormir 

e acordar mais cedo e a dormir menos à noite como encontrado por Hansen et al29 e Crowley 

et al30. A irregularidade dos horários de sono se manteve nas férias, por isso não pode ser 

atribuída apenas à privação parcial de sono ocasionada pelos horários escolares. A sonolência 

diurna diminuiu na semana de férias em relação à semana de aula ao acordar e às 14h, sem 

diferença no fim de semana. 

Nas férias, o atraso dos horários de dormir e o aumento na duração do sono nos dias de 

semana representam a expressão do ritmo biológico sem a influência dos horários escolares. 

Por isso, os adolescentes passam a despertar espontaneamente, semelhante aos adolescentes 

observados por Carskadon comparando-se os dias de escola e dias de folga5.  

Entretanto, a liberdade conferida pelas férias aos adolescentes em “escolher” os horários 

de sono não contribuiu para diminuir a irregularidade nos horários de dormir. Ao contrário 

dos dias de escola, em que a duração do sono foi maior nos finais de semana, nas férias os 

adolescentes dormiam mais durante a semana. Assim, o padrão de reduzir o sono nos dias de 

semana e estendê-lo nos finais de semana é invertido. Provavelmente, o fim de semana deixou 
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de ser o momento de repor o sono perdido na semana, e passou a ser prioritariamente o 

momento de ingressar em atividades sociais estimulantes como festas, navegar na internet, ou 

ver TV até tarde, prática comum entre os adolescentes21,22,23,24. Neste sentido, considerando 

que uma das principais recomendações das medidas de higiene do sono é a manutenção da 

regularidade dos horários de sono, é necessário investigar o limite em que a irregularidade 

pode ser prejudicial para a qualidade de sono do indivíduo. Mesmo porque, considerando-se o 

contexto sócio-cultural do adolescente, a proposição desta medida pode difícil de ser 

implementada no seu dia-a-dia .  

Mesmo mantendo a irregularidade dos horários de dormir, o aumento na duração do sono 

noturno na semana de férias pode ter contribuído para a redução da sonolência ao acordar e às 

14:00 h, bem como para a diminuição na freqüência dos cochilos. Em indivíduos saudáveis, 

os níveis de sonolência apresentam um padrão diário32 com os maiores valores sendo 

observados ao acordar, no início da tarde (momento propicio para o cochilo) e próximo ao 

horário de dormir. Contudo, a privação parcial de sono, como ocorre nos dias de escola e 

trabalho, pode elevar a curva diária da sonolência facilitando os episódios de sono32,33,34. Por 

outro lado, nas férias o aumento na duração do sono noturno na semana esteve associado à 

diminuição dos níveis de sonolência, em momentos propícios ao sono e redução da freqüência 

dos cochilos em 50%. 

As modificações observadas no padrão de sono dos adolescentes e na sonolência diurna 

entre os dias de aulas e férias escolares confirmam resultados prévios sobre o efeito negativo 

dos horários escolares matutinos nestes parâmetros4,5,6,7,12. Corroborando estes resultados, as 

experiências de escolas que avaliaram horários mais tardios de início das aulas, representam 

uma alternativa promissora para minimizar este problema. Por exemplo, Epstein e 

colaboradores34 observaram que estudantes que iniciavam as aulas às 8:00 h apresentavam 

uma maior duração de sono noturno, menores queixas de fadiga e sonolência diurna e 

menores dificuldades de concentração e atenção na escola em relação aos estudantes que 

iniciavam as aulas às 7:10 h. Resultados semelhantes foram observados em adolescentes dos 

EUA que passaram a iniciar as aulas às 8:40 h ao invés de 7:15 h37 e em estudantes 

universitários que passam a iniciar as aulas às 10 h38.  

Entretanto, a mudança dos horários escolares deve ser avaliada com cautela em cada 

população39, pois, envolve vários setores da sociedade tornando difícil a sua implementação. 

Além disso, a mudança por si só pode não ser eficiente, pois, os estudantes podem aproveitar 

o início tardio das aulas pela manhã para ficar até mais tarde na internet, vendo TV ou 

estudando40. Embora, a disponibilidade de planejar o horário de dormir e acordar favoreça a 
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redução da irregularidade dos horários de sono19,37 e aumento em sua duração19, como 

observado em adolescentes que estudam à tarde.  

Portanto, as características do padrão de sono dos adolescentes neste e em estudos prévios 

apontam para a necessidade da implementação junto à escola de programas de educação sobre 

o sono, pois alguns hábitos de sono podem ser decorrentes da falta de conhecimento dos 

adolescentes sobre este assunto. Entretanto, os programas educacionais devem levar em 

consideração o contexto sócio-cultural do adolescente, para que as medidas de higiene do 

sono sejam consideradas como propostas que possam contribuir para seu bem estar ao invés 

de limitações para os comportamentos que fazem parte do seu dia-a-dia.  

A curto prazo, os programas educacionais podem contribuir para que o adolescente se 

aproprie de um conhecimento que possa ser utilizado na promoção de mudanças 

comportamentais que favoreçam o sono, como observado em estudos anteriores10,26. A longo 

prazo, este conhecimento pode facilitar o processo de mudança dos horários escolares pelo 

esclarecimento gradativo e contínuo do adolescente de hoje e adulto futuro.  
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  Dias de escola Férias   

Parâmetros do CVS (média + DP) (média + DP) p 

Semana    

    Horário de dormir (h:min)  22:33  ± 70 24:21 ± 135  * 

    Horário de acordar (h:min)  6:21  ± 77 9:48 ± 124 * 

    Tempo na cama (min) 489 ± 191  577 ± 110  * 

 Cochilo  

    Início (h:min) 13:45 ± 116 14:24 ± 131 ns 

    Fim (h:min) 15:24 ± 130 16:15 ± 144 ns 

    Duração (min) 98 ± 52 110 ± 88 ns 

Fim de semana    

    Horário de dormir (h:min) 24:09 ± 110 24:45 ± 137  * 

    Horário de acordar (h:min) 8:54 ± 106 9:42 ± 120 * 

    Tempo na cama (min) 517 ± 117 537 ± 134 ns 

 Cochilo  

     Início (h:min) 13:51 ± 125 13:48 ± 122 ns 

     Fim (h:min) 15:46 ± 134 15:25 ± 116 ns 

     Duração (min) 126 ± 74 119 ± 56 ns 

Irregularidade    

  Dormir 77± 35 81± 50 ns 

  Acordar 99 ± 43 61± 24 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Horários de dormir, acordar, duração do sono noturno e horário do cochilo dos 

adolescentes nos dias de escola e nas férias (Teste t dependente, * p< 0,05). 
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Figura 1. Actograma representando o ciclo vigília-sono de um aluno 
na semana de aula (barras sólidas) e na semana de férias 
(barras hachuradas). 

Figura 2. Duração do sono (média + desvio padrão) dos alunos entre os dias 
de semana e fim de semana, nas aulas e nas férias escolares. (*) 
duração do sono maior no fim de semana, (**) duração do sono 
maior na semana (Teste t dependente, p< 0,05). 



 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

aulas férias

F
re

q
u

ê
n

c
ia

semana

fim de semana 

*

* *

Figura 3. Freqüência de cochilos entre os dias de aulas e as férias, na 
semana e fim de semana.(*) diferença entre a semana e o fim 
de semana, (**) diferença entre aulas e férias. (Qui-quadrado, 
* p<0,05). 

Figura 4. Sonolência avaliada pela ESK ao longo dodia nos dias 
de aula e nas férias. (Teste t dependente, * p<0,05). 
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Resumo 
 

Objetivo: Avaliar o efeito de um programa de educação sobre o sono no conhecimento e 

hábitos de sono de adolescentes no pré-vestibular. 

Metodologia: 34 estudantes (idade: 16.8 + 0,6 anos) foram divididos em 2 grupos: 

intervenção (sumbetidos ao programa de educação sobre o sono- n=18) e controle (não 

participaram do programa- n=16). O conhecimento e hábitos de sono foram avaliados pelo 

questionário “a saúde e o sono”, o ciclo vigília-sono (CVS) pelo diário de sono e a sonolência 

diurna pela Escala de Sonolência de Karolinska (KSS) durante uma semana. Após 2 meses, 

intervalo em que o grupo intervenção participou do programa de educação (1 semana), os 

procedimentos foram repetidos. 

 Resultados: O programa foi eficiente em aumentar o conhecimento dos adolescentes 

sobre o sono em 63% das questões. Os adolescentes do grupo intervenção apresentaram uma 

tendência a dormir 18 minutos mais cedo e acordaram 11 minutos mais tarde na semana, com 

um aumento de 26 minutos na duração do sono. No fim de semana houve um avanço nos 

horários de dormir e acordar no grupo intervenção, associado à diminuição da irregularidade 

nestes horários, entretanto, o grupo controle também acordou mais cedo. A freqüência e a 

duração do cochilo na semana e no fim de semana se manteve entre as duas etapas no grupo 

intervenção e no grupo controle diminuiu na semana, mas aumentou nos finais de semana. Os 

níveis de sonolência não diferiram entre as etapas para ambos os grupos. 

Conclusão: O programa de educação sobre o sono aumentou o conhecimento e contribuiu 

para mudanças positivas no CVS dos adolescentes. Entretanto, os níveis de sonolência diurna 

e a duração do cochilo foram mantidos, por isso sugere-se que a redução na privação de sono 

não foi suficiente para diminuir suas conseqüências negativas. 

 

Palavras-chave: sleep-wake cycle, education, sleep knowledge, sleep habits, adolescents. 
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Introdução 

 

Em virtude do atraso de fase que acontece na adolescência, é comum ocorrer entre os 

adolescentes privação parcial de sono nos dias de semana e queixa de sonolência diurna, pois, 

embora eles tenham uma grande necessidade de sono1,2 (8,5 a 9,25 h) e prefiram dormir e 

acordar mais tarde3,4, a maioria prefere estudar de manhã (início das aulas: 7-7:30 h).  

Além do aumento da queixa de sonolência diurna5-12 pode ocorrer o aumento na 

freqüência de cochilos nos dias de escola7-10, e de queixas de mau-humor, de dificuldade de 

atenção e aprendizagem9,11,12, além de irregularidade dos horários de sono entre a semana e 

fim de semana7-10. 

Estas conseqüências tendem a piorar no decorrer da adolescência porque os horários de 

sono ficam cada vez mais tardios enquanto a carga escolar aumenta2,13, os pais exercem 

menor controle sobre os horários de sono dos filhos1 e os hábitos de sono pioram8. Entre os 

últimos destacam-se o uso da TV, do computador e o estudo próximo ao horário de dormir14.  

Embora algumas escolas brasileiras ofereçam a opção para o adolescente estudar no turno 

vespertino, há uma resistência a esta opção por parte dos pais, que afirmam não ter controle 

sobre os horários de dormir e acordar dos filhos e dos próprios adolescentes, que passam a 

dormir mais tarde quando não há obrigação no início da manhã. A iniciativa de escolher o 

turno vespertino é reforçada pela observação de que na transição do turno vespertino para o 

matutino, crianças entre 12,1+ 1,9 anos apresentam privação parcial de sono, aumento da 

sonolência diurna e da freqüência de cochilos15.  

As conseqüências atribuídas ao conflito entre o horário biológico do adolescente e os 

horários escolares pela manhã foram relatadas em adolescentes de vários países3,10,16, 

levantando a necessidade de intervenções que pudessem resolver este problema.  
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Uma das intervenções avaliadas em 1997-98 em algumas escolas públicas de Mineápolis 

(EUA) foi a mudança dos horários escolares17,18. Os resultados indicam que quando os 

adolescentes iniciam as aulas às 8:40 h há um aumento na duração de sono noturno, menores 

queixas de fadiga e sonolência diurna e menores dificuldades de concentração e atenção na 

escola em relação ao início às 7:15 h17,18. Resultados semelhantes foram observados em 

universitários brasileiros ao passarem o início das aulas das 7:30 h para as 10 h19.  

Entretanto, a mudança dos horários escolares deve ser avaliada com cautela, pois, envolve 

vários setores da sociedade e pode fazer com que os estudantes aproveitem o início tardio das 

aulas pela manhã para ficar até mais tarde na internet, vendo TV ou estudando1 mantendo a 

privação parcial de sono. Embora, a disponibilidade de planejar o horário de dormir e acordar 

favoreça a redução da irregularidade dos horários de sono19,20 e aumento em sua duração20, 

como observado em adolescentes mexicanos que estudam à tarde. 

Outra alternativa avaliada é a aplicação de programas educacionais sobre o sono, os quais 

não interferem na organização social e apresentam um baixo custo financeiro. A educação 

sobre o sono é importante na medida em que o conhecimento adquirido pelos adolescentes 

contribui para a prática de hábitos que favorecem o sono, estando relacionados a uma boa 

qualidade de sono21. 

Estes programas se baseiam na observação de que alguns comportamentos que prejudicam 

o sono podem decorrer da falta de conhecimento do indivíduo sobre este assunto, por isso, 

devido ao sono não estar contemplado nos livros de ciências e biologia e não ser trabalhado 

em sala de aula há uma lacuna em saber se os maus hábitos de sono dos adolescentes são 

comportamentos conscientes ou não.  

Em estudo anterior avaliamos o impacto de um programa de educação sobre o sono sobre 

o padrão de sono de estudantes do 2o ano do ensino médio9. Entre as atividades propostas 

trabalhamos com os estudantes as medidas de higiene de sono as quais, compreendem 
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comportamentos diários que favorecem a ocorrência do sono. Entre eles podemos citar: 

manter a regularidade dos horários de dormir; evitar cochilos longos e o uso de substâncias 

como álcool ou cafeína próximo ao horário de dormir, não ficar até tarde vendo TV ou na 

internet, entre outros22,23. 

Após passar pelo programa de educação sobre o sono com duração de uma semana 

(45min/dia) observamos uma diminuição na irregularidade dos horários de dormir à noite e 

um avanço no horário do cochilo9. Neste estudo anterior não avaliamos o conhecimento dos 

adolescentes, embora Cortesi et al.24 tenham observado um aumento no percentual de 

respostas corretas de adolescentes após a aplicação de um programa de educação sobre o 

sono.  

Reforçando a importância do conhecimento sobre o sono, LeBourgeois et al.21 observaram 

que o conhecimento que o adolescente tem sobre este assunto está relacionado a pratica de 

bons hábitos de higiene do sono, que por sua vez, leva a uma boa qualidade de sono. Além 

disso, a prática de bons hábitos de sono está relacionada à diminuição dos níveis de 

sonolência diurna subjetiva e ao aumento do desempenho, resultado observado em 

adolescentes24, em estudantes universitários25 e em adultos26. 

Entretanto deve-se reconhecer que algumas pessoas não estão dispostas a modificar alguns 

hábitos ou têm dificuldades principalmente quando o contexto social e familiar permanece o 

mesmo27. Por isso, a motivação é fundamental e pode estar relacionada ao grau de privação de 

sono do indivíduo, pois, quanto maiores às conseqüências da privação parcial de sono, maior 

a percepção subjetiva do indivíduo sobre a necessidade de apoio profissional.  

Embora a eficiência dos programas educacionais em aumentar o conhecimento dos 

adolescentes tenha sido demonstrada, é necessário avaliar de que forma este conhecimento 

contribui para a mudança no comportamento diário do indivíduo, principalmente no ano do 

pré-vestibular, em que o aumento da demanda acadêmica e da pressão social podem favorecer 
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a prática de comportamentos que interferem de forma negativa no sono. Por isso, o objetivo 

deste estudo foi avaliar o efeito de um programa de educação sobre o sono no conhecimento e 

hábitos de sono de adolescentes no pré-vestibular, ano de fortes mudanças fisiológicas, 

psicológicas e sociais. 

 

Metodologia 

Participantes 

Ao todo 251 alunos de 5 turmas do pré vestibular de uma escola particular de Natal foram 

requisitadas a participar deste estudo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Termo de Consentimento foi entregue aos 

alunos e 203 consentiram em participar desta pesquisa, que finalizou com 34 estudantes 

voluntários. Os adolescentes tinham em média 16,8 + 0,6 anos, sendo 84% da amostra do 

sexo feminino e 16% do masculino. 

Entre as 5 turmas, 3 foram escolhidas como o grupo intervenção (n=114), que participou 

do programa de educação sobre o sono, e duas turmas representaram o grupo controle (n=89).  

Qualquer aluno devidamente matriculado e que devolvesse o termo de consentimento 

preenchido pelo responsável e por si próprio, foi considerado integrante da amostra. 

Entretanto para a análise final dos dados, foram considerados apenas os alunos que 

preencheram o diário de sono por pelo menos cinco dias, incluindo os finais de semana. 

Foram excluídos da amostra os indivíduos que relataram apresentar algum problema de sono 

ou de saúde no mês anterior ao início da pesquisa.  

 

Procedimentos 

Primeiramente, os estudantes foram caracterizados quanto ao cronotipo pelo 

questionário de Horne e Ostberg28 adaptado para a população brasileira29. O conhecimento 

sobre o sono e os hábitos mais freqüentes foram avaliados pelo questionário “a saúde e o 
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sono” proposto pela pesquisadora Miriam Andrade30. A este questionário foram inseridas 

uestões do instrumento utilizado por LeBourgeois et al.21 que avaliam os hábitos de higiene do 

sono. 

Os procedimentos estão resumidos na figura 1. Na etapa 1, o ciclo vigília-sono foi 

avaliado pelo diário de sono e a sonolência pela Escala de Sonolência de Karolinska 

(ESK)31,32, preenchida em 5 momentos: ao acordar, 8:00 h, 11:00 h, 14:00 h e ao dormir. 

 

 

 

 

 

Estes procedimentos foram realizados por uma semana antes (etapa 1) e uma após 3 

semanas da realização de um programa de educação sobre o sono (etapa 2). Como o objetivo 

era avaliar o efeito do programa sobre o CVS, foi necessário estabelecer um intervalo entre a 

realização do programa e a reavaliação do CVS. O calendário escolar foi levado em 

consideração, para que a semana de reavaliação fosse semelhante à semana correspondente à 

etapa 1. Ao final, 34 alunos concluíram a pesquisa. 

 Em cada etapa, os estudantes receberam as pastas contendo o diário de sono e a Escala 

de Sonolência de Karolinska (KSS) para serem preenchidos diariamente.  

Entre a etapa 1 e 2, o programa de educação sobre o sono foi realizado no horário 

habitual de aula com duração média de 45 min, totalizando 5 encontros, descritos abaixo: 

 
1o DIA: O DIA-A-DIA DO ADOLESCENTE – baseado nos dados coletados na etapa 1 pelo 

questionário “a saúde e o sono” preparou-se uma apresentação em slides, demonstrando os 

padrões de sono e hábitos mais freqüentes dos estudantes nos dias de aula e nos finais de 

  ETAPA 1   
A valiação  do CVS e  

sonol ência   
(1   semana)   

 
      

  

ETAPA   2 

  Rea valiação  do CVS e  
sonol ência 

  (1 

  

semana) 

  

3 semanas 
  após 

  
Figura 1. Procedimentos 

Programa de 
educação sobre o 

sono 
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semana. O objetivo desta atividade foi discutir sobre os hábitos capazes de prejudicar o sono e 

trazer soluções para a mudança destes hábitos.  

 
2o DIA: PORQUE SINTO TANTO SONO DURANTE O DIA? – Com esta atividade o 

aluno devia reconhecer e compreender as causas das queixas relacionadas à privação de sono, 

entre elas a alta incidência de sonolência diurna. Para esta atividade levou-se um quadro com 

alguns problemas relacionados ao sono (Quadro1). A pesquisadora anotou o número de 

alunos que apresentavam cada um dos problemas relacionados abaixo: 

 
Quadro 1- Distúrbios que podem estar relacionados à privação de sono. 

INDIQUE OS SINTOMAS QUE 
SENTE FREQUENTEMENTE 

NÚMERO TOTAL DE ALUNOS 

Sonolência  
Cansaço  
Dificuldade de memorização  
Dificuldade de concentração  
Mau-humor  
Irritação  

 
Após esta verificação, foram discutidas as modificações que ocorrem na necessidade 

de sono e fase de sua ocorrência ao longo da vida, contrapondo a necessidade de sono na 

adolescência em relação aos horários de início das aulas pela manhã.   

 
3

o
 DIA: DESCOBRINDO O SONO – Nesta atividade, preparada no formato de uma aula, 

discutiu-se sobre a natureza, caracterização e funções do sono, a definição dos indivíduos 

quanto à necessidade diária de sono e diferenças individuais quanto aos horários de sono.  

 
4

o
 DIA: DISCUTINDO DÚVIDAS – Como o tempo previsto para as atividades foi restrito, 

este dia foi aberto aos alunos para tirarem as dúvidas que surgiram ao longo das atividades 

anteriores. Esta atividade se caracterizou como um momento de discussão sobre os horários 

escolares e as medidas de higiene do sono. 
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5
o
 DIA: GINCANA COM AS “MEDIDAS DE HIGIENE DO SONO” - No sentido de 

consolidar a discussão e avaliar a aprendizagem do grupo fez-se a gincana sobre as medidas 

de higiene do sono. Para isso, os alunos foram divididos em dois grupos. Cada grupo recebeu 

um material com atitudes adequadas e inadequadas a serem seguidas para se obter um sono de 

boa qualidade. Os alunos separaram os comportamentos em atitudes que deveriam ou não ter 

para obter um sono de melhor qualidade. O grupo que errou menos teve um travesseiro 

sorteado entre os membros do grupo. 

A última atividade proposta no 5º dia foi a avaliação dos estudantes sobre o programa de 

educação sobre o sono. Esta avaliação foi feita pela resposta dos estudantes a 3 questões 

objetivas: 1. O que achou do programa de higiene do sono (muito ruim, ruim, regular, bom 

ou muito bom); 2. Você acha que o programa contribuiu para melhorar o seu conhecimento à 

respeito do ciclo sono-vigília (sim ou não); 3. De que forma você acha que o programa de 

higiene do sono pode contribuir para mudar alguns comportamentos daqui para frente? (em 

nada, não aprendi muita coisa; apesar de aprender algumas coisas sobre o ciclo sono-vigília, 

acho difícil seguir as medidas de higiene do sono; pode ajudar de alguma forma, pois 

tentarei seguir algumas das medidas de higiene do sono; pode ajudar bastante, pois além de 

aprender sobre o ciclo sono-vigília, seguirei muitas das medidas de higiene do sono). 

Posteriormente, o programa de educação sobre o sono foi realizado com o grupo controle, 

para incentivá-los a participar desta pesquisa. 

 
Análise estatística 

Para avaliar as respostas dos estudantes ao questionário “a saúde e o sono” foi utilizado 

o teste Qui-quadrado. A caracterização da amostra quanto ao cronotipo foi realizada pela 

estatística descritiva através do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro.  

Os horários de dormir, acordar e a duração do sono noturno e do cochilo foram 

avaliados pelo teste não paramétrico de Wilcoxon. A irregularidade do CVS foi analisada pelo 
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índice de irregularidade do sono. Este índice foi calculado a partir do desvio padrão dos 

horários de dormir e acordar na semana e fim de semana, registrados no diário de sono de 

cada estudante, sendo comparado antes e depois do programa utilizando-se o teste t para 

amostras dependentes. A freqüência de cochilos foi comparada entre as duas etapas pelo teste 

de qui-quadrado. 

A sonolência diurna foi avaliada pela Escala de Sonolência de Karolinska (ESK). A 

pontuação obtida antes e após o programa foi comparada pela ANOVA de medidas repetidas. 

O nível de sonolência em cada um dos horários foi comparado entre as etapas pelo teste t para 

amostras dependentes. Para todos os testes, o índice de significância considerado foi de 5%. 

 
Resultados 

Quanto ao cronotipo, os adolescentes apresentaram uma distribuição normal sendo 

caracterizados na sua maioria como intermediários com tendência a vespertinidade. 

A maioria dos adolescentes que participou da pesquisa era do sexo feminino (87%) 

(X2=55,04, p<0,05), tinha em média 16 + 0,6 anos e morava com duas ou três pessoas em 

casa (65%) (X2=53,56, p<0,05). O chefe da família de 80% dos estudantes apresentava o 

terceiro grau completo (X2=234,54, p<0,05). Entre os participantes, 89% relataram não 

trabalhar (X2=62,9, p<0,05) e 71% afirmaram não fazer nenhum tipo de atividade física 

(X2=18,36, p<0,05). Porém, 81% dos adolescentes relataram fazer algum curso-extra-escolar 

em pelo menos dois dias da semana (X2=17,58, p<0,05).  

 

Efeito do programa de educação sobre o sono  

Conhecimento sobre o sono 

As questões presentes no questionário “a saúde e o sono” foram divididas em 7 

categorias de acordo com a Figura 1.  
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Após o programa de educação sobre o sono, o grupo da intervenção aumentou o 

percentual de acertos em 63% das questões, principalmente nas 4 últimas categorias que 

apresentaram o menor percentual de acertos antes do programa. Foram elas: 4. importância do 

cochilo; 5. substâncias e atividades que influenciam o sono; 6. duração do sono e 7. influência 

da luz sobre os horários de sono. Na etapa 2, o grupo controle aumentou em 26% o percentual 

de acertos, mas diminuiu em 36% das questões indicando uma possível aleatoriedade na 

mudança das respostas entre as duas etapas (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Percentual de acertos nas etapas 1 e 2 do grupo intervenção e do grupo controle. (* 
quando o percentual de acertos aumenta, # quando o percentual de acertos diminui; 
Qui-quadrado, p<0,05). Categorias: 1. conseqüências da privação de sono: questões 
k, m, o e q; 2. fisiologia do sono: questões d e n; 3. importância dos horários de sono: 
questões e, i, l e p; 4. importância do cochilo: questão h; 5. substâncias e atividades 
que influenciam o sono: questões a, c, f e j; 6. duração do sono: questões b, g e r; 7. 
influência da luz sobre os horários de sono: questão s.  
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Sono noturno 

Após o programa, o grupo da intervenção apresentou uma tendência a dormir 18 

minutos mais cedo (t(95)= 1,80, p=0,07), acordou 11 minutos mais tarde (t(95)= -2,0, p<0,05) e 

aumentou a duração do sono noturno em aproximadamente 26 minutos nos dias de semana 

(t(95)= -2,6, p<0,05) (Tabela 1). Nos finais de semana, este grupo passou a dormir 1h 19 min 

mais cedo (t(37)= 3,23, p<0,05) e acordar 1h e 56 min mais cedo (t(37)= 4,88, p<0,05), sem 

diferença na duração do sono noturno que se manteve em torno de 8 h (t(37)= 1,66, p>0,05) 

(Tabela 1). 

 

 

 

Tabela 1. Parâmetros do ciclo vigília-sono dos grupos intervenção e controle nas etapas 1 (E1) 
e na etapa 2 (E2) (teste t dependente, *p<0,05, **p=0,07) 

 
Intervenção p Controle p

E1 E2 E1 E2
semana (média + DP) (média + DP) (média + DP) (média + DP)

    horário de dormir (hh:min) 23:09 ± 73 22:51 ± 69 ** 23:05 ± 73 23:08 ± 75 ns

    horário de acordar (hh:min) 5:58 ± 25 6:09 ± 42 * 6:12 ± 66 6:30 ± 93 ns
    duração do sono (hh:min) 410 ± 73 436 ± 73 * 426 ± 72 452 ± 95 ns

  Cochilo
     frequência (%) 51,06 45,26 ns 44,44 35,38 *

     início (hh:min) 14:45 ± 121 14:35 ± 114 ns 13:54 ± 135 16:54 ± 128 *

     fim (hh:min) 15:57 ± 135 15:42 ± 134 ns 15:53 ± 158 17:06 ± 120 *

     duração (min) 72 ± 38 68 ± 36 ns 101 ± 36 92 ± 39 ns
fim de semana 

    horário de dormir (hh:min) 24:39 ± 150 23:20 ± 65 * 24:21 ± 90 24:17 ± 73 ns

    horário de acordar (hh:min) 9:10 ± 110 7:14± 107 * 9:20 ± 126 7:54 ± 152 *

    duração do sono (hh:min) 515 ± 137 474 ± 137 ns 539 ± 109 478 ± 109 *
  Cochilo
     frequência (%) 35,14 38,89 ns 23,33 41,38 *
     início (hh:min) 13:26 ± 209 14:33 ± 239 ns 14:20 ± 217 12:50 ± 121 ns

     fim (hh:min) 14:39 ± 204 16:18 ± 225 ns 16:15 ± 245 15:40 ± 34 ns

     duração (min) 73 ± 50 105 ± 39 ns 116 ± 30 170 ± 86 ns

Irregularidade

    hora de dormir (min) 90 ± 49 57 ± 25 * 62 ± 27 73 ± 35 ns
    hora de acordar (min) 102 ± 40 61 ± 46 * 107 ± 48 106 ± 51 ns



 92

O grupo controle manteve os horários de dormir (t(65)= -0,26, p>0,05), acordar (t(65)= -

1,62, p>0,05) e a duração do sono noturno na semana semelhantes entre as duas etapas (t(65)= 

-0,90, p>0,05). Nos finais de semana, os horários de dormir foram semelhantes entre as etapas 

(t(30)= 0,23, p>0,05), mas na etapa 2 o grupo controle acordou 1h e 26min mais cedo (t(30)= 

2,76, p<0,05) e reduziu a duração do sono noturno em 61 min. (t(30)= 2,02, p=0,05) (Tabela 1). 

 Os adolescentes do grupo da intervenção relataram que gostariam de dormir mais cedo 

(47%) e acordar mais tarde (34%) nos dias de semana. Após o programa de educação sobre o 

sono este percentual aumentou para 56% em relação ao horário de dormir (X2= 3,43, p>0,05) 

e acordar (X2= 17,84, p>0,05).  

 

Irregularidade dos horários de dormir e acordar 

A irregularidade dos horários de dormir (t(19)= 3,26, p<0,05) e acordar (t(19)= 3,08, 

p<0,5) diminuiu após o programa no grupo da intervenção. No grupo controle, a 

irregularidade se manteve para os horários de dormir (t(15)= -1,58, p>0,05) e acordar (t(15)= 

0,04, p>0,05) (Tabela 1). A ilustração 1 representa os padrões de sono de um adolescente que 

diminuiu a irregularidade e outro que manteve.  
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Ilustração 1. Actogramas ilustrativos do padrão de sono de dois adolescentes do grupo da intervenção: 

(A) que apresentou diminuição da irregularidade, (B) que manteve os padrões de sono 

semelhantes entre as etapas 1 e 2. (*) intervalo de três semanas após o programa de 

educação sobre o sono. 

* * 
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Sonolência 

A freqüência em que os estudantes relatavam sentirem-se sonolentos não diferiu entre 

as etapas no grupo da intervenção (X2=4,47; p>0,05) e no grupo controle (X2=0,82; p>0,05). 

No grupo intervenção 37,5% dos estudantes relatou se sentirem sonolentos todos os dias na 

etapa 1 e 29% na etapa 2. No grupo controle o percentual foi de 46% na etapa 1 para 41% na 

etapa 2. 

A sonolência diurna apresentou uma variação diária em forma de U com os maiores 

níveis ocorrendo no início da manhã e próximo ao horário de dormir à noite em ambos os 

grupos (Anova, F(5, 1205)= 4,59, p<0.05) (Figura 3). Os níveis de sonolência medida pela 

ESK foram semelhantes entre as etapas no grupo controle e intervenção, exceto por uma 

tendência do grupo controle a diminuir a sonolência ao acordar (teste t(78)= 1,81, p=0,07) 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Média do nível de sonolência medida pela ESK no grupo 

controle  (esquerda)  e  intervenção (direita)  nas  etapas  1 e 2. 
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Cochilo  

A freqüência de cochilos se manteve no grupo experimental na semana (X2= 1,35; 

p>0,05) e no fim de semana (X2= 0,44, p>0,05) (Tabela 1). No grupo controle a freqüência de 

cochilos diminuiu na semana (X2= 3,58, p>0,05) e aumentou no fim de semana (X2= 13,42, 

p>0,05). 

No grupo da intervenção, os horários de início (t(29)= 0,43, p>0,05), fim (t(29)= 0,51, 

p>0,05) e duração (t(29)= 0,43, p>0,05) do cochilo na semana não diferiram entre as etapas. No 

fim de semana este resultado se repete para os horários de início (t(8)= -0,50, p>0,05), fim 

(t(8)= -0,83, p>0,05) e duração do cochilo (t(8)= -1,44, p>0,05) (Tabela 1).  

No grupo controle, os horários de início (t(7)= -3,61, p<0,05) e fim (t(7)= -3,84, p<0,05) 

do cochilo passaram a ser mais tardios, sem diferença na sua duração (t(7)= -1,43, p>0,05). No 

fim de semana não houve diferença nos horários de início (t(8)= 1,19, p>0,05), fim (t(8)= 1,08, 

p>0,05)  e duração do cochilo (t(8)= -0,85, p>0,05) entre as etapas 1 e 2 (Tabela 1). 

 

Motivação para os horários de dormir e acordar na semana e fim de semana 

Após o programa de educação sobre o sono, o relato de ir dormir por estar com sono 

aumentou na semana (X2= 42,28, p<0.05) e no fim de semana (X2= 67,97, p<0,05). De forma 

semelhante, o relato de acordar por não estar com sono também aumentou na semana (X2= 

6,25, p<0,05) e no fim de semana (X2= 57,94, p<0,05) (Figura 2). 

Entretanto, o uso do computador antes de dormir na semana foi mais relatado após o 

programa (X2= 4,32, p<0,05) e o uso da TV no fim de semana (X2= 8,47, p<0,05) (Figura 2).  

No grupo controle, ir dormir por estar com sono aumentou na semana (X2= 10,0, 

p<0,05) e no fim de semana (X2= 25,0, p<0,05) (Figura 2). O uso da TV (X2= 10,0, p<0,05) e 

do computador (X2= 38,0, p<0,05) diminuiu no fim de semana (Figura 2). 
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Motivação para os horários de dormir 
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Figura 2. Freqüência dos motivos dos horários de dormir e acordar no grupo intervenção (A) e 

controle (B) nos dias de semana (esquerda) e no fim de semana (direita) durante as etapas 

1 e 2 (qui-quadrado, p<0.05).  
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Motivação para os horários de acordar 
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Alimentação e uso de cigarros antes de dormir 

Após o programa, não houve diferença em relação à ingestão de algum tipo de bebida 

(X2= 1,38, p>0,05) ou tipo de alimentação antes de dormir (X2= 0,29, p>0,05). Não houve 

relato de fumar nos dois grupos. 

 No grupo controle houve um aumento na freqüência de indivíduos que relataram fazer 

refeições leves antes de dormir (X2= 10,76, p<0,05).  

 

Hábitos que podem ocorrer antes do sono 

Os hábitos mais relatados pelos estudantes do grupo intervenção nos dias de semana 

foram: “Ao deitar, não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer”, “Ao deitar, ficar 

relembrando os eventos do dia” e “Usar a cama para outras coisas: fazer as tarefas da escola, 

ver TV”. Após o programa de educação sobre o sono o relato de “Ao deitar, ficar relembrando 

os eventos do dia” diminuiu (X2= 12,85, p<0,05) (Tabela 2).  

No fim de semana os hábitos mais relatados foram: “Ao deitar, ficar relembrando os 

eventos do dia”, “Acordar e ficar na cama por mais de 30 minutos” e “Assistir TV, ler, jogar 

vídeo game e falar ao telefone na hora de dormir, na cama”. Nestes dias o relato de “Olhar as 

horas no relógio várias vezes por noite” era pequeno (12,5%) e diminuiu para 5,9% após o 

programa, mas 3 hábitos pioraram: “Ao deitar não conseguir dormir pensando nas coisas para 

fazer” (X2= 20,76, p<0,05), “Usar a cama para fazer as tarefas da escola e ver TV” (X2= 7,91, 

p<0,05) e “Não conseguir dormir e ficar na cama por mais de 1h” (X2= 10,8, p<0,05) (Tabela 

2).  

No grupo controle, os hábitos mais relatados nos dias de semana foram: “Assistir TV, 

ler, jogar vídeo game e falar ao telefone na hora de dormir, na cama”, “Usar a cama para 

outras coisas: fazer as tarefas da escola, ver TV”, “Ao deitar, ficar relembrando os eventos do 

dia”, “Ao deitar, não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer” e “Olhar as horas no 
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relógio várias vezes por noite”, hábito que reduziu de 30,8% para 9,1% na etapa 2 (X2= 56,86, 

p<0,05). Entretanto, 2 hábitos pioraram: “Ao deitar, ficar relembrando os eventos do dia” 

(X2= 59,19, p<0,05) e “Usar a cama para outras coisas: fazer as tarefas da escola, ver TV” 

(X2= 17,97, p<0,05) (Tabela 2). 

No fim de semana os hábitos mais relatados pelos estudantes do grupo controle foram: 

“Assistir TV, ler, jogar vídeo game e falar ao telefone na hora de dormir, na cama”, “Usar a 

cama para outras coisas: fazer as tarefas da escola, ver TV”, “Acordar e ficar na cama por 

mais de 30 minutos” e “Ao deitar, ficar relembrando os eventos do dia” (Tabela 2). Na 

segunda etapa, 2 hábitos foram menos relatados: “Usar a cama para outras coisas: fazer as 

tarefas da escola, ver TV” (X2 = 35,60, p<0,05)  e “Ao deitar, não conseguir dormir pensando 

nas coisas a fazer” (X2 = 4,79, p<0,05) (Tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É comum acontecer com você : Grupo Intervenção p Grupo Controle p

semana (%) Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2

  Assistir TV, ler, jogar vídeo game e falar ao telefone na hora de dormir, na cama 35,3 35,3 - 61,5 63,6 -

  Ao deitar, não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer 64,7 58,8 - 38,5 36,4 -

  Ao deitar, ficar relembrando os eventos do dia 58,8 41,2 * 38,5 72,7 #

  Olhar as horas no relógio várias vezes por noite 29,4 35,3 - 30,8 9,1 *

  Usar a cama para outras coisas: fazer as tarefas da escola, ver TV 41,2 47,1 - 53,8 72,7 #

  Não conseguir dormir e ficar na cama por mais de 1h 0,0 0,0 - 30,8 36,4 -

  Fazer uso de medicamentos para conseguir dormir 0,0 5,9 - 0,0 0,0 -

  Acordar e ficar na cama por mais de 30 minutos 5,9 0,0 - 15,4 0,0 -

Fim de semana (%)

  Assistir TV, ler, jogar vídeo game e falar ao telefone na hora de dormir, na cama 43,8 41,2 - 61,5 54,5 -

  Ao deitar, não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer 18,8 41,2 # 15,4 9,1 *

  Ao deitar, ficar relembrando os eventos do dia 56,3 47,1 - 46,2 54,5 -

  Olhar as horas no relógio várias vezes por noite 12,5 5,9 * 15,4 0,0 -

  Usar a cama para outras coisas: fazer as tarefas da escola, ver TV 25,0 41,2 # 53,8 27,3 *

  Não conseguir dormir e ficar na cama por mais de 1h 0,0 11,8 # 23,1 18,2 -

  Fazer uso de medicamentos para conseguir dormir 0,0 5,9 - 0,0 0,0 -

  Acordar e ficar na cama por mais de 30 minutos 50,0 52,9 - 53,8 54,5 -

Tabela 2. Freqüência de eventos que podem ocorrer na semana e no fim de semana nos grupos 
intervenção e controle na etapa 1 (E1) e na etapa 2 (E2) (* quando o percentual diminui, # quando 
o percentual aumenta; Qui-quadrado, p < 0.05). 
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Avaliação dos alunos sobre as atividades do programa de educação sobre o sono 

Ao final da intervenção 93,24% dos alunos avaliaram o programa como bom ou ótimo 

(X2= 125,0; p<0,05) e 98,64% acharam que o programa contribuiu para melhorar o 

conhecimento sobre o sono (X2= 94,0; p<0,05). Além disso, 59,46% relataram que tentariam 

seguir algumas das medidas de higiene do sono, enquanto 22,97% relataram que aprenderam, 

mas achavam difícil seguir as medidas de higiene (X2= 73,0; p<0,05). 

 

Discussão 

O programa de educação sobre o sono aumentou o conhecimento dos adolescentes sobre o 

assunto e contribuiu para que apresentassem uma tendência a dormir 18 minutos mais cedo e 

passassem a acordar 11 minutos mais tarde na semana, resultando em um aumento de 26 

minutos na duração do sono. Estas modificações no CVS foram mantidas nos finais de 

semana para os horários de dormir e acordar, entretanto, o grupo controle também acordou 

mais cedo. As atividades escolares devem ter favorecido a que os estudantes de ambos os 

grupos acordassem mais cedo no fim de semana, pois, o relato de despertar devido à escola 

aumentou nestes dias para os dois grupos. 

O aumento na duração do sono noturno nos dias de semana não interferiu nos níveis de 

sonolência e na duração do cochilo à tarde, que manteve uma duração elevada (68 min). Este 

resultado nos leva a sugerir que a redução na privação parcial de sono não foi suficiente para 

diminuir suas conseqüências negativas corroborado pela alta freqüência (100%) de indivíduos 

que relataram que o horário de despertar na semana é decorrente dos horários escolares. A 

ausência de efeitos sobre a sonolência pode ser decorrente da deficiência da Escala de 

Sonolência de Karolinska (ESK) em detectar mudanças sutis da sonolência, embora a sua 

aplicação para a avaliação da variação diurna da sonolência seja bem empregada31,32.  
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Embora o cochilo tenha sido recomendado aos estudantes do grupo da intervenção, desde 

que restrito ao intervalo de 30 minutos, alguns relataram que não poderiam cochilar devido 

aos cursos extra-escolares, comuns no ano de preparação para o vestibular e relatado por 81% 

dos estudantes do grupo intervenção e 84% dos estudantes do grupo controle.  

As mudanças no padrão do sono noturno dos adolescentes do grupo intervenção 

favoreceram a diminuição da irregularidade dos horários de dormir e acordar entre os dias de 

semana e fim de semana, resultado que não foi observado no grupo controle e semelhante ao 

que encontramos em estudo anterior9. Segundo Brown et al.25 este comportamento é um dos 

mais fáceis de serem modificados em universitários.  

As mudanças observadas no CVS dos adolescentes do grupo intervenção podem estar 

relacionadas ao aumento no conhecimento dos adolescentes, pois o conhecimento está 

relacionado à prática de hábitos que favorecem o sono como observado em adolescentes14,21 e 

estudantes universitários25. Além disso, o aumento no conhecimento dos adolescentes do 

grupo intervenção confirma a eficiência de programas educacionais, como observado por 

Cortesi et al.24 e em nosso estudo anterior21.  

Neste estudo, os adolescentes que passaram pelo programa de educação sobre o sono 

apresentaram um aumento de 68% no percentual de respostas corretas, principalmente 

naquelas com baixo percentual de acertos na etapa 1. Por exemplo: “tomar um copo de leite 

com chocolate e realizar atividade física antes de dormir ajuda a pegar no sono”, “todos os 

adultos devem dormir 8 horas por noite”, “a exposição à luz noite não interfere no horário de 

dormir” e “temos a capacidade de dormir a qualquer horário do dia e da noite”. O pequeno 

conhecimento dos estudantes nestas alternativas durante a linha de base indica uma 

deficiência no conhecimento sobre os aspectos fisiológicos e cronobiológicos do sono, 

resultado também observado por Mathias et al.30 e em nosso estudo anterior14 em adolescentes 

brasileiros do ensino médio.  
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Por outro lado, as questões relacionadas às conseqüências de dormir pouco tiveram um 

grande percentual de acertos nos grupos intervenção e controle nas duas etapas. Este resultado 

era esperado uma vez que estas conseqüências podem ser percebidas pelo indivíduo no seu 

dia-a-dia, tornando mais fácil associá-las à perda parcial de sono. Além disso, não se pode 

descartar o efeito que a interação entre os estudantes de ambos os grupos pode ter sobre o 

aumento no conhecimento sobre o sono, pois, diariamente os estudantes de diferentes turmas 

mantinham contato entre si.  

Além de contribuir para o aumento no conhecimento sobre o sono dos adolescentes que 

participaram do programa de educação, o simples fato de abordar o conteúdo sobre o sono na 

escola contribuiu para que os adolescentes dos grupos intervenção e controle dessem mais de 

atenção ao seu sono, pois, foi observado que ambos passaram a relacionar os motivos que os 

levam a dormir à sensação de sonolência, antes justificados por outros motivos, como o uso 

da TV e do computador. A interação entre os adolescentes dos grupos intervenção e controle 

também pode ter contribuído para estes resultados, representando uma limitação que pode 

dificultar a avaliação dos efeitos positivos do programa sobre o grupo da intervenção.  

Embora a aquisição do conhecimento sobre o sono represente um ganho no contexto 

educacional, a sua transposição à prática corresponde a um dos principais desafios dos 

educadores, presente na abordagem de outros assuntos, como hábitos de higiene, sexo e 

doenças. Assim, modificar os comportamentos dos adolescentes é uma tarefa difícil, devido, 

entre outros motivos, ao meio social e familiar continuar o mesmo9.  

Entretanto, no estudo proposto, a motivação para participar do programa de educação 

sobre o sono partiu dos próprios estudantes do pré-vestibular, os quais se sentiam indispostos 

pela manhã devido ao conflito entre a sua necessidade de sono e os horários escolares 

matutinos. Por isso, este estudo avaliou o conhecimento e o seu impacto sobre os hábitos de 

sono dos adolescentes em um momento em que a alta carga escolar e pressão social tendem a 
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piorar os seus hábitos de sono8. Por exemplo, durante o programa de educação sobre o sono 

os adolescentes relataram que preferiam estudar à noite porque neste momento eles dispõem 

de silêncio e de disposição para aprender. Além disso, eles relataram que no ano do pré-

vestibular estudar é mais importante do que dormir. Esta opinião dos adolescentes associada à 

alta carga escolar pode ter contribuído para a alta freqüência com que os estudantes relataram 

não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer ou ficar relembrando os eventos do dia ao 

deita. Associado ao relato dos estudantes, o controle dos pais sobre os horários de dormir dos 

filhos é cada vez menor1, favorecendo a ocorrência de hábitos escolhidos pelos filhos. 

Entre os hábitos que os adolescentes apresentaram antes de dormir, estudar foi o mais 

relatado pelos adolescentes do grupo intervenção nos dias de semana e manteve a freqüência 

elevada na etapa 2 (70-80%), seguido do uso da TV (50-60%). O uso do computador 

aumentou (25% para 35%), mas a freqüência não era muito alta na etapa 1. Este perfil foi 

semelhante no grupo controle, exceto pelo uso do computador que não diferiu entre as etapas.  

O hábito de assistir à programação da TV, relatado pelos estudantes, também é um hábito 

comum entre as famílias, representando um fator motivacional relacionado ao atraso dos 

horários de sono, não apenas pela programação em si, mas também pelo efeito de alerta e 

sincronização que o estímulo luminoso emitido pela TV ou pela lâmpada provocam no 

organismo. O uso do computador também tem este efeito sobre os horários de dormir, mas, 

nos adolescentes aqui estudados o seu uso ocorreu com freqüência elevada apenas no fim de 

semana nos dois grupos.  

Estes comportamentos, os quais fazem parte da rotina do adolescente são realizados 

muitas vezes no quarto do adolescente e até mesmo em sua cama, como relatados por 40% a 

60% dos adolescentes de ambos os grupos. Entretanto, os estudantes do grupo da intervenção 

passaram a limitar os horários destas atividades, pois o início do seu sono noturno passou a 

ocorrer mais cedo.  



 102

Assim o programa foi eficiente em aumentar o conhecimento dos adolescentes sobre o 

sono, contribuindo para modificar os padrões do sono noturno promovendo a diminuição da 

irregularidade dos horários de dormir e acordar entre a semana e o fim de semana e o aumento 

na sua duração nos dias de semana. Embora os hábitos mais freqüentes antes de dormir como 

ver TV e estudar tenham permanecido, estes comportamentos terminaram mais cedo, 

favorecendo o avanço dos horários de dormir na semana. A freqüência e a duração do cochilo 

e a sonolência diurna não diferiram entre as etapas nos levando a sugerir que a privação 

parcial de sono ocasionada pelos horários escolares matutinos permanece. Assim, a 

manutenção da privação parcial de sono pode justificar o aumento na freqüência de indivíduos 

que gostariam de poder dormir mais cedo e acordar mais tarde nos dias de semana.  

Os resultados aqui observados somados à avaliação positiva dos estudantes a respeito do 

programa educacional e ao relato de que se propunham a seguir algumas das medidas de 

higiene do sono, incentiva a importância de desenvolver junto a este grupo intervenções 

educacionais que visem o seu bem estar. Por isso, esta estratégia, que representa um baixo 

custo financeiro, é tão importante quanto à mudança dos horários sociais, a qual pode 

esconder a prática de comportamentos associados à má qualidade de sono como assistir TV, 

usar o computador ou estudar próximo ao horário de dormir.   

A extensão da proposta educacional aos familiares, professores e demais membros da 

escola deve ser avaliada14, uma vez que a influência da dinâmica do ambiente social e familiar 

pode contribuir para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Deve-se reconhecer que 

alguns indivíduos são resistentes a romper com alguns hábitos estabelecidos ao longo de sua 

convivência em casa, na escola ou no trabalho. Por isso, esta medida visa um esforço conjunto 

na promoção de mudanças comportamentais em relação aos hábitos de sono, as quais podem 

requerer um tempo maior para ocorrer.  
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O esforço conjunto dos educadores na direção do esclarecimento sobre este conteúdo é 

relevante, para que cada vez mais o sono seja entendido como um comportamento necessário 

e prazeroso com a qual o corpo e a mente se beneficiam, restaurando a disposição física e 

mental necessária às demandas do dia-a-dia. A longo prazo, a discussão sobre a importância 

do sono na escola contribuirá para reforçar a necessidade de reorganizar os horários sociais 

respeitando a diversidade biológica dos indivíduos.  
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ABSTRACT 

 
Study objectives: To evaluate the effect of sunlight exposure in the morning on the sleep-

wake cycle (SWC) and sleepiness of adolescents in the return to the classes after mid-year 

vacation.  

Design: Participants took part in 2 stages: 1a) Characterization about chronotype, sleep 

knowledge and habits; 2a) SWC and sleepiness evaluation for two consecutive weeks after 

mid-year vacation. The SWC was assessed by sleep log and the sleepiness levels were 

evaluated by the Karolinska Sleepiness Scale (KSS), on 5 times: wake-up time, 8h, 11h, 14h 

and bedtime. Besides, subgroups underwent a psychomotor vigilance test on weekdays at 8h 

and 11h.  

Setting: The school ambient. 

Participants: 83 high school students volunteers aged 15 + 0.5 were enrolled (63% woman). 

Intervention: At the second week after mid-year vacation the sunlight intervention group 

(n=45) attended the first class (7:15-8:00 h) at shadow in an outdoor environment exposed to 

sunlight (11.500 + 4.800 lux) while the control group (n=38) stayed in usual classroom (256 + 

96 lux).  

Measurements and results: The intervention group anticipated the bedtime from 23h48min 

to 23h25min and increased sleep duration in 16 minutes on weekdays. The sleepiness levels, 

measured by the KSS, showed no difference between the two weeks for both groups, but the 

PVT detected a decrease in reaction time at 11hs in the intervention group. Naps frequency 

diminished on weekdays from 46% to 31% on the intervention group. Irregulatity remained 

for bedtime, but decreased to wake-up time for both groups. 

Conclusion: sunlight exposure in the morning advanced the SWC and increased alertness at 

11hs. Thus, this intervention can be used as a school procedure to help students to adapt their 

sleep-wake cycle on the return to school.  

 

Key words: Adolescent; sleep-wake cycle; sunlight; vacation, school schedules. 
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INTRODUÇÃO 

 
Na transição da infância para a adolescência ocorre um atraso no ciclo vigília-sono (CVS), 

caracterizado por horários tardios de dormir e acordar1,2. Em contrapartida, o horário de início 

das aulas pela manhã está relacionado a um avanço dos horários de sono3,4,5,6 e não favorece a 

obtenção da quantidade de sono necessária para que os adolescentes estejam dispostos a 

desenvolver as atividades propostas pelo professor.  

Por outro lado, nas férias, na ausência dos horários escolares, os adolescentes expressam a 

sua tendência endógena a atrasar os horários de sono, mas no retorno às aulas necessitam 

adiantar o seu ritmo em várias horas7,8.  

Este conflito entre o horário biológico do indivíduo e o horário de início das atividades 

sociais pela manhã, denominado por Wittmann e colaboradores9 de jetlag social, está 

relacionado à privação parcial de sono e ao aumento da queixa de sonolência diurna, que em 

adolescentes pode ser acompanhada pelo aumento na freqüência de cochilos nos dias de 

escola5,6 e queixas de mau-humor e dificuldade de atenção e memorização3,6,10,11.  

A presença destas conseqüências no dia-a-dia do adolescente levanta a necessidade de se 

avaliar alternativas que auxiliem o adolescente a adaptar a sua necessidade de sono aos 

horários de início das aulas pela manhã.  

Estudar à tarde é uma alternativa, pois, foi observado que na transição do turno vespertino 

para o matutino, crianças entre 12,1 + 1,9 anos apresentam privação parcial de sono, aumento 

da sonolência diurna e da freqüência de cochilos12. Entretanto, esta opção é rejeitada pela 

maioria dos pais e alunos, que alegam a necessidade de uma obrigação social pela manhã para 

impor limites aos horários de dormir e acordar nos dias de semana.  

Pesquisas mostram que outra alternativa para minimizar a privação parcial de sono em 

adolescentes seria a existência de horários alternativos na escola pela manhã4,13,14. Os 

resultados indicam que, quando os adolescentes iniciam as aulas às 8:40 h ao invés de 7:15 h4 
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há um aumento na duração de sono noturno, menores queixas de fadiga e sonolência diurna e 

menores dificuldades de concentração e atenção na escola. Resultados semelhantes foram 

observados em universitários brasileiros ao passarem o início das aulas das 7:30 h para 10 h15.  

Entretanto, a mudança dos horários escolares envolve vários setores da sociedade, 

devendo ser avaliada com cautela pela população. Além disso, requer a conscientização dos 

estudantes sobre a importância do sono, caso contrário, os mesmos podem aproveitar que as 

aulas iniciam mais tarde para dormir ainda mais tarde, mantendo a privação parcial de sono e 

suas conseqüências16,17.  

Neste contexto, a aplicação de programas educacionais sobre o sono na escola pode 

minimizar a privação parcial de sono, através do aumento no conhecimento e de mudanças no 

CVS, como observado em estudos anteriores6,18. Além disto, pode contribuir para o processo 

de mudança dos horários escolares através do esclarecimento gradativo e contínuo do 

adolescente de hoje e adulto futuro sobre a importância do sono.   

Outra alternativa que deve ser avaliada para ajudar o adolescente na adaptação do ciclo 

vigília-sono no retorno às aulas, é a exposição à luz intensa no início da manhã. O efeito da 

exposição à luz pela manhã sobre o avanço dos horários de sono foi observado em vários 

estudos com humanos em condição de laboratório ou quando o indivíduo mantém a sua rotina 

diária19,20,21,22,23. Por exemplo, Roennenberg e colaboradores20 observaram que em indivíduos 

mantidos em sua rotina normal, quanto maior a exposição à luz natural durante a semana, 

maior o avanço observado no horário de dormir nos dias livres à noite. Este resultado é 

observado independente da preferência dos horários de dormir dos indivíduos. Os autores 

comentam que cada hora extra de exposição à luz natural por dia corresponde a 30 minutos de 

avanço do sono noturno.  

Além de avançar os horários de sono, a exposição à luz intensa durante o dia diminui o 

impacto da privação do sono sobre os níveis de sonolência e alerta24,25,26,27. Entre as respostas 
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fisiológicas promovidas pela exposição à luz, ocorre supressão da melatonina24,25, elevação 

dos níveis de cortisol plasmático e diminuição na sonolência subjetiva relatada pelos 

indivíduos expostos à luz24. Em função do efeito ativacional da luz sobre a resposta de alerta, 

Kaida e colaboradores27 recomendam que nos locais de trabalho em que a sesta não é 

possível, os indivíduos se exponham à luz natural.  

No ambiente escolar, Hansen e colaboradores7 não encontraram diferenças no padrão de 

sono e desempenho de adolescentes expostos à luz artificial de 1800 lux entre 8:10 h e 9:43 h 

da manhã. Mesmo assim, os autores sugerem que novas metodologias devam ser avaliadas 

para melhorar a saúde dos adolescentes bem como o seu desempenho escolar. Esta sugestão é 

reforçada pelo pouco conhecimento que se tem sobre a intensidade ou duração de luz 

necessárias para arrastar o sistema circadiano humano ao dia de 24 h28,29. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do aumento no tempo de exposição à 

luz solar intensa pela manhã sobre o ciclo sono-vigília e a sonolência diurna de adolescentes 

na volta às aulas. Na medida em que a luz promove avanços de fase entre o final do sono e o 

início da vigília em humanos19,20, o aumento no tempo de exposição à luz solar no início da 

manhã pode auxiliar o adolescente na adaptação do ciclo vigília-sono aos horários escolares 

numa situação drástica como o retorno às aulas após as férias.  

 

METODOLOGIA 

 
Participantes 

Sete turmas do ensino médio de uma escola particular de Natal/RN/Brasil (05º46´S 

35º12´W) foram requisitadas a participar desta pesquisa. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido com os procedimentos da pesquisa foi entregue a 307 alunos, dos quais 96 o 

devolveram assinado por eles mesmos e por um responsável. Qualquer estudante devidamente 

matriculado na escola pôde participar da pesquisa. Foram excluídos da amostra os indivíduos 
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que relataram apresentar algum problema de sono ou de saúde no mês anterior ao início da 

pesquisa. Ao final 14 estudantes foram excluídos porque não preencheram o diário de sono 

por pelo menos cinco dias, incluindo o fim de semana.  

Assim, 82 estudantes com 15 + 0,5 anos de idade (62,6% do sexo feminino) 

concluíram a pesquisa. Os adolescentes assistiam aula no turno matutino das 7:15 às 12:15 h, 

de segunda à sexta-feira. Este estudo teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo no 003/06). 

 

Design 

 O estudo foi dividido em duas etapas: 1a) Caracterização dos estudantes, no primeiro 

semestre, durante o horário habitual de aula;  2a) Avaliação do CVS e dos níveis de alerta 

durante duas semanas consecutivas a partir do primeiro dia de aula após as férias semestrais.  

A 1a semana correspondeu à linha de base e a 2a semana, ao momento em que o grupo 

intervenção assistiu à primeira aula da manhã no pátio da escola exposto a uma intensidade 

luminosa de 11.500 + 4.800 lux e o grupo controle permaneceu na sala de aula exposto a 256 

+ 96 lux.  

 
Materiais 

1
a
 Etapa: Caracterização dos estudantes 

 Foi utilizado o questionário “a saúde e o sono” proposto pela pesquisadora Miriam 

Andrade30 acrescido de questões utilizadas por Lebourgeois e colaboradores31 a respeito dos 

hábitos de higiene do sono. Este questionário compreende 40 questões a respeito da saúde, 

conhecimento sobre o sono e hábitos de sono mais freqüentes no dia-a-dia do indivíduo. 

O cronotipo foi avaliado pelo questionário de matutinidade-vespertinidade32 adaptado 

para a população brasileira33. 
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2
a
 etapa: avaliação do CVS e sonolência 

Padrões de sono (CVS) 

Os horários de dormir, acordar e a duração do sono noturno e do cochilo foram obtidos a 

partir do diário de sono preenchido pelos estudantes durante duas semanas consecutivas34,35. 

 

Sonolência subjetiva 

Esta variável foi avaliada pela Escala de Sonolência de Karolinska36 adaptada para a 

população brasileira37. Este instrumento corresponde a uma escala analógica com 9 pontos 

que variam de 1 (extremamente alerta) a 9 (muito sonolento, brigando com o sono). Esta 

escala deveria ser preenchida 6 vezes por dia, nos seguintes horários: ao acordar, 8h, 11h, 

14h, 22h e ao dormir. 

 

Alerta 

O Teste de Vigilância Psicomotora38 (TPV) foi utilizado como correlato dos níveis de 

sonolência diurna. Este teste foi realizado em palm tops (modelo Zire22). Durante o teste, que 

teve duração de 5 minutos, o indivíduo deveria apertar um botão quando o estímulo 

aparecesse na tela do palm. Dispunha-se de 6 equipamentos que foram divididos entre os dois 

grupos. Cada equipamento foi utilizado por 3 estudantes, por isso, ao final, 9 alunos de cada 

grupo realizaram o teste de vigilância psicomotora. Este teste foi realizado diariamente pelos 

estudantes na sala de aula às 8h e às 11h.  

 

Luz intensa 

 A intensidade luminosa foi avaliada pelo luxímetro digital LC-500. O registro da 

intensidade luminosa foi feito diariamente pela pesquisadora na sala de aula e no pátio da 

escola durante a semana em que ocorreu a intervenção. O luxímetro foi posicionado na altura 

dos olhos dos estudantes os quais permaneciam sentados durante o registro.  
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 Para avaliar a exposição à luz desde o momento em que os adolescentes acordam até o 

início da 1ª aula da manhã (7:15 h), 3 estudantes de cada grupo utilizaram o actímetro Basic 

Motionlogger-L (Ambulatory Monitoring Inc.). 

 

 Procedimentos 

Cada turma de 2o ano apresentava de 43 a 45 alunos, mas, devido à pequena adesão dos 

estudantes (31,7%), todas as turmas foram convidadas a participar da pesquisa. Assim, as 

turmas foram divididas em dois grupos, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Quadro 1. Divisão das turmas e condição em que cada um dos grupos foi exposto. 

GRUPO Turmas N CONDIÇÃO 
Controle 

(GC) 
A,B,C,D e E 45 Aula na sala 

Intervenção 
(GI) 

F e G 37 Aula ao ar livre, exposto à luz solar. 

 

As turmas F e G foram escolhidas como o grupo da intervenção devido à adesão de um 

maior número de estudantes em cada uma destas turmas à pesquisa.  

Ainda no primeiro semestre os professores foram informados sobre a pesquisa e aqueles 

que estariam no primeiro horário nas turmas F e G (grupo da intervenção) tiveram que 

programar a aula para ocorrer no pátio da escola. O pátio foi agendado pela pesquisadora para 

que outras turmas não o ocupassem no momento da intervenção. Após estes procedimentos, 

os estudantes entraram de férias entre o dia 30 de junho e 23 de julho/07.  

A segunda etapa desta pesquisa iniciou no primeiro dia de aula, terça-feira (24/jul), de 

acordo com o cronograma descrito no quadro abaixo: 
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Quadro 2. Esquema da coleta de dados programada para a segunda etapa da pesquisa. (GC= 

Grupo Controle; GI= Grupo Intervenção) 

 
ETAPA 2 

1a semana após as férias 
(Linha de base) 

2a semana após as férias 
 

 
Condição do Grupo 

GC- aula na sala 
GI- aula na sala 

GC- aula na sala 
GI- exposto à luz solar 

 
Variáveis Avaliadas 

CVS 
 

Sonolência 

CVS 
 

Sonolência 
 

Recursos Utilizados 
 
 

Diário de sono 
 

Escala de Sonolência de Karolinska 
TVP 

Diário de sono 
 

Escala de Sonolência de Karolinska 
TVP 

 

No primeiro dia de aula os estudantes receberam as pastas contendo o diário de sono e a 

Escala de Sonolência de Karolinska (KSS) para serem preenchidos diariamente ao longo de 

duas semanas consecutivas.  

No mesmo encontro, cada grupo recebeu 6 actímetros e 3 palm tops. Cada palm top 

deveria ser utilizado por 3 estudantes, totalizando 9 indivíduos por grupo. Exceto pelo 

actímetro que foi utilizado continuamente, o palm top foi entregue e recebido diariamente 

pela pesquisadora. Assim, a cada dia a pesquisadora passou nas salas antes das 8h, horário de 

início do primeiro teste, para entregar o palm top e após as 11h, horário de início do segundo 

teste, para receber o equipamento. Nesta visita, os alunos foram lembrados do preenchimento 

dos questionários. 

Estes procedimentos se repetiram durante toda a semana exceto nos finais de semana, 

momento em que o teste de vigilância psicomotora não foi realizado. 

Na segunda semana, o grupo intervenção (turmas F e G) assistiu a primeira aula da manhã 

(7:15 - 8:00 h) de segunda à sexta feira, no pátio da escola exposto à luz solar (11.500 + 4.800 

lux). O grupo controle permaneceu na sala de aula (256 + 96 lux).  

Ao toque de aviso de início da aula, os professores responsáveis pelo grupo intervenção 

encaminharam os alunos para o pátio da escola. Este local foi dividido em dois espaços para 
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que cada uma das turmas pudesse ter a sua atividade sem interferir na atividade da outra 

turma.  Todos os procedimentos descritos na semana anterior foram repetidos. 

 

Análise dos dados 

A caracterização da amostra quanto ao cronotipo foi realizada pela estatística descritiva 

através do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro.  

Os padrões de sono dos adolescentes relacionados aos horários de dormir, acordar e a 

duração do sono noturno e do cochilo foram comparados entre as duas semanas após as férias 

pelo teste Wilcoxon.  

Para avaliação da regularidade do sono, foram comparadas as médias do desvio padrão 

do horário de dormir e acordar de cada aluno entre as duas semanas. Para este cálculo 

utilizou-se o teste Wilcoxon.  

A freqüência de cochilos foi avaliada pelo número de vezes em que cada indivíduo 

afirmou ter cochilado na primeira semana em relação à segunda semana pelo Qui-quadrado. 

A sonolência, medida pela KSS, foi avaliada pela ANOVA para medidas repetidas 

considerando as etapas (linha de base e intervenção) como a variável independente e os 

horários de preenchimento (ao acordar, 8h, 11h, 14h, 22h e ao dormir) como as variáveis 

dependentes.  

O desempenho no TVP foi avaliado comparando-se as médias do tempo de reação 

obtidas pelos estudantes entre as duas semanas pelo teste Wilcoxon. Os horários de 8 h e 11 h 

foram avaliados separadamente.  

A intensidade luminosa a que os estudantes se expunham desde o momento em que 

acordavam até o horário de início da primeira aula (7:15 h) foi comparada entre os grupos 

pelo teste t para amostras independentes. Para todos os testes foi considerado o nível de 

significância de 5%.  



 121

RESULTADOS 

Caracterização da amostra 

 
A maioria dos adolescentes que participou da pesquisa era do sexo feminino (62%) 

(X2=6,46, p<0,05), tinha  em média 15,8 + 0,5 anos e morava com quatro ou cinco pessoas 

em casa (59%) (X2=85,16, p<0,05). O chefe da família de 70% dos estudantes apresentava o 

terceiro grau completo (X2=116,16, p<0,05). Entre os participantes, 95% relataram não 

trabalhar (X2=82,89, p<0,05) e 86% afirmaram fazer algum tipo de atividade física 

(X2=52,89, p<0,05). Além disso, 68% dos adolescentes relataram fazer algum curso-extra-

escolar pelo menos dois dias da semana (X2=13,92, p<0,05).  

 
Padrões de Sono 

 Quanto ao cronotipo, os adolescentes foram caracterizados na sua maioria como 

intermediários com tendência à vespertinidade. 

A Tabela 1 sumariza as variáveis do sono obtidas a partir do diário de sono (n=83). 

Durante a intervenção, o grupo exposto à luz solar dormiu 23 minutos mais cedo nos dias de 

semana (Wilcoxon, p = 0.0001) e a duração do sono aumentou em média 16 minutos 

(Wilcoxon, p = 0.0005), sem diferença no horário de acordar (Wilcoxon, p >0.05). Para o 

grupo controle, nenhuma diferença foi observada em relação aos horários de dormir, acordar e 

duração do sono nos dias de semana (Wilcoxon, p>0.05) (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Parâmetros do ciclo vigília-sono dos grupos controle e  Intervenção na 1a e 
2a semana (Wilcoxon, *p<0,05) 

 Controle p Intervenção p

1
a
 semana 2

a
 semana 1

a
 semana 2

a
 semana

Semana (h + min)

    horário de dormir 23:24 ± 93 23:15 ± 82 ns 23:48 ± 76 23:25 ± 67 *

    horário de acordar 6:18 ± 81 6:15 ± 74 ns 6:13 ± 62 6:07 ± 29 ns

    duração do sono 413 ± 91 420 ± 90 ns 385 ± 71 401 ± 71 *

Fim de semana (h+min)

    horário de dormir 1:18 ± 139 00:16 ± 112 * 1:48 ± 131 1:07 ± 113 *

    horário de acordar 9:31 ± 141 9:04 ± 123 * 10:18 ± 140 9:24 ± 135 *

    duração do sono 492 ± 146 527 ± 124 * 510 ± 103 495 ± 143 ns

Irregularidade (min)

    dormir 93± 66 77 ± 41 ns 87± 48 81 ± 33 ns

    acordar 137± 46 115 ± 35 * 144 ± 55 111 ± 49 *
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No fim de semana correspondente à segunda semana após as férias ambos os grupos 

apresentaram um avanço significativo nos horários de sono. O grupo controle avançou em 

média 58 min o horário de dormir (Wilcoxon, p = 0,0001) e em 27 min o horário de acordar 

(Wilcoxon, p = 0,03) e o grupo da intervenção avançou em 41 min o horário de dormir 

(Wilcoxon, p = 0,03) e em 54 min o horário de acordar (Wilcoxon, p = 0,004). Entretanto, a 

duração do sono apresentou um aumento significativo de 35 minutos apenas para o grupo 

controle (Wilcoxon, p = 0,03) (Tabela 1).  

O índice de irregularidade dos horários de dormir não diferiu entre as duas semanas 

para ambos os grupos (Wilcoxon, p>0,05). Entretanto, o índice de irregularidade para os 

horários de acordar diminuiu para o grupo controle (Wilcoxon, p= 0,001) e intervenção 

(Wilcoxon, p= 0,0005) (Tabela 1). 

A freqüência de cochilos diminuiu significativamente no grupo intervenção de 46% na 

semana da linha de base para 31% na semana da intervenção (X2 = 10,31, p = 0,001), 

resultado não observado no grupo controle (X2 = 2,65, p>0,05) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No trajeto de casa para a escola não houve diferença entre os grupos na intensidade luminosa 

a que os estudantes foram expostos (t(3)= 0,67, p>0,05). 

Figura 1. Frequência de cochilo do grupo Controle e 
Intervenção na semana (esquerda) e no fim de 
semana (direita) (X2, *p<0.05). 
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Sonolência subjetiva 

De acordo com a Escala de Sonolência de Karolinska, os níveis de sonolência não 

diferiram entre a primeira e a segunda semana no grupo controle (F5,1650 = 0,71, p= 0,60) e no 

grupo intervenção (F5,1325 = 0,61; p= 0,68) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo intervenção apresentou uma diminuição no tempo de reação no teste de 

vigilância psicomotora às 11h da manhã durante a semana da intervenção (Wilcoxon, p = 

0,0008) (Figure 3). Esta diferença não foi observada no grupo controle (Wilcoxon, p >0,05). 

Às 8 h, ambos os grupos mantiveram o desempenho da semana anterior (Wilcoxon, p >0,05) 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tempo de reação do grupo controle (esquerda) e do 
grupo intervenção (direita) às 8 h e 11 h na primeira 
(S1) e segunda semana (S2). (Wilcoxon, *p<0.05). 

 

Figura 2. Variação diurna da sonolência no grupo controle (esquerda) e do grupo 
intervenção (direita) (Anova de medidas repetidas, *p<0.05). 
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DISCUSSÃO 

O aumento da duração na exposição à luz solar intensa pela manhã foi eficiente em 

avançar os horários de dormir dos adolescentes. Estes resultados confirmam estudos 

anteriores que observaram avanços no horário de dormir em indivíduos expostos à luz durante 

o dia e que mantêm a sua rotina diária19,20. O avanço no horário de dormir contribuiu para um 

aumento na duração do sono que pode estar relacionado ao aumento do alerta no fim da 

manhã e diminuição na freqüência de cochilos nos dias de semana.  

A partir dos resultados sugere-se que o aumento na duração da fase de exposição à luz 

solar contribui para o ajuste de fase dos ritmos circadianos, entre eles, o ciclo vigília-

sono19,20,21. Este resultado não foi observado por Hansen e colaboradores7 mas, dois fatores 

importantes podem ter contribuído para esta diferença: 1. a intensidade luminosa a que os 

adolescentes foram submetidos no nosso estudo foi de 11.500 + 4.800 lux, que supera a 

intensidade de 1.800 lux utilizada por Hansen e colaboradores7; 2. a aplicação da intervenção 

luminosa na transição entre as férias e os dias de aula, momento de maior diferença no padrão 

de sono dos adolescentes. Ao contrário deste procedimento, Hansen e colaboradores7 

realizaram a intervenção cerca de 3 meses após o início das aulas, permitindo um maior 

tempo de ressincronização do ciclo vigília-sono aos horários escolares. Este intervalo pode ter 

prejudicado a observação dos efeitos esperados da luz sobre o sistema de temporização 

circadiano.  

No fim de semana, o avanço nos horários de sono ocorreu para ambos os grupos nos 

levando a sugerir que os horários escolares representam um fator social capaz de ajustar a fase 

do CVS3,4,5,6,39, caso contrário, os adolescentes manteriam os horários de sono semelhantes 

entre os dois finais de semana. Além disso, a estimulação fótica a que os adolescentes se 

expõem nos dias de semana do momento em que acordam até a sua chegada à escola, 
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semelhante entre os grupos, pode intensificar a sincronização do ciclo vigília-sono à nova 

rotina, efeito que pode ser observado nos dias subsequentes19,20,21.  

A avaliação do indivíduo no seu ambiente natural impede um controle maior dos 

estímulos fóticos e não-fóticos capazes de interferir na fase dos ritmos circadianos. Contudo, 

era objetivo desta pesquisa avaliar a extensão em que o aumento da fase de exposição à luz 

natural poderia avançar o CVS, em um momento em que habitualmente o estudante encontra-

se submetido à luz artificial de intensidade inferior (256 + 96 lux), na sala de aula.  

A presença dos estímulos fóticos e não-fóticos podem explicar a manutenção da 

irregularidade dos horários de dormir, pois, estes fatores podem se contrapor ao efeito 

sincronizador da exposição à luz pela manhã sobre o CVS. Por exemplo, é comum entre os 

adolescentes a ingestão de cafeína40, uso da TV e do computador17,18 antes de dormir. Estes 

comportamentos estão associados à exposição à luz à noite, momento que este estímulo tende 

a promover atrasos dos horários de dormir como observado por Louzada & Menna-Barreto23 .  

Mesmo modificando a fase do CVS, a exposição à luz não foi suficiente para 

promover a diminuição da sonolência, medida pela ESK. Este resultado não está de acordo 

com dois estudos que avaliaram o efeito da exposição à luz intensa durante o dia sobre os 

níveis de sonolência avaliados pelo mesmo instrumento25,26. Entretanto, nestes estudos os 

indivíduos eram submetidos a uma condição prévia de luz fraca, por isso, ao receber o pulso 

de luz intensa, a resposta fisiológica de alerta é aguda, sendo representada pela diminuição da 

sonolência subjetiva relatada pelo indivíduo. No nosso estudo, os adolescentes vinham de 

uma condição anterior de exposição à luz natural no trajeto de casa para a escola, o que pode 

ter contribuído para a manutenção dos níveis de sonolência subjetiva entre as duas etapas.  

Outro fator que pode justificar a ausência de resultados sobre a sonolência subjetiva é a 

supervalorização da sonolência subjetiva40, predominante em indivíduos que apresentam 

tendência a vespertinidade e encontram-se privados parcialmente de sono, como é o caso dos 
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adolescentes aqui estudados. Ou ainda, a ESK, pode não ser o instrumento ideal para se 

avaliar mudanças sutis na sonolência subjetiva, embora represente bem a variação diurna da 

sonolência subjetiva.  

Entretanto, o aumento no alerta às 11 h da manhã no grupo intervenção corrobora 

resultados anteriores de que a exposição à luz intensa reduz o impacto da perda de sono sobre 

o desempenho psicomotor25,26. Mas, deve-se considerar que esta resposta pode estar sendo 

intensificada por outros motivos capazes de desencadear respostas ativacionais, tais como, a 

exposição à luz durante o intervalo entre as aulas (10:15 e 10:35 h), a motivação dos 

estudantes na hora do intervalo, momento de interação e relaxamento, além da ativação 

promovida pela locomoção dos estudantes neste mesmo momento, entre outros. Além disso, 

não se pode excluir o efeito motivacional que os procedimentos desta intervenção poderiam 

ter sobre os resultados, como por exemplo, a saída da sala para assistir aula em um local 

descontraído como o pátio da escola e a interação entre os colegas. 

Desta forma, a exposição à luz intensa no início da manhã favoreceu a adaptação dos 

adolescentes à nova rotina imposta pelos horários escolares. Importante ressaltar que este 

resultado foi observado mantendo-se os estímulos fóticos e não fóticos do dia-a-dia que se 

contrapõem ao avanço dos horários de dormir dos adolescentes.   

Assim, o aumento na exposição à luz solar pela manhã associada à programas 

educacionais devem ser avaliadas no contexto escolar. Isto porque, o aumento no 

conhecimento que o adolescente tem sobre o sono está relacionado à prática de hábitos que 

favorecem o sono6,31,41 intensificando o ajuste de fase promovido pela exposição à luz no 

início da manhã. Estas estratégias, que representam um baixo custo financeiro, contribuem 

para minimizar a privação parcial de sono ocasionada pelos horários escolares e para a 

conscientização dos adolescentes sobre os aspectos fisiológicos e cronobiológicos do sono.  
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Estas atitudes são necessárias no contexto social atual, em que a disponibilidade dos 

adolescentes aos recursos tecnológicos e a alta carga de trabalho dos pais aumentam a 

dificuldade dos mesmos em controlar os horários e hábitos de sono dos adolescentes, de 

forma a se adequarem aos horários escolares, sem que haja prejuízos para a sua saúde.  
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DISCUSSÃO 

 
No presente trabalho, os horários de sono e a sonolência diurna de adolescentes foram 

avaliados entre os dias de aula e as férias semestrais. Reconhecendo o impacto negativo que 

os horários escolares têm sobre o CVS e a sonolência diurna de adolescentes, avaliou-se o 

efeito de duas intervenções: um programa de educação sobre o sono e a exposição à luz solar 

pela manhã sobre estes parâmetros no contexto natural da escola. Os resultados estão 

apresentados de forma sistemática na forma de quatro artigos, estando um publicado, um 

submetido e dois em fase de elaboração. 

Foi observado que os horários de sono de adolescentes que estudam no turno matutino 

mudam nos dias de aulas em relação às férias semestrais. Nas férias, os adolescentes dormem 

e acordam mais tarde e a duração do sono noturno aumenta nos dias de semana, semelhante 

aos adolescentes observados por Hansen et al. (2005) e Crowley et al. (2007). Entretanto, a 

liberdade conferida pelos dias em que não há obrigações escolares, não contribuiu para a 

diminuição da irregularidade nos horários de sono, característica marcante de adolescentes 

brasileiros (Andrade & Menna-Barreto 2002) e de outros países (Acebo & Carskadon 2002, 

Gianotti & Cortesi, 2002).  

Ao contrário dos dias de escola em que há uma extensão do sono noturno nos finais de 

semana, a duração do sono foi maior nos dias de semana. Acredita-se que estes dias tenham 

deixado de ser o momento para repor o sono perdido na semana para ser prioritariamente o 

momento de ingressar em atividades sociais estimulantes como festas, navegar na internet, ou 

ver TV até tarde. Estes comportamentos são os principais motivos dos horários de dormir, 

relatados pelos estudantes deste estudo e dos adolescentes avaliados por Carskadon (2002) e 

Mathias et al. (2006), e estão relacionados ao atraso do sono noturno.  

Os níveis de sonolência, medidos pela Escala de Sonolência de Karolinska (ESK) 

apresentaram uma variação diurna, com os maiores valores sendo observados ao acordar, no 
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início da tarde (momento propício para o cochilo) e próximo ao horário de dormir, como 

observado em indivíduos adultos saudáveis por Akerstedt & Gilberg (1990). A redução da 

sonolência subjetiva do indivíduo ao acordar e às 14 h na semana de férias pode estar 

relacionada ao aumento na duração do sono noturno. Este dado é reforçado pela diminuição 

da freqüência de cochilos que ocorria preferencialmente no início da tarde. Entretanto, a 

semelhança dos níveis de sonolência nos demais horários: 8 h, 11 h e ao dormir, pode 

decorrer da manutenção da irregularidade dos horários de sono, relacionada ao aumento da 

queixa de sonolência diurna, assim como observada por Manber et al. (1996).  

Assim, a avaliação do ciclo vigília-sono dos adolescentes nos dias de escola e nas férias 

semestrais aumenta a compreensão sobre o impacto que os horários escolares desempenham 

sobre o ciclo vigília-sono e a sonolência diurna dos adolescentes. Esta avaliação é importante 

na medida em que o sono interfere no bem estar geral do indivíduo, com conseqüências 

negativas no seu desempenho em sala de aula. 

Além disso, esta avaliação contribui para a elaboração de propostas que possam minimizar 

a privação de sono em adolescentes, como já realizado em escolas públicas dos EUA 

(Wahlstrom 1999) que passaram a iniciar as aulas mais tarde. Embora esta mudança tenha 

trazido conseqüências positivas, uma das principais queixas foi o horário do fim das aulas, 

que também passou a ser mais tarde. Por este e outros fatores, esta mudança deve ser avaliada 

com cautela em cada sociedade.  

No sentido de contribuir para o desenvolvimento de alternativas que possam ser utilizadas 

pela escola, avaliou-se o efeito de duas intervenções: um programa de educação sobre o sono 

e a exposição à luz solar no primeiro horário de aulas pela manhã sobre o ciclo vigília-sono e 

a sonolência diurna dos adolescentes. Estas intervenções foram desenvolvidas no ambiente 

escolar, pois se tinha a intenção de considerar o contexto sócio-cultural do indivíduo e demais 

estímulos que pudessem interferir no seu ritmo diário.  
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Neste estudo, o programa de educação sobre o sono foi desenvolvido para adolescentes do 

2o ano e do pré-vestibular. Após o programa, o conhecimento dos adolescentes aumentou na 

maioria das questões, semelhante ao observado por Cortesi et al. (2004), e a irregularidade 

dos horários de dormir diminuiu semelhante ao observado em nosso estudo anterior (Sousa et 

al. 2007). Embora a transposição do conhecimento à prática de comportamentos que facilitem 

o sono seja o principal desafio dos educadores, como relatado por Mathias et al (2005), a 

diminuição da irregularidade parece ser um dos comportamentos mais fáceis de serem 

modificados (Brown & Bulbotz, 2002, Sousa et al. 2007). Os hábitos antes de dormir, como 

assistir TV, fazer uso do computador e estudar, mantiveram a freqüência após a intervenção. 

Os hábitos alimentares não diferiram entre as etapas, embora não fossem ruins antes da 

intervenção, pois a maioria dos estudantes relatou fazer refeições leves antes de dormir.  

Os adolescentes do pré-vestibular apresentaram um aumento da duração do sono noturno 

nos dias de escola e passaram a dormir mais cedo nos finais de semana. Talvez este resultado 

não tenha sido observado nos adolescentes do 2º ano deste estudo e de nosso estudo anterior 

(Sousa et al. 2007) devido a diferenças na motivação, que por sua vez pode estar relacionada 

ao momento em que os pré-vestibulandos se encontram. Por exemplo, com o avanço da idade, 

observado na transição do 2o ano para o pré-vestibular, os horários de sono ficam cada vez 

mais tardios, a carga escolar aumenta e os hábitos de sono pioram. Assim, o aumento no 

débito de sono dos adolescentes do pré-vestibular pode contribuir para que os mesmos dêem 

maior importância ao sono. 

A sonolência medida pela ESK apresentou uma variação diurna nas turmas de 2º ano e 

pré-vestibular, mas, os níveis não diferiram após o programa de educação sobre o sono. Um 

fator que pode justificar a ausência de resultados sobre a sonolência subjetiva é a 

supervalorização da sonolência subjetiva (Taillard et al. 1999), predominante em indivíduos 

que apresentam tendência à vespertinidade e encontram-se privados de sono, como é o caso 
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dos adolescentes aqui estudados. Ou ainda, a ESK, pode não ser o instrumento ideal para se 

avaliar mudanças sutis na sonolência subjetiva, embora represente bem a variação diurna da 

sonolência subjetiva.  

Após a realização do programa, 93,24% dos estudantes do pré-vestibular avaliaram o 

programa como bom ou excelente e 59,46% relataram que tentariam seguir algumas das 

medidas de higiene do sono. Esta avaliação reforça a importância de desenvolver programas 

educacionais na escola, pois, os estudantes parecem estar dispostos a aprender e, por 

conseguinte, mudar alguns hábitos. Esta análise não foi feita com os estudantes do 2o ano, os 

quais antecederam a pesquisa com os adolescentes do pré-vestibular.  

Ao fazer uma auto-avaliação do programa de educação sobre o sono percebemos que é 

importante desenvolver as atividades levando em consideração o cotidiano dos alunos para 

alcançar os objetivos propostos em relação à apreensão dos conhecimentos e às mudanças 

comportamentais. Entre as atividades que são essenciais para fazer parte de um programa de 

educação sobre o sono sugerimos a abordagem da importância do sono sobre o desempenho 

cognitivo o motor, as modificações ontogenéticas relacionadas à duração e fase de ocorrência 

do sono, as causas e conseqüências da privação parcial de sono e as medidas de higiene do 

sono.  

A segunda intervenção avaliou o efeito da exposição à luz solar no início da manhã no 

retorno às aulas. O momento de transição entre as férias e os dias de aula foi escolhido devido 

à diferença que existe no padrão de sono dos adolescentes entre estes dias. Por exemplo, os 

adolescentes avaliados por Hansen et al. (2005), Crowley et al. (2007) e nesta pesquisa (dados 

referentes ao estudo 1) dormiam cerca de 2 h mais cedo e acordavam 3 h antes do horário 

observado nos dias de férias, acarretando num déficit de sono noturno. Por isso, este momento 

crítico é propício à observação dos efeitos da luz sobre o sistema de temporização circadiano. 
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Na semana da intervenção, os estímulos fóticos e não-fóticos que fazem parte do dia-a-dia 

de um indivíduo foram mantidos, aumentando-se a fase de exposição à luz natural em um 

momento em que normalmente o estudante encontra-se submetido à luz artificial de 

intensidade inferior na sala de aula (256 + 96 lux). 

O aumento da exposição à luz solar pela manhã foi eficiente em avançar os horários de 

sono dos adolescentes. Na segunda semana de aula era esperado um avanço natural dos 

horários de sono dos adolescentes, pois, os horários escolares por si só representam um forte 

sincronizador social que pode ser reforçado pela exposição à luz solar que os adolescentes são 

submetidos desde o momento em que acordam até a sua chegada à escola.  

Entretanto, o avanço nos dias de semana foi estatisticamente significativo apenas para 

o grupo exposto à luz solar, nos levando a sugerir que o aumento na duração de exposição à 

luz solar contribuiu para o ajuste de fase dos ritmos circadianos, entre eles, o ciclo vigília-

sono. Embora Hansen et al. (2005) ao observarem adolescentes residentes em Chicago, 

Illinois não tenham observado mudanças no padrão de sono dos adolescentes após a 

exposição à luz artificial de 1.800 lux, esta verificação foi realizada cerca de 3 meses após o 

início das aulas, permitindo um maior tempo de ressincronização do ciclo vigília-sono aos 

horários escolares, prejudicando a observação dos efeitos esperados da luz sobre o sistema de 

temporização circadiano. Além disso, a intensidade luminosa utilizada foi inferior à observada 

neste estudo que foi de 11.500 + 4.800 lux.  

Além de dormir mais cedo, o grupo exposto à luz solar apresentou um aumento na 

duração do sono noturno nos dias de semana que pode ter contribuído para o aumento do 

alerta no fim da manhã e a diminuição na freqüência de cochilos nestes dias.  

Os níveis de sonolência subjetiva medidos pela ESK foram semelhantes entre a 

primeira semana de aula e a semana da intervenção. Entretanto, o teste de vigilância 

psicomotora detectou um aumento no alerta às 11 h da manhã nos adolescentes expostos à luz 
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solar, indicando que a exposição à luz intensa pode reduzir o impacto da perda de sono sobre 

o desempenho como observado em adultos por Phipps-Nelson et al. (2003). Além disso, não 

se pode excluir o efeito motivacional que os procedimentos desta intervenção poderiam ter 

sobre os resultados, como por exemplo, a saída da sala para assistir aula em um local 

descontraído como o pátio da escola e a interação entre os colegas. 

Nos finais de semana ambos os grupos passaram a dormir mais cedo, reforçando a 

hipótese de que a imposição dos horários escolares nos dias de semana, associada à 

informação fótica que os adolescentes recebem desde o momento em que acordam até a sua 

chegada à escola, representam estímulos capazes de sincronizar o ciclo vigília-sono nos dias 

subseqüentes, semelhante ao observado em adultos por Samkova et al. (1997). 

Entretanto, o aumento na duração do sono nos finais de semana para o grupo controle 

indica que o débito de sono acumulado por este grupo nos dias de semana é maior. Assim, 

embora os dois grupos mantenham a restrição de sono nos dias de semana, o grupo da 

intervenção apresentou uma melhor adaptação na transição das férias para os dias de escola. 

Outro efeito esperado da luz era a diminuição da irregularidade dos horários de sono 

(Samková et al. 1997). Entretanto, a irregularidade dos horários de dormir se manteve, 

provavelmente devido à influência dos estímulos sociais e da exposição à luz artificial à noite, 

estímulos que se contrapõem ao avanço nos horários de dormir esperado pelo pulso de luz 

pela manhã. Por exemplo, o uso da TV e do computador associada à exposição à luz antes de 

dormir, relatados pelos estudantes como os principais motivos dos horários de dormir, 

continuam atrasando os horários de sono (Louzada & Menna-Barreto 2004). Por outro lado, a 

irregularidade dos horários de acordar diminuiu para ambos os grupos, podendo estar 

relacionada à rigidez imposta pelo horário de início das aulas, relatado por 98% dos 

estudantes como o principal motivo para os horários de acordar. 
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Mesmo reconhecendo os efeitos positivos da luz, a sua associação aos programas 

educacionais pode reforçar o efeito sincronizador da luz no ambiente escolar. Isto porque, na 

medida em que o indivíduo reconhece os efeitos da exposição à luz em diferentes momentos 

do dia, inclusive à noite, alguns comportamentos podem ser evitados, favorecendo a 

ocorrência do sono e reforçando o efeito da exposição à luz pela manhã. Além disso, para que 

esta intervenção seja implantada em uma escola, é necessário que as causas biológicas e 

sociais que medeiam esta proposta façam sentido para os pais, equipe pedagógica, professores 

e alunos. Neste sentido, a educação sobre o sono é essencial.  

Por isso, a educação sobre o sono e a exposição à luz solar devem ser estimulados no 

ambiente escolar. Avaliadas separadamente ambas apresentaram efeitos positivos sobre o 

ciclo vigília-sono e a sonolência diurna de estudantes adolescentes. Em conjunto, estas 

estratégias poderiam ser utilizadas pelos membros da escola para contribuir para a saúde e 

melhora no desempenho de seus alunos. 
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CONCLUSÕES  

 

1. Os horários escolares estão associados ao avanço dos horários de sono dos 

adolescentes, mas, não representam a única causa da irregularidade dos horários de 

dormir, também observada nos dias de férias.  

 

2. Nos dias de aulas, os adolescentes dormem menos e se sentem mais sonolentos ao 

acordar e às 14 h o que pode estar contribuindo para o aumento na freqüência de 

cochilos nestes dias.  

 

3. O programa de educação sobre o sono aumentou o conhecimento de adolescentes e 

contribuiu para um aumento na duração do sono nos dias de semana e diminuição da 

irregularidade dos horários de dormir e acordar entre a semana e o fim de semana. 

Entretanto, os níveis de sonolência diurna e a duração do cochilo na semana e fim de 

semana foram mantidos, por isso sugere-se que a redução na privação de sono não foi 

suficiente para diminuir suas conseqüências negativas.   

 

4. Os hábitos mais freqüentes antes de dormir foram estudar e assistir TV, que não 

sofreram mudança após a intervenção. Entretanto, os adolescentes passaram a limitar 

estes horários contribuindo para o avanço dos horários de dormir na semana e no fim 

de semana.  
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5. O efeito do programa de educação sobre o sono nos hábitos de sono parece ser maior 

quando as pressões sociais são mais fortes, como ocorre no pré-vestibular, momento 

em que há um aumento do débito de sono e de maus hábitos de sono relacionados ao 

aumento da idade, da carga escolar e das pressões pessoais e familiares sobre o futuro 

do indivíduo. 

 

6. A exposição à luz solar pela manhã avançou os horários de dormir, contribuindo para 

o aumento na duração do sono noturno nos dias de semana. Este aumento pode estar 

relacionado ao aumento do alerta no fim da manhã e redução na freqüência de 

cochilos dos adolescentes, nos dias de semana.  

 

7. A irregularidade dos horários de dormir se manteve, provavelmente devido aos 

estímulos sociais e a exposição à luz artificial à noite, contrapondo-se ao ajuste de fase 

promovido pela exposição à luz pela manhã. 

 

8. A educação sobre o sono e a exposição à luz solar contribuem para minimizar a 

privação de sono em adolescentes, mas os efeitos sobre a sonolência diurna precisam 

ser melhor investigados.  
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ANEXO 1- Parecer do Comitê de Ética 
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