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RESUMO 

Várias linhas de pesquisa indicam que o sono é benéfico para a aprendizagem, 

mas ainda não há evidências experimentais de que o conteúdo dos sonhos é 

adaptativo, isto é, que os sonhos ajudam o sonhador a lidar com os desafios do 

dia seguinte. O objetivo deste trabalho é investigar a relação dos sonhos como 

fator de aprendizagem e adaptação a uma tarefa cognitiva complexa. 

Investigamos registros eletroencefalográficos e relatos de sonhos de voluntários 

adultos expostos a um jogo de computador ("Doom") que envolve o aprendizado 

perceptual, motor, espacial e emocional, além de aspectos cognitivos de mais alta 

ordem ("insights"). Os voluntários dormiram duas noites no laboratório do sono, 

uma sala completamente escura com uma cama confortável e temperatura 

controlada. Registros polissonográficos com 28 canais foram continuamente 

realizados durante todo o experimento para identificar episódios de sono REM, 

durante o qual prevalece a atividade onírica. O comportamento dos voluntários 

foi continuamente registrado em áudio e vídeo com uma câmera infravermelha. 

Os relatos de sonho foram coletados mediante despertar forçado de sono REM. 

No dia 1, os indivíduos foram habituados ao laboratório de sono. No dia 2, os 

voluntários jogaram o jogo no computador antes e depois do sono. Cada sessão 

do jogo durou 1 hora, e o sono durou 7-9 horas. Medidas de 9 tipos de 

desempenho mostraram melhora significativa após uma noite de sono. 81% dos 

indivíduos relataram intrusão de elementos do jogo nos seus sonhos, incluindo 

estratégias potencialmente adaptativas (insight). Vimos uma correlação linear 

entre os desempenhos e as intrusões de elementos do jogo. Na análise 

eletrofisiológica do mapeamento cerebral de todos os sujeitos em estados 

específicos (SWS 1, REM 1, SWS 2, REM  2, Jogo 1 e Jogo 2), verificamos uma 

modesta reverberação em áreas motoras relacionadas com o controle do joystick 

durante o sono. Quando separamos os jogadores por sexo, verificamos no grupo 
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de mulheres uma diferença significativa em canais que indicam este aprendizado 

motor. 

Os resultados indicam que sonhar pode ser um comportamento adaptativo.
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ABSTRACT 

Several lines of evidence indicate that sleep is beneficial for learning, but there is 

no experimental evidence yet that the content of dreams is adaptive, i.e., that 

dreams help the dreamer to cope with challenges of the following day. Our aim 

here is to investigate the role of dreams in the acquisition of a complex cognitive 

task. 

We investigated electroencephalographic recordings and dream reports of adult 

subjects exposed to a computer game comprising perceptual, motor, spatial, 

emotional and higher-level cognitive aspects (Doom). Subjects slept two nights 

in the sleep laboratory, a completely dark room with a comfortable bed and 

controlled temperature. Electroencephalographic recordings with 28 channels 

were continuously performed throughout the experiment to identify episodes of 

rapid-eye-movement (REM) sleep. Behaviors were continuously recorded in 

audio and video with an infrared camera. Dream reports were collected upon 

forced awakening from late REM sleep, and again in the morning after 

spontaneous awakening. On day 1, subjects were habituated to the sleep 

laboratory, no computer game was played, and negative controls for game-

related dream reports were collected. On day 2, subjects played the computer 

game before and after sleep. Each game session lasted for an hour, and sleep for 

7-9 hours. 9 different measures of performance indicated significant improve 

overnight. 81% of the subjects experienced intrusion of elements of the game 

into their dreams, including potentially adaptative strategies (insights). There was 

a linear correlation between performance and dream intrusion as well as for game 

improval and quantity of reported dreaming. In the electrophysiological analysis 

we mapped the subjects brain activities in different stages (SWS 1, REM 1, SWS 

2, REM  2, Game 1 and Game 2), and found a modest reverberation in motor 

areas related to the joystick control during the sleep. When separated by gender, 
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we found a significant difference on female subjects in the channels that indicate 

motor learning. Analysis of dream reports showed that the amount of game-

related elements in dreams correlated with performance gains according to an 

inverted-U function analogous to the Yerkes-Dodson law that governs the 

relationship between arousal and learning.  

The results indicate that dreaming is an adaptive behavior. 
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1    INTRODUÇÃO 

Após mais uma noite de sono, um jovem vai à procura de sua mãe com um 

complexo questionário em relação aos seus últimos sonhos: 

- Mãe, eu acabei de ter um sonho em que eu perdia o horário do ônibus escolar 

para ir ao acampamento e... 

- Junior, pare de perder tempo com isso, coma logo o seu café, pois sua irmã já 

esta lhe esperando, você sempre faz ela se atrasar para as aulas. Julia, não esqueça de 

escrever no seu diário sobre a feira de ciências de ontem hein! No futuro este diário irá 

lhe ajudar em muito com suas memórias. 

Ficção ou realidade, quase todos já passaram por esta situação em alguma época 

da sua vida, ou seja, desde pequenos não somos educados a darmos atenção aos nossos 

sonhos, ao contrário da nossa vigília. 

Tanto que depois de um dia inteiro de atividades, nada mais gostoso do que 

deitar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e dormir. Essas horas de repouso são 

absolutamente necessárias para que nosso organismo reponha as energias gastas. Mas 

não é só. O sono é fundamental para a homeostase, pois animais de laboratório não 

sobrevivem quando cronicamente privados de sono (Rechtschaffen, Gilliland, 

Bergmann, & Winter, 1983; Rechtschaffen & Bergmann, 1995) . Além das funções 

reparadoras, o sono deflagra mecanismos importantes para a plasticidade neural 

necessária na maturação do encéfalo em desenvolvimento e na consolidação das 

memórias do cérebro adulto. A idéia que lança as bases da relação do sono com a 

consolidação de memória surge na “Organização do comportamento” de Donald Hebb  

(Hebb, 1949) , no qual ele postula que a atividade neural que codifica a memória deve 

persistir no encéfalo tempo suficiente para que ocorram modificações celulares 

estruturais capazes de armazenar a informação nova por longos períodos. Quando 

mergulhamos no sono, começamos a viver um outro processo. É como se nossa mente 
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nos levasse a um mundo misterioso, às vezes bom, às vezes desagradável, onde tudo 

pode acontecer: o mundo dos sonhos. Mas, afinal, o que são os sonhos? Por que eles 

acontecem? As explicações variam muito, de acordo com nossos costumes e modo de 

vida. Para os religiosos, as imagens que nos visitam quase todas as noites são 

mensagens divinas ou demoníacas. Para Sigmund Freud, os sonhos são uma espécie de 

válvula de escape usada para realizarmos nossos desejos proibidos (Freud, 1900) . 

C.G. Jung foi ainda mais longe ao afirmar que os sonhos são também uma forma de 

expressão do inconsciente coletivo, que, segundo ele, é um oceano de formas e 

símbolos compartilhados por todos os seres humanos de modo inato (Jung, Von Franz 

& Henderson, 1969) . 

Passamos adormecidos cerca de 30 % de nossas vidas, e cerca de 25 % disso 

passamos sonhando. Isso significa que uma pessoa gasta em média 20-25 anos 

dormindo e 5-7 anos sonhando (Ennis & Parker, 2001) .  

Existem atualmente ao menos quatro teorias científicas sobre os sonhos 

(Morewedge & Norton, 2009) : 

1. Freudiana: Emoções enterradas no inconsciente aparecem de forma 

dissimulada durante os sonhos, e recordar os fragmentos oníricos pode 

ajudar a descobrir estes sentimentos. 

2. Resolução de problemas: Os sonhos são úteis para a nossa sobrevivência, 

eles podem nos dar soluções úteis sobre a maneira de resolver problemas  

(Wagner, Gais, Haider, Verleger, & Born, 2004) . 

3.  Aprendizado: Os sonhos servem para o cérebro fazer uma triagem das 

informações recebidas durante o dia, deixando de fora as indesejadas. 

Aumentando assim a capacidade de consolidar novas memórias (Stickgold, 

Hobson, Fosse, & Fosse, 2001) . 

4. Subproduto: Os sonhos acontecem quando o cérebro tenta interpretar de 

forma aleatória impulsos a partir de uma entrada sensorial, produzindo 

vividas alucinações (Crick & Mitchison, 1983) . 
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1.1 Um breve resumo sobre o sono. 

As civilizações antigas e sociedades arcaicas tinham alguns conhecimentos 

sobre o sono. Muitos povos viam nele uma fonte de saúde e força física (Shulman, 

Stroumsa, & Stroumsa, 1999) . Até o século XX, a opinião científica sobre o sono foi 

dominada pelas idéias de Platão (428-348 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.). Platão 

acreditava que o sono decorria do “entupimento dos poros do cérebro”. Aristóteles 

postulou que os vapores emanados pelo estômago se reuniam na cabeça, resfriavam o 

cérebro e desciam até o coração, considerando-o o centro sensorial do corpo humano. 

Quando o coração se resfriava, entorpecia o corpo inteiro e a pessoa adormecia. 

Durante 1500 anos a ciência do sono praticamente não teve novidades. No século XX 

aconteceram descobertas científicas que a impulsionaram (Allan, 1989), estabeleceu-se 

a noção de que o sono seria um processo passivo (Mathis, 1995) , ou seja, ocorria 

quando as atividades do sistema ativador reticular ascendente (SARA) cessavam 

passivamente por “relaxamento” ou “fadiga”. Contra esta idéia de passividade, surgiu 

a teoria ‘ativa’ que sugeria que o cérebro é normalmente ativo, existindo um sistema 

inibitório, que periodicamente deprime as partes necessárias à manifestação 

consciente, produzindo o sono. No ano de 1914 o cientista francês Nicholas Vaschide 

foi um dos primeiros a realizar observações, durante toda a noite, de seres humanos a 

dormir, e registrar ativação motora periódica em associação com a atividade onírica. 

Vaschide considerou a hipótese de o sono ser um processo instintivo vital e não apenas 

a ausência de vigília (Hobson, 1989) . Bron-Séquard postulou que certas partes do 

cérebro eram mais ativas durante o sono e na hipnose. Pavlov concluiu que o sono 

aparecia durante as experiências sobre a inibição cortical proveniente de determinados 

centros inibitórios. 

Começou-se a perceber que o sono é um estado periódico e natural de 

quiescência associado a diversas alterações fisiológicas. As mudanças das fases de 

economia e de gastos, do sono e da vigília no ciclo das vinte e quatro horas do dia, 

formam condições biológicas vitais tanto para a nossa vida como a dos outros animais. 

No sono, inicialmente os olhos são fechados; as pupilas são contraídas; o tônus 
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muscular do orbicular e da musculatura esquelética diminuem; são variáveis as 

alterações do ritmo respiratório; há queda da pressão arterial, diminuição do batimento 

cardíaco, e diminuição geral do metabolismo. Na vigíla o oposto ocorre, os olhos estão 

abertos; as pupilas dilatadas; o tônus muscular elevado; ritmo cardíaco acelerado e o 

metabolismo alto, tudo oposto ao predomínio do sistema parassimpático. Dement dizia 

que: “o sono é uma suspensão facilmente reversível da interação sensório-motora com 

o ambiente, usualmente associada com reclinação e imobilidade”  (Dement, 1958) . 

Descobriu-se que seria possível adormecer um animal com estímulos centrais, 

assim provocando o sono por meio de lesões centrais. Por ocasião da epidemia de 

encefalite de 1918 (Lavie, 1993) , o cientista Constantin von Economo observou que 

existiam doentes comatosos ou letárgicos, enquanto outros não conseguiam dormir. 

Com exames anatomopatológicos dos pacientes falecidos, descobriu-se que os 

letárgicos apresentavam lesões na parte posterior da região hipotalâmica, na substância 

cinzenta da parede do terceiro ventrículo e no aqueduto de Sylvius. 

Experimentalmente, o sono foi produzido com estimulação elétrica em vários pontos 

desta zona tronco-cerebral, de acordo com trabalhos de Hess. Com isso percebeu-se 

uma correlação anatômica entre vigíla e sono (Hess, 1951)  . 

Obviamente a medida do sono ainda era controversa, pois teria que haver um 

critério mais preciso. A evidência de que atividades eletrocorticais características 

acompanham o sono marcou uma época com relação às pesquisas sobre este assunto. 

Em 1877 e 1891 respectivamente, Caton e Danilewski foram os responsáveis pelos 

primeiros relatórios sobre as flutuações dos potenciais elétricos no cérebro (Mathis, 

1995) , ligando um voltímetro à superfície do cérebro de um coelho. As voltagens 

foram também mensuradas através do couro cabeludo humano logo que surgiram 

amplificadores suficientemente poderosos. Hans Berger (1969) foi o descobridor. 

Contudo, a capacidade de registrar o EEG (eletroencefalograma) dispensando a 

intervenção cirúrgica, estimulou o desenvolvimento da técnica como instrumento de 

pesquisa e de aplicações clínicas. 
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Para se convencer e ao mundo que estava realmente registrando a atividade 

elétrica cerebral, Berger percebeu que quando os seus sujeitos fechavam os olhos, 

ocorria um aumento do ritmo do EEG, surgindo um ritmo de uma onda que 

conhecemos hoje como ondas Alfa. Quando estes abriam os olhos foi percebido que 

este ritmo especifico sumia.  Mas a confirmação do feito só viria no ano de 1933 com 

os fisiologistas Edgar Adrian e Brian Matthews, quando observaram suas próprias 

ondas cerebrais usando o seu osciloscópio de raios catódicos (Hobson, 1989) . 

Na década de 30 os conhecimentos sobre o ciclo sono-vigília aumentam com os 

estudos eletroencefalográficos de Loomis e colaboradores (1935) , que descreveram o 

sono como um processo homogêneo, ou seja, o cérebro passava de acordado a 

adormecido, e que não acontecia qualquer outra mudança na atividade. Este conceito 

de sono ‘homogêneo’ durou até a década de 50 quando aconteceu uma descoberta que 

revolucionou a pesquisa do sono e dos sonhos. Kleitman (1963) , especialista do sono, 

dirigia alguns experimentos sobre o sono de bebês quando um dos seus assistentes 

notou que os olhos de uma criança movimentavam-se rapidamente sob as pálpebras 

fechadas, em pequenos intervalos de tempo durante o sono. Os pesquisadores então se 

dedicaram ao estudo neurofisiológico dos estados cerebrais que ocorrem durante o 

sono com (REM) e sem os movimentos rápidos dos olhos (NREM).  

1.2 O estagiamento do sono humano 

Atualmente, a ciência distingue quatro estágios de consciência gerados pelo 

cérebro humano (Iber, 2008) . Eles são identificados pelo padrão das ondas cerebrais 

no EEG, com base nas seguintes freqüências: 
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• Ondas Beta (de 13 a 30 hertz) 

• Ondas Alfa (de 8 a 12 hertz) 

• Ondas Teta (de 4 a 7 hertz) 

• Ondas Delta (de 1 a 3 hertz) 

No estágio de adormecimento, as ondas Betas da vigília vão se acalmando até o 

nível mais lento das ondas Alfa, momento de transição para o sono. Depois vem as 

ondas Teta, ainda mais lentas, até o estágio de sono profundo, caracterizado pelas 

ondas Delta. Só depois de cerca de 90 minutos a pessoa chega ao estágio REM, que do 

ponto de vista das ondas cerebrais corticais é semelhante à vigília, com ondas de baixa 

amplitude e alta freqüência. As ondas Gama de alta freqüência (de 20 a 100 hertz) 

ocorrem em momentos de excitação e alerta. O estagiamento do sono, normalmente, é 

baseado nas regras definidas por um manual padrão (Rechtschaffen & Kales, 1968) . 

Por ser um processo demorado, muito esforço tem sido gasto em projetar estagiadores 

automáticos de sono. 

O estágio 1 é considerado como sendo o de sono mais leve, porque corresponde 

ao registro obtido junto a pessoas despertas, e o estágio 4 é o mais profundo. Durante o 

período de sono, de sete ou oito horas, há quatro ou cinco mudanças dos estágios mais 

profundos do sono para o estágio 1 ‘descendente’. O ciclo é repetido durante todo o 

sono, com períodos de aproximadamente noventa minutos. Os períodos de sono no 

estágio 1 ficam mais longos e os estágios 3 e 4 mais curtos à medida que a amanhã se 

aproxima. Este padrão varia de indivíduo para indivíduo. O grupo de Kleitman então 

observou que os estágios 2, 3 e 4 eram naturalmente acompanhados por movimentos 

oculares lentos ou imobilidade ocular, enquanto os períodos do estágio 1, emergente, 

eram associados a movimentos oculares rápidos, REM (rapid eye movements), que 

apareciam em grupos  (Iber, 2008) . 

Ao observarem que os movimentos do estágio 1 eram sincrônicos e os 

movimentos dos estágios 2, 3 e 4 não, deduziram que os indivíduos estariam assistindo 

a cenas enquanto estivessem no estágio 1 e, portanto, seria possível que naqueles 
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momentos estivessem sonhando. Esta hipótese só poderia ser testada de uma maneira: 

acordando a pessoa e perguntando-lhe se estava sonhando. Os resultados mostraram 

que oitenta por cento dos indivíduos recordaram das cenas oníricas de modo claro e 

detalhado, contra apenas sete por cento dos que haviam sido despertos em sono NREM  

(Dement & Kleitman, 1957) . Hoje se considera que é neste período de sono REM que 

todos sonham. Esse período também é chamado de Sono Paradoxal, porque o padrão 

do EEG fica muito parecido com o de uma pessoa que está desperta e mentalmente 

ativa. Neste mesmo artigo mostraram observações de que outras funções fisiológicas 

se alteram com o estado cérebro-mente: tanto a freqüência respiratória como os ritmos 

cardíacos aumentavam.  

Desde o final da década de 70, diversos tipos de propostas têm sido adotadas 

para realizar a tarefa do estagiamento automático. Essas propostas ganharam força e, 

principalmente, adeptos na medida em que os computadores foram sendo introduzidos 

dentro das universidades. Assim, engenheiros e estudantes de pós-graduação 

começaram a desenvolver uma grande diversidade de trabalhos.  

Atualmente, o problema de classificação do sono tem sido resolvido, em parte, 

utilizando técnicas estatísticas, ou mesmo técnicas provenientes da inteligência 

artificial – IA. Entre as técnicas consideradas clássicas, a mais utilizada foi a técnica 

chamada de KNN (k nearest neighbour) (Sykacek, Dorffner, Rappelsberger & 

Zeitlhofer, 1998). Outras técnicas também são citadas pela literatura, como o caso da 

análise multidimensional sobre o EEG (Burger, Catani & West, 1977) . Técnicas 

estatísticas e de análise espectral ainda tem sido exploradas para o estagiamento do 

sono, ou mesmo para o processamento de sinal. Em outro estudo é proposta a 

utilização de filtros para analisar os canais de EEG. Os autores também apontam 

características que podem ser utilizadas como meio de detecção do estágio do sono  

(Berthomier, Prado & Benoit, 1997) .  

Outro tipo de proposta apresentada é a utilização de sistemas especialistas para 

a realização do estagiamento (Ray, Lee, Morgan & Airth-Kindree, 1986) . Os testes 
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realizados por estes autores em registros de 7 pacientes demonstraram resultados em 

torno de 89% dos casos. Outro exemplo da utilização de regras é um trabalho que 

utiliza os sinais do EEG e do EOG, através de uma rede probabilística para realizar o 

estagiamento automático do sono em 6 pacientes (Nielsen et al., 1997). Como 

comparação, o autor usou como referência o estagiamento manual realizado por dois 

especialistas. Os resultados obtidos tiveram uma concordância de 68% a 71% entre o 

estagiamento manual e o automático.  

Redes Neurais Artificiais também têm sido utilizadas para classificação do sono 

partindo de treinamentos realizados com exemplos selecionados. Também se encontra 

outros tipos de classificadores de sono, cujos objetivos são mais específicos e voltados 

mais para a detecção de características específicas, como o caso dos distúrbios do 

sono.  

Um estudo (Hadjiyannakis, Ogilvie, Alloway & Shapiro, 1997) teve como 

objetivo detectar a transição do estado NREM para o estado REM do sono. Para isso, 

eles utilizaram a FFT sobre os sinais do EEG. Apesar destes e de outros grandes 

trabalhos, ainda não foi feito um software ou uma rotina definitiva que seja confiável 

para o estagiamento automático. 

1.3 Uma revisão sobre os sonhos 

O sonho, desde o início da história, é objeto de curiosidade e admiração. 

Civilizações antigas acreditavam serem os sonhos inspirações divinas, avisos, 

conselhos sobre o futuro. Aristóteles adotou outra visão, definindo os sonhos como 

atividades físicas próprias do indivíduo durante o sono, sujeito às leis do espírito 

humano. Por muitos anos essa definição foi vista e revisada por inúmeras culturas e 

diferentes filosofias, sem que tenha sido preponderante a investigação sobre a natureza 

e a função dos sonhos (Domhoff, 2003) . Na Europa, durante a Idade Média, os sonhos 

eram considerados maléficos. Com as obsessões religiosas que cresceram na época da 
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Reforma, essa idéia da natureza maligna dos sonhos continuou a crescer. Acreditava-

se geralmente que, embora alguém pudesse receber mensagens de Deus ou dos santos, 

a maioria dos sonhos era induzida, como no caso célebre de Joana D’Arc. Com o 

alvorecer da Idade da Razão, e o crescente interesse pela anatomia do corpo e do 

cérebro, as teorias físicas começaram a substituir as metafísicas. Por volta do século 

XVII, o filósofo Thomas Hobbes foi capaz de declarar que os sonhos se deviam ao que 

ele chamava de “destempero das partes internas”  (Ennis & Parker, 2001) . Para muitos 

neurocientistas os sonhos são formados a partir de estímulos aleatórios e não possuem 

qualquer significado (Crick & Mitchison, 1983; Flanagan, 2000; Hobson, 2005) . 

Contudo diversos estudos associam as emoções experimentadas durante a vigília e o 

conteúdo onírico, aonde as preocupações do dia-a-dia podem ser incluídas no sonho 

(Freud, 1900; Ribeiro, 2003; Ribeiro & Nicolelis, 2006; Ribeiro et al., 2007; Solms, 

1997; 2004) . Na passagem do tempo este assunto passou da neurologia para a 

psiquiatria e desta para as neurociências. Com a psicanálise, o sonho ganhou destaque 

como o caminho mais privilegiado para decifrar o inconsciente. Os avanços científicos 

mais recentes são promissores: graças ao desenvolvimento das neurociências, já foram 

desvendados alguns mecanismos cerebrais e funções da experiência onírica. 

No livro “A Descendência do Homem”, de Charles Darwin, publicado em 1871, 

o autor faz algumas observações sobre a nossa capacidade de sonhar e sugere que não 

estamos sozinhos. “Cachorros, gatos, cavalos e provavelmente todos os animais 

superiores, até mesmo as aves, têm sonhos vívidos, o que é mostrado por seus 

movimentos e pelos sons que emitem (Darwin, 1871) . Por isso devemos admitir que 

eles tenham algum poder de imaginação”. Hoje os cientistas sabem que praticamente 

todos os mamíferos e aves têm a capacidade de sonhar. Darwin foi contemporâneo de 

pesquisadores como a psicóloga americana Mary Calkins. No artigo Estatística dos 

sonhos (Calkins, 1893)  , esta criou um método usado até hoje: durante o sono, quando 

seus pacientes começavam a mover algumas partes do corpo, ela os acordava e pedia 

que relatassem o que estavam sonhando. Calkins descobriu, entre outras coisas, que a 

maioria dos sonhos acontecia na segunda metade do período de sono e que 89% dos 

relatos tinham relação direta com os eventos do dia anterior. Ela também foi pioneira 
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nos seus estudos intensivos de sujeitos individuais: um homem de trinta e dois anos de 

idade que ela estudou durante quarenta e seis noites e uma mulher de vinte e oito anos 

que ela estudou durante cinqüenta e cinco noites. Um pouco depois Henri Beaunis 

tinha a missão de orientar Charcot e partilhava o seu fascínio pelos estados hipnóticos. 

Acreditando que todos os estados mentais devem refletir a fisiologia do cérebro, 

Beaunis fez observações cuidadosas dos seus próprios sonhos e comparou as suas 

qualidades formais com os seus pensamentos durante a vigília. Beaunis observou que 

as recordações dos sonhos eram consideravelmente melhores se uma outra pessoa 

acordasse o sujeito que dormia. Reportou também que os sonhos eram mais fácil e 

abundantemente recordados a partir da segunda metade da noite. Em 1885, Jean-

Martin Charcot e Hermannn Wilbrand dedicaram grande parte das suas vidas 

estudando os sonhos. Posteriormente um aluno chamado Sigmund Freud descreveu 

relatos que seriam um marco na ciência dos sonhos (Freud, 1900) . O conceito é que os 

restos diurnos reativam memórias adquiridas durante o dia.  Depois de Freud, de fato, 

nada seria como antes. O criador da psicanálise inaugurou um novo campo do saber, 

distinto da medicina, ao publicar “A Interpretação dos Sonhos”. Depois de elaborar 

sua teoria sobre o inconsciente, Freud apontou os sonhos como uma estrada real para o 

conteúdo oculto em nossas mentes. Ele acreditava que o conflito entre desejos sexuais 

proibidos e a repressão desses desejos por medo das conseqüências produz uma tensão 

na personalidade. Essa tensão se descarrega durante o sonho. À noite, depois de fechar 

os olhos, deixamos aflorar os desejos que reprimimos quando estamos acordados. 

Um dos seguidores mais próximos e influentes de Freud, Carl Jung, parece, 

desde o começo, considerar os sonhos como criação, mensagens de algum agente, mas 

parece também ter tido dificuldade para decidir quem ou o que poderia ser esse agente, 

ou descobrir uma maneira satisfatória de se referir a isso. Ele acreditava que todo 

sonho era tão individual que não poderia haver interpretação sistemática dos sonhos. 

Todo sonho tinha que ser observado junto com o sonhador porque este teria 

percepções que eram negadas à mente consciente (Jung, 1953) . 
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Hoje em dia se sabe que, embora os sonhos sejam muito mais comuns durante o 

sono REM, eles podem ocorrer também durante o sono profundo: estima-se que entre 

25 e 50% dos períodos de sono NREM estejam associados a sonhos. Além disso, 5 a 

30% dos períodos de sono REM cursam sem qualquer sonho (Solms, 2000) . Todavia, 

dependendo da fase do sono, as características dos sonhos são bem diferentes. 

Comparados com os sonhos da fase NREM, os da fase REM são mais vívidos, 

apresentam uma maior participação do sonhador e uma maior estruturação espacial, 

são mais facilmente lembrados e relatados com um número maior de palavras. Já os 

sonhos do sono NREM são mais conceituais do que plásticos compostos por 

fragmentos da realidade não organizados e não narráveis, raramente são lembrados e 

apresentam uma participação mais passiva do sonhador (Mancia, 1999; Nielsen, 

2000). 

Em 1983, Francis Crick e Graeme Mitchison propuseram uma teoria dos sonhos 

baseada em um modelo do cérebro que seria uma rede neural. Quando um neurônio 

dispara nessa rede, excita outros neurônios ao seu redor que, por sua vez ou ao mesmo 

tempo, também disparam. Crick acreditava que esse tipo de sistema está sujeito a ser 

dominado por “modos de comportamento parasitários”, e sugeriu que esses 

comportamentos tinham que ser limpos, e que são detectados e suprimidos por algum 

tipo de mecanismo, que opera durante o sono REM. Esse processo é o oposto da 

aprendizagem. Crick alegava que esse sistema de desaprendizagem não é a mesma 

coisa que o esquecimento, e dizia que lembranças em demasia podem produzir ou 

associações bizarras ou a mesma resposta, seja qual for o tipo de estímulo disparado. 

Para lidar com essa sobrecarga de informação, ele disse que o cérebro precisa de um 

mecanismo de limpeza que funcionaria melhor quando o sistema estivesse isolado do 

mundo externo e teria uma forma de acessar aleatoriamente a rede, para poder livrar-se 

dessas conexões (Crick & Mitchison, 1983) .  

O psiquiatra James Allan Hobson apresentou um modelo que descartava 

definitivamente o conteúdo subjetivo dos sonhos. Para ele, o ato de sonhar era o 

resultado da ação de neurotransmissores que ativavam regiões superiores do cérebro, 
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como o sistema límbico, responsável pelas emoções. Para os pesquisadores que 

aderiram à causa de Hobson, o sonho era apenas uma seqüência aleatória de imagens 

geradas pela atividade do nosso cérebro enquanto dormimos (J. Hobson, Stickgold & 

Pace-Schott, 1998) . Na década de 80, o psiquiatra Mark Solms, da Universidade da 

Cidade do Cabo, na África do Sul, fez uma revisão da literatura médica e descobriu 

110 casos de pacientes que haviam deixado de sonhar devido a lesões cerebrais. Para 

surpresa da comunidade científica, todos tinham a ponte cerebral intacta e 

continuavam tendo sono REM, o que jogou por terra a relação obrigatória entre a 

experiência onírica e os movimentos oculares rápidos. Para Solms, os sonhos são 

ativados por outras regiões do cérebro, como as que transformam a percepção concreta 

em pensamento abstrato (Solms, 1995; 2000) . 

O neurocientista e psicanalista Mauro Mancia (1999) ressalta que enquanto os 

neurocientistas se dedicam ao estudo das estruturas e funções cerebrais envolvidas na 

produção do sonho, os psicanalistas se interessam pelo significado deste, considerando 

os aspectos biológicos irrelevantes para a sua compreensão. Para o psiquiatra Morton 

Reiser (2001) uma cooperação entre esses dois campos do conhecimento poderia ser 

mutuamente enriquecedora.  

Na amostra de Greenberg (1992)  , os problemas sonhados eram basicamente os 

mesmos pelos quais os indivíduos estavam passando em suas vidas diurnas. Smith 

(1986) , por sua vez, observou que separação ou morte eram a temática predominante 

nos sonhos de pacientes cardiopatas hospitalizados. Outros ensaios clínicos 

demonstraram que estímulos apresentados anteriormente ao sono - como filmes, 

fotografias ou jogos de palavras - reaparecem claramente nos sonhos. 

 Para diversos autores (Mancia, 1999) , os sonhos refletiriam não só os desejos 

e as defesas contra estes, mas a atividade mental como um todo, e teriam inúmeras 

outras funções como a solução de problemas (Revonsuo, 2000) , criatividade (Born, 

Rasch & Gais, 2006) , autoconhecimento (Mancia, 1995) , integração da mente 
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(Kantrowitz, 2001) , adaptação (Kantrowitz, 2001) e aprendizagem (Stickgold, Malia, 

Maguire, Roddenberry & O'Connor, 2000) , entre outras. 

McCarley e Hobson (1977) , por sua vez, argumentam que, embora possam 

estar presentes no sonho temas relacionados a desejos, isso não significa que estes 

representem um fator causal no processo de formação do sonho. No sono REM, em 

função de uma diminuição da atividade aminérgica, ocorre uma desinibição do sistema 

colinérgico, especialmente na ponte. Isso faz com sejam geradas periodicamente as 

ondas ponto-genículo-occipitais (PGO), detectadas no eletroencefalograma do sono 

REM, as quais, para os dois autores, são os estímulos básicos dos sonhos. Elas se 

originam na ponte, propagam-se para o corpo geniculado lateral do tálamo e chegam 

ao córtex visual (occipital), ativando-o. Dessa forma, com base nos traços de memória 

visual armazenados, são produzidas as imagens do sonho. Como essa ativação cortical 

se dá de forma aleatória, são formadas imagens caóticas, as quais, num segundo 

momento, sofrem um processo de síntese, construindo, assim, uma narrativa 

seqüencial. Portanto, de acordo com a teoria, os sonhos nascem, no tronco cerebral, 

sem qualquer significado; eles não estão disfarçando nada, pelo contrário, expressam 

de forma transparente a atividade cerebral (Hobson, 1998) . 

O registro de ondas cerebrais obtido de animais enquanto estes desenvolviam 

atividades essenciais para a sobrevivência (explorar o ambiente, espreitar a caça e 

matar a presa) mostrou um padrão diferenciado, denominado ritmo teta. Este ritmo 

provém do hipocampo. Este ritmo também está presente nos sonhos. Quando humanos 

e animais sonham no sono REM perdem o tônus muscular, então Jouvet interrompeu 

esta paralisação em um gato e este quando estava sonhando, levantou-se e 

aparentemente caçou um pássaro imaginário (Jouvet, Buda & Sastre, 1989) . Um 

estudo (Karni, Tanne, Rubenstein, Askenasy & Sagi, 1994) demonstrou em sujeitos 

experimentais humanos que durante o sono REM ocorre processamento de memórias. 

No experimento os indivíduos aprenderam a identificar padrões gráficos específicos 

em uma tela de computador. A memória desta habilidade foi aprimorada após uma 

noite de sono REM, isto é, houve ganho de performance. Quando os sujeitos 
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experimentais foram privados de sono REM, não houve ganho de performance. Os 

correlatos eletrofisiológicos do efeito benéfico do sono sobre as memórias foram pela 

primeira vez estudados no hipocampo de ratos implantados cronicamente com 

eletrodos para registro neuronal (Pavlides & Winson, 1989) . Os animais foram 

restringidos a uma porção específica do espaço, causando a ativação de um grupo de 

neurônios codificadores de espaço no hipocampo, relacionados com aquele local 

específico do espaço. Grupos neuronais relacionados a outros lugares do espaço 

permaneceram desativados. Após esta experiência os animais foram realocados em 

suas jaulas para o registro neural durante o sono. Os pesquisadores observaram 

padrões de impulsos elétricos similares aos registrados durante a vigília, tanto durante 

o sono de ondas lentas quanto durante o sono REM. Winson sugeriu que existe um 

sistema chamado de Portal Neuronal, pelo qual neurotransmissores quimicamente 

ativos têm sua entrada permitida ou negada a áreas específicas do cérebro. O 

Hipocampo é uma dessas áreas. Quando um animal está desperto, essas barreiras 

permanecem fechadas, mas quando o animal adormece, elas começam a se abrir, 

permitindo que os neurotransmissores entrem no hipocampo. Quando o sono REM 

aparece, os portais estão completamente abertos e ondas de ritmo teta aparecem  

(Winson, 1974) . Ele também acredita que isso acontece em humanos, e que os sonhos 

refletem um mecanismo de processamento da memória herdado dos animais inferiores, 

no qual a informação para a sobrevivência é reprocessada durante os sonhos (Winson, 

1990) . Essa ligação entre o sonho e a memória pode ser percebida quando pessoas são 

impedidas de chegarem ao sono REM. Elas têm dificuldade de lembrar-se do que 

aprenderam de um dia para o outro. 

Corroborando o papel desempenhado pelo sono REM no processamento da 

memória, Ribeiro relatou que o gene zif-268, um fator de transcrição necessário para a 

plasticidade sináptica e requerido para o aprendizado, é ativado seletivamente durante 

o sono REM em ratos expostos à experiência nova em um período anterior de vigília  

(S Ribeiro, Goyal, Mello & Pavlides, 1999) . 



15

 A reindução do gene zif-268 durante o sono REM pós-experiência representa 

uma ligação consistente entre a reativação neuronal durante o sono REM e a 

plasticidade celular requerida para a consolidação de memórias. Um estudo 

subseqüente da expressão do gene zif-268 após a indução de potenciação de longo 

prazo no hipocampo de ratos revelou que o sono REM é concomitante com uma 

reindução gênica que se afasta do hipocampo a cada ciclo, sugerindo que o sono REM 

é um estado privilegiado para que as memórias deixem o hipocampo e se instalem no 

córtex cerebral (Ribeiro, 2002) . A investigação da atividade de muitas dezenas de 

neurônios através do registro eletrofisiológico com múltiplos eletrodos mostrou que a 

reverberação neuronal inicial ocorre principalmente durante episódios de sono de 

ondas lentas (SWS)  (Ribeiro, 2004) . Em conjunto, os resultados os levaram a propor 

que o sono SWS e o sono REM desempenham papéis diferentes e complementares na 

consolidação das memórias (Ribeiro & Nicolelis, 2004) . Como explicado por Pierre 

Maquet (2001) , aprende-se durante o sono, pois nos momentos após a aquisição da 

informação esta precisa ser consolidada pelo cérebro ou acaba sendo apagada. 

Consolidar, neste caso, é o processo pelo qual os traços da memória são reativados, 

reforçados, propagados e associados pela formação de novas conexões neuronais. O 

sono oferece as condições ideais para esse processo, pois ocorre na ausência de 

interferência sensorial. Em conseqüência, os traços de memória adquiridos na vigília 

são recapitulados durante a noite e aparecem mais fortes no dia seguinte. 

Mark Solms (1995; 2000) diz que o sono REM e o sonho são estados 

dissociáveis: um pode ocorrer sem o outro. Pode haver sonhos na fase NREM do sono, 

e 5 a 10% destes são indistinguíveis dos sonhos da fase REM. Além disso, focos 

epilépticos em regiões têmporo-límbicas, ou seja, fora do tronco cerebral, podem 

causar pesadelos estereotipados recorrentes, tipicamente durante o sono NREM. Dos 

22 pacientes estudados por ele que apresentavam uma lesão na ponte e, 

conseqüentemente, perda total ou parcial do sono REM, 18 mantinham a capacidade 

de sonhar. Na concepção de Solms (2000) , o sono REM e o sonho são controlados por 

mecanismos biológicos diferentes: o primeiro pela atividade colinérgica da ponte; e o 

segundo pelos circuitos dopaminérgicos do cérebro anterior. Estes são a via final 
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comum de várias formas de estimulação cerebral. As ondas PGO freqüentemente 

exercem esse papel de estimulação cerebral, mas não de forma exclusiva. Segundo 

Solms, os neurônios de dopamina estimulam o sistema de busca ou de necessidade da 

mente, sua área motivacional. 

Para Ernest Hartmann (1998) , os pesadelos não são uma exceção; ao contrário, 

constituem o paradigma de todos os sonhos. Ele estudou os sonhos de pessoas que 

passaram por experiências traumáticas importantes e observou que, no início, muitas 

vezes havia uma mera repetição do trauma; mais tarde, contudo, os sentimentos de 

medo, vulnerabilidade, culpa ou pesar continuavam presentes nos sonhos, mas num 

contexto inteiramente diferente. Hartmann afirma ainda que, quando não há uma 

emoção dominante, e várias emoções de menor intensidade estão presentes, tal padrão, 

embora menos evidente, persiste. Suas idéias se centram no modo como o cérebro 

funciona. Segundo sua teoria, a função dos sonhos é a de fazer conexões que não são 

possíveis para o cérebro desperto. Essas conexões são determinadas pelas 

preocupações emocionais do sonhador. Ele ainda argumenta que as fantasias dos 

sonhos são uma metáfora para o estado emocional do sonhador. Em muitos casos as 

pessoas não sonham o acontecimento com o qual estão tentando lidar diretamente, no 

entanto, suas preocupações transparecem no cenário do sonho (Hartmann, 1998) . 

Revonsuo (2000) , por sua vez, baseou-se na teoria da evolução para tentar 

explicar os sonhos. Ele partiu das seguintes premissas: para os primeiros humanos, a 

vida era curta e cheia de ameaças; os eventos traumáticos freqüentemente são 

expressos nos sonhos; e os sonhos são fundamentais no processo de aprendizagem. De 

acordo com sua hipótese, a função dos sonhos é simular experiências traumáticas ou 

ameaçadoras que foram anteriormente vivenciadas durante a vigília. Tal simulação, 

segundo ele, leva a uma melhora no desempenho do indivíduo em relação à detecção e 

enfrentamento de ameaças, o que, conseqüentemente, aumenta a sua sobrevida e 

chances de procriação. A proposta de Revonsuo faz sentido, mas já foi alvo de críticas.  
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Stickgold e colaboradores (2000) investigaram os efeitos do jogo de 

computador Tetris em sujeitos experimentais normais e amnésicos. Todos os sujeitos, 

incluindo os amnésicos, reportaram o aparecimento de imagens relacionadas ao jogo 

durante a transição entre sono e vigília, conhecida como sono hipnagógico. No 

entanto, os amnésicos não puderam se lembrar do que tinham jogado no dia anterior, 

mas apenas das imagens relacionadas ao jogo que haviam acabado de jogar. Em outro 

estudo, Stickgold e colaboradores demonstraram que um sono rápido de 30 minutos 

após o treino numa tarefa de discriminação visual é suficiente para evitar que o 

desempenho piore por fadiga (Mednick, 2002) . O intervalo de tempo de 30 minutos 

permite que o sujeito experimental tenha sono de ondas lentas, mas não sono REM. Já 

investigando os efeitos de períodos um pouco mais longos de sono (50 minutos), 

suficientes para a ocorrência também de sono REM, os pesquisadores descobriram 

ganhos efetivos de desempenho para além da compensação da fadiga, comparáveis aos 

ganhos de desempenho após uma noite inteira de sono (Mednick, Nakayama & 

Stickgold, 2003) . Os resultados sugerem que o sono sem sonhos (ondas lentas) serve 

como um restaurador do funcionamento do cérebro, para que na fase seguinte, com 

sonhos, ocorram as modificações necessárias para que ganhos de aprendizado se 

instalem. 

Em artigo recente, Wagner e colaboradores (2004) investigaram o papel do 

sono na criação de novas idéias, isto é, a relação do sono com o “insight”. No 

experimento foi aplicado um teste psicológico de redução numérica, uma tarefa 

cognitiva que envolvia o aprendizado de seqüências estímulo-resposta, gerando 

melhoras graduais do desempenho pelo aumento a velocidade de resposta. Os sujeitos 

experimentais foram apresentados a uma série de oito números que deveria ser 

resolvida a partir de regras simples e inequívocas, sendo-lhes solicitado que 

descobrissem, no menor tempo possível, a solução final da seqüência. Havia, 

entretanto uma fórmula oculta, implícita, que permitiria calcular o valor rapidamente. 

Após o treinamento inicial, os sujeitos foram divididos em três grupos: sono normal, 

vigília noturna e vigília diurna. Aos serem testados novamente no dia seguinte, cerca 

de 60% dos sujeitos do grupo de sono normal foram capazes de intuir a fórmula 
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secreta, em contraste com os sujeitos experimentais submetidos a vigília diurna ou 

noturna, que não foram capazes de intuir a regra implícita. Os resultados indicam que 

o sono está ligado à reestruturação de representações mentais necessária para a 

descoberta de soluções novas para uma tarefa cognitiva. Existem muitos exemplos na 

ciência e na literatura nos quais as idéias importantes se revelaram em um sonho. 

Casos interessantes como o do químico Kekule e a descoberta da estrutura molecular 

do benzeno, Mendeleiev criando a primeira versão da tabela periódica dos elementos 

químicos, Voltaire e Goethe com seus poemas (Ennis & Parker, 2001) . 

1.4 Uma revisão sobre a interpretação dos sonhos 

Apesar da existência de tantas teorias sobre os sonhos e sobre como interpretá-

los, esse estado singular permanece misterioso. Ninguém realmente sabe por que 

sonhamos, ou o que os sonhos significam. São Jerônimo dizia que interpretar os 

sonhos era o mesmo que feitiçaria e, por dois séculos, a prática foi proibida para os 

membros da igreja cristã. 

Nos mais de cem anos desde que Freud desenvolveu sua teoria, o número de 

métodos para interpretar os sonhos cresceu de modo significativo. Fritz Perls escreveu 

que cada aspecto de um sonho pode realmente nos dizer algo sobre a personalidade do 

sonhador. Calvin Hall declarou que os sonhos têm continuidade com a vida desperta e 

refletem as preocupações atuais do sonhador, seus pensamentos e comportamentos; 

um sonho nem sempre é uma visão objetiva da realidade, mas mostra como o sonhador 

vê o mundo (Ennis & Parker, 2001) . Cartwright (1991) sugere que os sonhos 

desempenham um papel adaptativo, já que permitem às pessoas processar 

emocionalmente informações significativas que se relacionam com várias situações de 

vida. Jung  (1969) falava sobre os arquétipos, presentes no nascimento e armazenados 

no inconsciente. Aparecem como símbolos em sonhos e mostram preocupações que 

estão presentes nos humanos desde a evolução da espécie. Ann Faraday acreditava que 

os sonhos têm três camadas de significado (olhar para fora, sonhos-espelho e olhar 
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para dentro), e cada uma delas deve ser explorada. Gayle Delaney fazia uma 

“entrevista do sonho” que começava com um diagrama onde escrevia e assinalava os 

componentes-chave, depois a entrevista aonde o sonhador reconta o sonho na primeira 

pessoa do presente do indicativo e depois dava um feedback ao sonhador (Ennis & 

Parker, 2001).  

Calvin Hall e Robert van de Castle (2008) analisaram o conteúdo de cinco 

sonhos de 100 estudantes americanos do sexo masculino e 100 do sexo feminino, e 

documentaram os conteúdos dos sonhos mais comuns. Descobriram que homens e 

mulheres sonham com coisas diferentes. Os cenários para os sonhos dos homens, em 

geral, são lugares que eles sabem estar ao ar livre. Na média, os sonhos dos homens 

contêm mais personagens masculinos que femininos. As interações entre personagens 

dos sonhos são, com freqüência, fisicamente agressivas. Os homens relatam mais 

rejeição e mais atividade sexual. Nas mulheres os sonhos transcorrem em ambientes 

fechados e familiares. Contêm um número semelhante de personagens masculinos e 

femininos, mas sonham mais com pessoas conhecidas. Seus sonhos são menos 

agressivos, devido à ajuda e proteção de outros personagens. Também estudaram os 

sonhos de uma mulher no transcorrer de toda a sua vida, dos 25 aos 78 anos, coletando 

904 sonhos. Descobriram que o conteúdo dos sonhos não apenas é contínuo com a 

vida desperta como também é consistente, ou seja, sonhamos a mesma coisa muitas 

vezes. 

É possível descrever o conteúdo emocional dos sonhos reunindo e analisando o 

conteúdo dos sonhos relatados. Hall e Van de Castle disseram que apenas um em cada 

três sonhos contém emoção. Entretanto, Merrit, Stickgold, Pace-Schott e Hobson 

mudaram o modo como faziam perguntas aos sujeitos e mostraram que o número de 

emoções relatadas aumentava mais de dez vezes em relação ao do estudo original de 

Hall e Van Castle. Apesar de suas diferenças metodológicas, ambos os estudos 

concordam que a emoção mais comum experimentada durante o sonho é o medo. Em 

1996 um estudo observando a atividade do cérebro durante o sono descobriu que 

durante o sono REM o complexo amidalóide e outras áreas do cérebro associadas ao 
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processamento de lembranças emocionais eram os mais ativos. Don Kuiken descobriu 

que muitas pessoas tinham sonhos emocionalmente tão intensos que afetavam suas 

vidas, às vezes durante dias. Ele chega classificar os sonhos em: sonhos existenciais, 

sonhos de ansiedade, sonhos transcendentais, sonhos de alienação e sonhos mundanos 

(Ennis & Parker, 2001) .  

Domhoff (2003) , discutindo extensamente as principais questões 

metodológicas do estudo de conteúdos oníricos, conclui que o método de coleta 

através do laboratório do sono é preciso e representativo, maximizando o lembrar do 

sonho (despertando o sujeito durante o sono REM das últimas horas de sono, com 80% 

a 90% de chance de obtenção de relato onírico). A adaptação ao ambiente 

experimental (EEG, quarto monitorado, etc.) é rápida, e a diferença mais consistente 

entre os relatos obtidos em casa e no laboratório relaciona-se a maiores conteúdos 

agressivos no primeiro (seguindo a tendência da variabilidade da agressão em conjunto 

com diversos outros fatores, como idade, sexo, valores culturais e individuais). 
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2    OBJETIVOS 

Apesar de termos várias evidências sobre o papel do sono na consolidação de 

memórias e no aprendizado (Born, 2006; Born & Wagner, 2004a, 2004b; Pavlides & 

Winson, 1989; Ribeiro, 2000, 2004; Ribeiro & Mello, 2000; Ribeiro & Nicolelis, 

2006; Ribeiro & Nicolelis, 2004; Stickgold, 2003; Stickgold, James & Hobson, 2000; 

Stickgold & Walker, 2005; Wagner, 2004; Wagner, Hallschmid, Rasch & Born, 2006; 

Wagner, Kashyap, Diekelmann & Born, 2007; Walker, 2003; Walker & Stickgold, 

2004) ainda não há um corpo de resultados demonstrando que o conteúdo dos sonhos 

possa ser adaptativo. O presente trabalho tem como objetivo entender o papel do sonho 

no aprendizado de uma tarefa cognitiva complexa, o jogo de computador “Doom”. A 

hipótese de trabalho é que a melhora de desempenho no jogo pode estar relacionada: 

 1) à distribuição espacial e espectral do sinal de EEG registrado durante o sono 

pós-jogo e/ou 

 2) ao conteúdo onírico pós-jogo.  

Espera-se que: 

1) sejam observados ganhos de performance no jogo após o sono; 

2) regiões cerebrais mais ativadas espectralmente durante a execução do jogo 

sejam reativadas durante o sono de ondas lentas e/ou o sono REM; 

3) tal reativação cerebral seja proporcional aos ganhos de performance; 

4) elementos da vigília do dia anterior (traços mnemônicos) estejam presentes 

nos relatos de sonhos; 

5) a penetrância dos estímulos (elementos do jogo) se relacione diretamente 

com a motivação do jogador; 

6) a penetrância dos estímulos seja correlacionada com comportamentos 

adaptativos que aumentem a eficácia do jogador, isto é, com os ganhos de 

performance após o sono. 
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3    MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Local da pesquisa: 

A instituição onde foi realizada a pesquisa é o Instituto Internacional de 

Neurociência de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS), que atua em diversas linhas 

de pesquisa, entre elas uma nova linha sobre o comportamento humano durante o sono 

e as características funcionais dos sonhos. Esta pesquisa foi feita em uma sala 

exclusiva para o estudo de monitoração do sono em sujeitos experimentais humanos 

(Laboratório do sono - FIGURA 1A), de acordo com padrões internacionais de 

conforto para o sujeito experimental e com a Sociedade Brasileira do Sono 

(Bittencourt, Silva & Conway, 2005) : suíte climatizada com dimensão de 3 metros X 

3 metros e com controle de luminosidade e instalações adequadas, permitindo 

segurança, conforto, dignidade e privacidade aos participantes do experimento. As 

condições de funcionamento elétrico-hidráulico e as condições de limpeza e 

manutenção eram periodicamente verificadas. Não existia TV ou som no quarto. As 

informações registradas em conjunto com o sistema de monitorização de imagem do 

quarto do sono, são enviadas à Central de Registro (3 metros X 2 metros - FIGURA 

2B), localizada ao lado do quarto permitindo que os pesquisadores acompanhassem o 

exame sem interrupções nem interferência com os sujeitos experimentais. As refeições 

oferecidas aos participantes da pesquisa (jantar e café da manhã) foram fornecidas pela 

cozinha do IINN-ELS. A instituição se encarregou, ainda, de fornecer recepção com 

secretária e segurança 24 horas.  
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FIGURA 1 – Elementos do laboratório do sono: A) cama, B) central de registro e C) 
computador em que o sujeito executou a tarefa. 

3.2 Sujeitos: 

Foram avaliados os conteúdos oníricos de 22 sujeitos (5 mulheres e 17 homens) 

sem utilização de medicação, maiores de 18 anos (média: 27,7). Estes sujeitos foram 

recrutados através de cartazes colocados em murais do Departamento de Fisiologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Internacional de 

Neurociências de Natal - Edmond e Lily Safra, todos foram esclarecidos e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). 

3.3 Instrumentos: 

Foi utilizado um sistema de gravação de áudio (para as entrevistas e relatos), de 

vídeo (monitoramento do sujeito – FIGURA 2A) e de captação de vídeo do jogo 

(fraps®). Foi usado um aparelho de monitoramento do sono (BrainNet BNT-36 para 
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EEG, EMG, ECG, EOG – FIGURA 2B) durante o experimento para verificar as fases 

de sono, constituindo um método indolor. Utilizamos também um computador que 

permitisse o sujeito executar a tarefa (FIGURA 1C). A pele para a colocação dos 

eletrodos era devidamente limpa com papéis especiais umedecidos com álcool, os 

eletrodos foram colocados com uma pasta condutora e colocados voltados para o 

centro. Para isto empregou-se o sistema tradicional 10-20 de colocação dos eletrodos 

(FIGURA 3). Após isso foram fixados com fita microporo com um pouco de colódio 

elástico (substância de secagem rápida que utiliza éter como solvente) para uma 

fixação segura durante toda a noite. No fim fazíamos um rabo-de-cavalo a partir do 

centro da cabeça, o que permitia um maior conforto ao paciente. O jogo utilizado 

(Doom – FIGURA 2C) consiste de uma tarefa de navegação espacial dificultada pela 

presença de adversários que podem ser eliminados pelo uso de armas virtuais. Foi 

escolhido este jogo, pois oferece ampla oportunidade de aprendizado na percepção 

sensorial, precisão motora e navegação espacial. Além disso, contêm muitos elementos 

potencialmente indutores de insight, como passagens secretas e bônus restauradores de 

saúde virtual dos jogadores. Os sujeitos foram orientados a não alterar 

substancialmente seu cotidiano, mas lhes foi pedido que não praticassem nenhuma 

atividade física forçada e que estivessem em condições adequadas para a realização da 

coleta de dados, sem a ingestão de álcool, tabaco ou outras substâncias. Na primeira 

noite o sujeito assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE - Anexo 

2) e respondeu alguns questionários referentes ao seu perfil sócio-demográfico 

(Anexo3), sono (Anexo4) e comportamento (Anexo5). Através de uma abordagem 

padronizada dos diferentes aspectos relacionados ao sono, estes questionários 

oferecem medidas subjetivas de sono do sujeito, permitindo a identificação da 

presença ou ausência de distúrbios do sono e outros quadros associados. São eles: 

• Informações Sócio-Demográficas: mostra os dados de identificação pessoal, 

contato, dados antropométricos e demográficos; 

• Pré-Sono: registra os elementos dos principais distúrbios do sono dos 

últimos 6 meses; 
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• Pré-Sono - dia e noite anterior ao exame: aborda questões relativas ao dia e 

noite anterior ao exame, podendo indicar possíveis alterações nos resultados; 

• Qualidade geral do sono (Pittsburg): referente à qualidade do sono do último 

mês; 

• Fletcher e Lucckett: avaliação dos distúrbios respiratórios do sono 

• Epworth: resultado oferece uma medida geral do grau de sonolência diurna 

do paciente; 

• Horne: avaliação do ritmo sono-vigília; 

• Jogos eletrônicos; 

• Pós-Sono: aborda questões relativas a noite de sono; 

• Sonho-Jogo: Último questionário a ser respondido (fim do experimento), 

tem a intenção de verificar o grau de consciência do sujeito em relação ao 

experimento. 

Ainda foi utilizado um questionário (Pós-Sonho) para servir como guia na hora 

da entrevista do relato onírico. Posteriormente recebeu eletrodos para a monitoração, 

sendo registrado por toda a noite durante o sono. Na segunda noite, o sujeito 

respondeu algumas perguntas sobre o seu dia, leu novas instruções para o experimento, 

e recebeu os eletrodos para a monitoração. O sujeito realizou uma tarefa no 

computador pelo tempo máximo de 1h30min (uma hora e trinta minutos) e então 

encaminhado para dormir. Na manhã seguinte, o sujeito jogou novamente a mesma 

tarefa pelo tempo de 1 hr (uma hora) e foi liberado do experimento. Tanto na primeira 

como na segunda noite os sujeitos foram despertados durante o último REM, estágio 

caracterizado pela dessincronização dos potenciais (baixa amplitude e alta freqüência 

das ondas cerebrais), episódios de movimentos oculares rápidos (daí a sigla em inglês, 

REM) e atonia muscular (perda do tônus muscular) (FIGURA 4), para serem coletados 

os relatos oníricos (FIGURA 5). O horário de chegada dos sujeitos no laboratório foi 

determinado conforme seu horário normal de sono, ou seja, era escolhido com base na 

hora em que o sujeito habitualmente sentia-se cansado e com sono. O sujeito chegava 

ao local do experimento 2 h (duas horas) antes do seu horário de dormir na primeira 

noite, e 3h30min (três horas e meia) antes do seu horário de dormir na segunda noite.    
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Por exemplo, se um sujeito sente sono as 22:00 normalmente, na primeira noite 

chegava ao laboratório às 20:00 e na segunda noite às 18:30. Os pesquisadores se 

colocaram à disposição dos sujeitos experimentais para tirar dúvidas sempre que 

necessário. 

Importante saber que o software de captação de vídeo do jogo deu alguns 

problemas na sua execução em 4 sujeitos (1, 3, 7 e 8), ou seja, este software capta as 

imagens da tela do computador e foi feito a posteriori uma análise dos dados do 

desempenho destes sujeitos. Então em relação à investigação da melhora de 

desempenho pós noite temos 18 sujeitos (4 mulheres e 14 homens) analisados. 

Até o sujeito 9 o experimento foi feito com apenas uma noite: com 8 canais de 

EEG (C3, C4, Cz, O1, O2, Oz, Fp1 e Fp2), 2 canais de EOG (Oc1 e Oc2), 2 canais de 

EMG submentoniano (EMG1 e EMG2), 2 canais de ECG (ECG1 e ECG2) e 2 canais 

de referências (A1 e A2), isso porque o aparelho do EEG era utilizado apenas para 

monitorizar o sono do sujeito e verificar a arquitetura do seu sono, acordando no seu 

último REM. Percebido que alguns sujeitos reclamavam da noite dormida no 

questionário pós-sono, pesquisado na literatura, foi percebido que alguns poucos 

pesquisadores apesar de terem mais trabalho, realizavam uma noite de habituação, 

onde conseguiam quase que extinguir este problema (Cartwright, Agargun, Kirkby & 

Friedman, 2006; Cipolli, Fagioli, Mazzetti & Tuozzi, 2004; Higuchi, Motohashi, Liu 

& Maeda, 2005; Takahara , Kanayama , Nittono & Hori, 2006). Então a partir do 

sujeito 10 foram feitos 2 noites de sono no local do experimento. Além disso, foi 

resolvido mapear e explorar o máximo que o aparelho permitia, finalmente, a partir do 

sujeito 11 todos os sujeitos além de continuarem a ter 2 noites de experimento, tinham 

acrescentados a sua cabeça 12 eletrodos (F3, F4, F7, F8, Fz, T3, T4, P3, P4, T5, T6 e 

Pz) de EEG. 
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FIGURA 2 – Instrumentos do experimento: A) câmera infravermelha, B) aparelho de 
EEG e C) Jogo “Doom”. 

FIGURA 3 – Método utilizado para colocação de eletrodos: A, B, C) sistema tradicional 
10-20 de colocação dos eletrodos e D) Exemplo dos canais básicos utilizados. Figuras 
extraídas do site http://www.fleury.com.br/Medicos/SaudeEmDia/ManualNeuro 
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FIGURA 4 – Exemplo de trechos de um registro de EEG durante: A) Vigília e B) Sono REM. 

             

       FIGURA 5 – Esquema do desenho experimental. 1ºdia: questionários, colocação de eletrodos, 
sono e entrevista no último REM. 2ºdia: questionários, colocação de eletrodos, jogo, sono, entrevista 
no último REM e jogo. 
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3.4 Critérios da pesquisa 

• de Inclusão: Sujeitos que não usassem psicotrópicos, fossem maiores de 18 

anos, tivessem renda familiar de no mínimo 3 salários mínimos e que não 

tivessem compromisso na manhã seguinte às noites do experimento. 

• de Exclusão: Sujeitos que possuíssem distúrbios do sono ou respiratórios 

que interferissem no sono, patologias físicas ou mentais, menores de 18 

anos, usuários de psicotrópicos e que tivessem compromissos na manhã 

seguinte ao experimento. 

3.5 Análise de Dados: 

1. Os discursos oníricos foram analisados para quantificar a presença de 

elementos sensoriais, espaciais, motores e simbólicos do jogo de computador nos 

sonhos. Após o término do experimento, todos os sujeitos foram orientados a fazer 

duas listas, contendo 20 palavras cada, uma sobre o local experimental ( IA ) e a outra 

sobre a tarefa executada ( IJ ). Com isso demos um valor aos relatos oníricos 

conforme a importância das palavras escritas. Possuímos 3 formas de quantificar estes 

relatos: Na Intrusão 1 foi realizado um ranqueamento das primeiras vinte palavras 

(lista geral) mais relatadas em ambos casos ( IA e IJ ). Posteriormente observamos 

grupos ( 3 ) distintos nas palavras e demos um valor arbitrário para cada grupo (5, 3 e 

2), dando um ponto se a pessoa relatava uma palavra que não estava na lista geral. Na 

Intrusão 2, também foi feita uma lista geral das vinte palavras mais relatadas, mas 

pontuamos a partir da possibilidade destas serem ditas por todos os sujeitos (22, no 

total). Por exemplo: se uma palavra foi dita por 10 sujeitos, então a pontuação dada a 

ela seria de 10/22, que é igual a 0,4545. Nesse caso, palavras que estavam fora da lista 

geral não eram pontuadas. A diferença para a Intrusão 3 foi que fizemos a relação de 

todas as palavras contidas nas listas dos sujeitos e as pontuamos da mesma forma que 

na intrusão 2. Desta forma, todo conteúdo onírico tinha uma pontuação. 
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2.  Em um dos últimos questionários que foram apresentados (Pós-sono), os 

voluntários foram orientados a dar uma nota de 0 a 10 para esta noite de sono. Desta 

forma poderíamos quantificar a qualidade do sono de uma noite para a outra, ou seja, 

verificar a importância da noite de habituação. Com isso analisamos se houve 

diferença entre as primeiras noites dos 2 grupos: com uma noite (G1) e o com duas 

noites (G2). Para isto realizamos o Mann-Whitney, pois é uma prova não-paramétrica 

destinada a comparar duas amostras independentes do mesmo tamanho ou desiguais, 

cujos escores tenham sido mensurados pelo menos a nível ordinal. Para analisar se 

realmente a segunda noite do G2 foi diferente da sua primeira noite, realizamos o 

Wilcoxon, pois é uma prova não-paramétrica destinada a comparar dados pareados de 

uma amostra obtidos em ocasiões distintas: antes e após. Equivale ao teste t de Student

para dados relacionados, mas aplicado a dados mensurados das diferenças entre os 

pares amostrais.  

3. Foram analisadas nove medidas diferentes de desempenho, neste quesito 

18 sujeitos (4 mulheres e 14 homens) foram avaliados. O desempenho no jogo e a 

motivação do sujeito para jogar foram quantificados a partir do etograma detalhado da 

tarefa. Em Mortes foi comparado o número de vezes que o personagem morreu no 

pré-sono com a quantidade de vezes que este morreu no pós-sono. Em Fases foi 

comparado o número de vezes em que o personagem completou a fase experimentada 

do jogo no pré-sono com a quantidade de vezes que este o fez no pós-sono. Em 

Inimigos foi comparado o número de inimigos mortos durante o jogo no pré-sono com 

a quantidade de inimigos mortos no pós-sono, utilizando o valor dado pelo criador do 

jogo a cada inimigo (http://doom.wikia.com/wiki/TNT:_Evilution). Em Munição foi 

comparada a quantidade de munições que o personagem coletou no pré-sono com a 

quantidade de munições que este coletou no pós-sono. Em Medicamentos foi 

comparada a quantidade de medicamentos que o personagem coletou no pré-sono com 

a quantidade de medicamentos que este coletou no pós-sono. Em Passagens foi 

comparada a quantidade de passagens secretas que o personagem coletou no pré-sono 

com a quantidade de passagens secretas que este coletou no pós-sono. Em Tiros foi 

comparada a relação entre a quantidade de tiros e o número de vidas utilizadas pelo 

personagem (tiros/vidas) no pré-sono com a relação entre a quantidade de tiros e o 
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número de vidas (tiros/vidas) utilizadas no pós-sono. Em Rank foi comparado o valor 

de exploração do mapa do jogo no pré-sono com o valor de exploração do mapa do 

jogo no pós-sono, para conseguirmos estes valores digitalizamos o mapa utilizado pelo 

jogador durante a tarefa e demos valores conforme a distância percorrida e a 

importância dos lugares, ou seja, quanto mais ambientes o personagem conquistava, 

mais pontos o sujeito recebia (FIGURA 6). Em Pontaria foi comparada a relação 

entre a quantidade de tiros e a quantidade de inimigos mortos pelo personagem 

(tiros/inimigos) no pré-sono com a relação entre a quantidade de tiros e a quantidade 

de inimigos mortos pelo personagem (tiros/inimigos) no pós-sono. Realizamos teste de 

Wilcoxon para verificar a diferença entre os dias em todos os desempenhos. Os resultados 

estão plotados em gráficos box-plot de mediana e quartis. Barras vermelhas: medianas; 

limite inferior da caixa: primeiro quartil; limite superior: terceiro quartil; extremidades 

da linha tracejada: menor e maior valor; cruzes vermelhas: valores cuja distância do 

primeiro e terceiro quartis é maior que 1,5 vezes o intervalo inter-quartis. É 

visualizado também gráfico de barras demonstrando as medianas de cada grupo com o 

seu intervalo de confiança (“Bootstrap”), análogo ao desvio padrão amostral. A outra 

barra é a mediana da diferença dos dias, calculado pelo teste de Wilcoxon, finalizando 

com um valor de p para verificar se há ou não diferença significativa entre os grupos. 

Todos estes dados foram analisados em programas codificados em Matlab (The 

Mathworks, Inc., EUA). 

4. Alguns autores sugerem (Stickgold, Whidbee, Schirmer, Patel, & 

Hobson, 2000) que tanto o SWS (sono de ondas lentas) como o REM são importantes 

para a consolidação e o aprendizado da memória, sendo que o primeiro SWS e o 

último REM da noite estariam mais correlacionados com estes processos. Os 

resultados fornecem evidência de que a aprendizagem na tarefa de discriminação 

visual depende de mudanças neuronais que normalmente ocorrem somente durante o 

sono. Para verificarmos isto em nossos dados dividimos o sono dos sujeitos em 4 

quartis. Com isso inicialmente verificaríamos se realmente a arquitetura de que existe 

mais SWS na primeira parte do sono e mais REM na segunda parte fosse aparecer. 

Finalmente realizamos uma correlação de Pearson (a mesma utilizada no artigo) para 

realizar esta tarefa, este é um teste onde os valores X e Y são mensurados a nível 
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intervalar ou de razões. Ele pode variar de -1 a +1, e quando mais próximos desses 

valores, mais forte a associação das variáveis em exame. O escore zero desse 

coeficiente indica ausência de correlação. 

5. Para verificar uma possível correlação entre as intrusões da tarefa e/ou 

do ambiente com a melhora de desempenho, utilizamos também a correlação de 

Pearson.  

6. A partir do sujeito 11 temos uma maior varredura cerebral, utilizando 20 

eletrodos no escalpo. Com isso reproduzimos umas figuras de cabeças que possuem a 

ativação de certo estado (SWS1, REM1, Jogo1, SWS2, REM2 e Jogo2). Tendo em 

mãos os registros de EEG precisamos recortar os trechos que queremos analisar, 

transformando e salvando os trechos recortados em arquivos .mat que podem ser 

manipulados pelo Matlab. Para isso, utilizamos uma rotina de recorte que carrega os 

arquivos .plg (como pegamos o registro no aparelho de EEG), verifica-se quais canais 

estão contidos naquela análise e qual a freqüência utilizada no exame. Então o tempo 

de recorte será de acordo com o a taxa de freqüência da seguinte forma: se fizemos um 

exame com uma taxa de amostragem de 200 amostras por segundo e queremos 

recortar do ponto 1 min 30 seg até 3 min então a rotina fará o recorte no dado do ponto 

90x200 = 18000 até o ponto 180x200 = 36000. Então faremos os recortes para cada 

sujeito dos trechos no tempo que quisermos referentes aos estágios SWS, REM e 

TAREFA, em seguida salvam cada trecho em pastas separadas por estágios. Para 

calcular as potências de ativação média inicialmente selecionamos quais bandas e 

quais sujeitos queremos analisar preenchendo as variável bandas e sujeitos

respectivamente. Em seguida definimos as pastas onde estão localizados os trechos 

.mat devidamente já recortados de 1h de jogo e 10 min de REM e SWS. Cada vetor 

cabeça será então normalizado da seguinte forma: cabeça = cabeça. /norm (cabeça). 

Então dividindo cada valor desses teremos um vetor cabeça de uma freqüência. O 

algoritmo então segue fazendo o mesmo procedimento para todos os sujeitos e bandas. 

Depois disso, é somado para cada banda, o vetor normalizado de todos os sujeitos em 

cada banda. Tendo agora os vetores de potência de ativação normalizados, somados e 

calculados na média, usaremos uma função para plotar as cabeças de uma forma 

gráfica intuitiva (ver Resultados). Com as cabeças plotadas, além de analisarmos todos 
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os sujeitos, verificamos alguns grupos específicos para verificar como estava a 

distribuição da potência nestes estados.

FIGURA 6 – A) Mapa sendo utilizado por um voluntário, B) Mapa da fase jogada, C) Mapa digitalizado 

com valores atribuídos ( pequenos números sobre o mapa).

3.9 Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Humanos:

Este projeto foi aprovado no Comitê de ética em pesquisa envolvendo humanos 

(CEP-UFRN) com o número 002/07 (Anexo1). 
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4    RESULTADOS 

4.1 Habituação 

Como temos 9 sujeitos com apenas uma noite e 13 com duas, fizemos uma 

comparação com a primeira noite dos dois grupos para verificar se ocorreu alguma 

diferença significativa entre eles (inter-grupos) e depois uma comparação dentro do 

mesmo grupo (intra-grupos) para verificar se realmente os sujeitos consideraram que a 

segunda noite foi melhor do que a primeira, ou seja, que foi feita a habituação do 

ambiente e dos elementos do laboratório (FIGURA 8).

                  

FIGURA 7 – A) Não houve diferença significativa entre os primeiros dias dos dois 
grupos ( Mann-Whitney, p=0,16 ), B) Comparando a primeira e segunda noite do grupo que 
participou das duas no experimento verificamos uma diferença significativa entre os grupos ( 
Wilcoxon, p<0,01 ).
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4.2 Relato dos sonhos 

Dos 22 sujeitos, apenas 2 relataram não lembrar se haviam sonhado ou 

esquecido do sonho (FIGURA 9). 

Relato de sonho
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FIGURA 8 – Comparação o número de sujeitos que relataram sonhos e o número que 
não o fizeram, quando despertados do sono REM. 

Em relação aos que relataram sonhos, 18 sujeitos sonharam com elementos do 

jogo direta ou indiretamente e apenas 2 sujeitos sonharam apenas com elementos do 

ambiente, como cama e eletrodo. 10 dos 20 sujeitos sonharam tanto com o ambiente 

quanto com o jogo. 

Como dito anteriormente, pode-se analisar com duas noites 13 sujeitos. Destes 

todos sonharam com elementos do jogo na segunda noite (FIGURA 10) e houve um 

aumento da intrusão de ambiente também na segunda noite (FIGURA 11).  
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FIGURA 9 – Presença dos estímulos do jogo nos sonhos dos sujeitos nas duas noites.  
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FIGURA 10 – Presença dos estímulos do ambiente do experimento nos sonhos dos 
sujeitos nas duas noites.  
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4.3 Desempenhos 

O Jogo escolhido proporciona a correlação da avaliação do desempenho com 

tipos de memórias diferentes, como por exemplo, a declarativa e a não-declarativa. 

Este é executado com uma das mãos e com a ajuda de uma tecla do computador para 

poder localizar-se no ambiente jogado. Os resultados confirmaram que todos os 

sujeitos melhoraram o seu desempenho no jogo pós-sono. Houve diferenças 

significativas entre todos os grupos, conforme mostram as FIGURAS 12-20. 
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• Morte: foi comparado o número de vezes em que o personagem morreu no 

pré-sono com a quantidade de vezes que este morreu no pós-sono. Tal como 

podemos observar, os sujeitos morreram significativamente menos na 

condição pós-sono, demonstrando uma melhora no desempenho segundo 

este critério. 

FIGURA 11 – Comparação da quantidade de mortes do personagem do jogo durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento e 
a diferença dos dias. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com 
os respectivos valores de desvio padrão amostral com diferença significativa 
(p<0,001). 
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• Fase: foi comparado o número de vezes em que o personagem completou a 

fase experimentada do jogo no pré-sono com a quantidade de vezes que este 

o fez no pós-sono. Segundo esse critério todos os sujeitos melhoram depois 

do despertar, ou seja, os sujeitos passaram mais de fase ao jogar de novo. 

FIGURA 12 – Comparação da quantidade de vezes que o personagem passou de fase 
durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do 
experimento e a diferença dos dias. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do 
experimento com os respectivos valores de desvio padrão amostral com diferença 
significativa (p<0,001). 
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• Inimigos: foi comparado o número de inimigos mortos durante o jogo no 

pré-sono com a quantidade de inimigos mortos no pós-sono. Segundo esse 

critério todos os sujeitos melhoram depois do despertar, ou seja, os sujeitos 

mataram mais inimigos ao jogar de novo. 

FIGURA 13 – Comparação da quantidade de inimigos mortos durante a execução no 
pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento e a diferença 
dos dias. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os 
respectivos valores de desvio padrão amostral com diferença significativa (p<0,001). 
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• Medicamentos: foi comparada a quantidade de medicamentos que o 

personagem coletou no pré-sono com a quantidade de medicamentos que 

este coletou no pós-sono. Segundo esse critério todos os sujeitos melhoram 

depois do despertar, ou seja, os sujeitos coletaram mais medicamentos ao 

jogar de novo. 

          

FIGURA 14 – Comparação da quantidade de medicamentos coletados durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento e 
a diferença dos dias. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com 
os respectivos valores de desvio padrão amostral com diferença significativa 
(p<0,001). 



42

• Munição: foi comparada a quantidade de munições que o personagem 

coletou no pré-sono com a quantidade de munições que este coletou no pós-

sono. Segundo esse critério todos os sujeitos melhoram depois do despertar, 

ou seja, os sujeitos coletaram mais munições ao jogar de novo. 

          

FIGURA 15 – Comparação da quantidade de munições coletadas durante a execução 
no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento e a 
diferença dos dias. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os 
respectivos valores de desvio padrão amostral com diferença significativa (p<0,001). 
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• Passagens: foi comparada a quantidade de passagens secretas que o 

personagem coletou no pré-sono com a quantidade de passagens secretas 

que este coletou no pós-sono. Segundo esse critério todos os sujeitos 

melhoram depois do despertar, ou seja, os sujeitos encontraram mais 

passagens secretas ao jogar de novo. 

          

FIGURA 16 – Comparação da quantidade de passagens secretas encontradas durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento e 
a diferença dos dias. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com 
os respectivos valores de desvio padrão amostral com diferença significativa 
(p<0,001). 
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• Rank: foi comparado o valor de exploração do mapa do jogo no pré-sono 

com o valor de exploração do mapa do jogo no pós-sono. Segundo esse 

critério todos os sujeitos melhoram depois do despertar, ou seja, os sujeitos 

exploraram mais ambientes do jogo ao jogar de novo.

          

FIGURA 17 – Comparação da quantidade de ambientes explorados do jogo durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento e 
a diferença dos dias. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com 
os respectivos valores de desvio padrão amostral com diferença significativa 
(p<0,001). 
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• Tiros: foi comparada a relação entre a quantidade de tiros e o número de 

vidas utilizadas pelo personagem (tiros/vidas) no pré-sono com a relação 

entre a quantidade de tiros e o número de vidas (tiros/vidas) utilizadas no 

pós-sono. Segundo esse critério todos os sujeitos melhoram depois do 

despertar, ou seja, os sujeitos aproveitaram muito mais sua “vida”, atirando 

nos inimigos, ao jogar de novo. 

          

FIGURA 18 – Comparação da otimização da vida em relação à tiros do personagem 
do jogo durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias 
do experimento e a diferença dos dias. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do 
experimento com os respectivos valores de desvio padrão amostral com diferença 
significativa (p<0,001). 
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• Pontaria: foi comparada a relação entre a quantidade de tiros e a quantidade 

de inimigos mortos pelo personagem (tiros/inimigos) no pré-sono com a 

relação entre a quantidade de tiros e a quantidade de inimigos mortos pelo 

personagem (tiros/inimigos) no pós-sono. Segundo esse critério todos os 

sujeitos melhoram depois do despertar, ou seja, os sujeitos aproveitaram 

muito mais seus “tiros”, atirando nos inimigos, ao jogar de novo. 

          

FIGURA 19 – Comparação da otimização dos tiros em relação à morte dos inimigos 
do personagem do jogo durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição 
box-plot dos dias do experimento e a diferença dos dias. B - Gráfico de barras das 
medianas dos dias do experimento com os respectivos valores de desvio padrão 
amostral com diferença significativa (p<0,001). 
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4.3.1 Desempenho dos grupos Homem e Mulher 

• Morte: foi comparado o número de vezes em que o personagem morreu no pré-

sono com a quantidade de vezes que este morreu no pós-sono. Tal como 

podemos observar, os homens morreram significativamente menos na condição 

pós-sono, demonstrando uma melhora no desempenho segundo este critério. 

FIGURA 20 – Comparação da quantidade de mortes do personagem do jogo durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.
B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 
valores de desvio padrão amostral. H (Homem) e M (Mulher) 
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• Fase: foi comparado o número de vezes em que o personagem completou a fase 

experimentada do jogo no pré-sono com a quantidade de vezes que este o fez no 

pós-sono. Tal como podemos observar, os homens melhoram depois do 

despertar, ou seja, passaram mais de fase ao jogar de novo. 

FIGURA 21 – Comparação da quantidade de vezes que o personagem passou de fase 
durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do 
experimento. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os 
respectivos valores de desvio padrão amostral. H (Homem) e M (Mulher) 
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• Inimigos: foi comparado o número de inimigos mortos durante o jogo no pré-

sono com a quantidade de inimigos mortos no pós-sono. Tal como podemos 

observar, os dois grupos melhoram depois do despertar sem diferença 

significativa entre ambos.

FIGURA 22 – Comparação da quantidade de inimigos mortos durante a execução no 
pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento. B - Gráfico 
de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos valores de desvio 
padrão amostral. H (Homem) e M (Mulher) 
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• Medicamentos: foi comparada a quantidade de medicamentos que o 

personagem coletou no pré-sono com a quantidade de medicamentos que este 

coletou no pós-sono. Tal como podemos observar, os dois grupos melhoram 

depois do despertar sem diferença significativa entre ambos.

FIGURA 23 – Comparação da quantidade de medicamentos coletados durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.
B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 
valores de desvio padrão amostral. H (Homem) e M (Mulher) 
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• Munição: foi comparada a quantidade de munições que o personagem coletou 

no pré-sono com a quantidade de munições que este coletou no pós-sono. Tal 

como podemos observar, os dois grupos melhoram depois do despertar sem 

diferença significativa entre ambos.

FIGURA 24 – Comparação da quantidade de munições coletadas durante a execução 
no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento. B - 
Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos valores de 
desvio padrão amostral. H (Homem) e M (Mulher) 
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• Passagens: foi comparada a quantidade de passagens secretas que o 

personagem coletou no pré-sono com a quantidade de passagens secretas que 

este coletou no pós-sono.

FIGURA 25 – Comparação da quantidade de passagens secretas encontradas durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.
B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 
valores de desvio padrão amostral. H (Homem) e M (Mulher) 
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• Rank: foi comparado o valor de exploração do mapa do jogo no pré-sono com 

o valor de exploração do mapa do jogo no pós-sono. Tal como podemos 

observar, os homens melhoram depois do despertar, ou seja, passaram mais de 

fase ao jogar de novo. 

FIGURA 26 – Comparação da quantidade de ambientes explorados do jogo durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.
B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 
valores de desvio padrão amostral. H (Homem) e M (Mulher) 
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• Tiros: foi comparada a relação entre a quantidade de tiros e o número de vidas 

utilizadas pelo personagem (tiros/vidas) no pré-sono com a relação entre a 

quantidade de tiros e o número de vidas (tiros/vidas) utilizadas no pós-sono. Tal 

como podemos observar, os homens melhoram depois do despertar, ou seja, 

passaram mais de fase ao jogar de novo. 

FIGURA 27 – Comparação da otimização da vida em relação à tiros do personagem 
do jogo durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias 
do experimento. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os 
respectivos valores de desvio padrão amostral. H (Homem) e M (Mulher) 
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• Pontaria: foi comparada a relação entre a quantidade de tiros e a quantidade de 

inimigos mortos pelo personagem (tiros/inimigos) no pré-sono com a relação 

entre a quantidade de tiros e a quantidade de inimigos mortos pelo personagem 

(tiros/inimigos) no pós-sono.

FIGURA 28 – Comparação da otimização dos tiros em relação à morte dos inimigos 
do personagem do jogo durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição 
box-plot dos dias do experimento. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do 
experimento com os respectivos valores de desvio padrão amostral. H (Homem) e M 
(Mulher) 
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4.3.2 Desempenho dos grupos de quem costuma ou não jogar 

De acordo com o questionário “Jogos eletrônicos” (Anexo10), verificamos a existência 

de dois grupos distintos, um que costumava jogar e outro que raramente tinha este 

hábito. Então decidimos verificar se haveria uma diferença entre tais grupos. 
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• Morte: foi comparado o número de vezes em que o personagem morreu no pré-

sono com a quantidade de vezes que este morreu no pós-sono. Tal como 

podemos observar não houve diferença significativa entre os grupos.

FIGURA 29 – Comparação da quantidade de mortes do personagem do jogo durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.
B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 
valores de desvio padrão amostral. Sim (costuma jogar) e Não (não costuma jogar) 
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• Fase: foi comparado o número de vezes em que o personagem completou a fase 

experimentada do jogo no pré-sono com a quantidade de vezes que este o fez no 

pós-sono. Tal como podemos observar, quem costuma jogar foi melhor depois 

do despertar, ou seja, passaram mais de fase ao jogar de novo.

FIGURA 31 – Comparação da quantidade de vezes que o personagem passou de fase 
durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do 
experimento. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os 
respectivos valores de desvio padrão amostral. Sim (costuma jogar) e Não (não 
costuma jogar) 
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• Inimigos: foi comparado o número de inimigos mortos durante o jogo no pré-

sono com a quantidade de inimigos mortos no pós-sono. Tal como podemos 

observar não houve diferença significativa entre os grupos.

FIGURA 32 – Comparação da quantidade de inimigos mortos durante a execução no 
pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias. B - Gráfico de barras das 
medianas dos dias do experimento com os respectivos valores de desvio padrão 
amostral. Sim (costuma jogar) e Não (não costuma jogar) 
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• Medicamentos: foi comparada a quantidade de medicamentos que o 

personagem coletou no pré-sono com a quantidade de medicamentos que este 

coletou no pós-sono. Tal como podemos observar não houve diferença 

significativa entre os grupos.

FIGURA 33 – Comparação da quantidade de medicamentos coletados durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.
B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 
valores de desvio padrão amostral. Sim (costuma jogar) e Não (não costuma jogar) 
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• Munição: foi comparada a quantidade de munições que o personagem coletou 

no pré-sono com a quantidade de munições que este coletou no pós-sono. Tal 

como podemos observar não houve diferença significativa entre os grupos.

FIGURA 34 – Comparação da quantidade de munições coletadas durante a execução 
no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento. B - 
Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos valores de 
desvio padrão amostral. Sim (costuma jogar) e Não (não costuma jogar) 
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• Passagens: foi comparada a quantidade de passagens secretas que o 

personagem coletou no pré-sono com a quantidade de passagens secretas que 

este coletou no pós-sono. Tal como podemos observar, quem costuma jogar foi 

melhor depois do despertar, ou seja, passaram mais de fase ao jogar de novo.

FIGURA 35 – Comparação da quantidade de passagens secretas encontradas durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.
B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 
valores de desvio padrão amostral. Sim (costuma jogar) e Não (não costuma jogar) 
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• Rank: foi comparado o valor de exploração do mapa do jogo no pré-sono com 

o valor de exploração do mapa do jogo no pós-sono. Tal como podemos 

observar, quem costuma jogar foi melhor depois do despertar, ou seja, passaram 

mais de fase ao jogar de novo.

FIGURA 36 – Comparação da quantidade de ambientes explorados do jogo durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.
B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 
valores de desvio padrão amostral. Sim (costuma jogar) e Não (não costuma jogar) 
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• Tiros: foi comparada a relação entre a quantidade de tiros e o número de vidas 

utilizadas pelo personagem (tiros/vidas) no pré-sono com a relação entre a 

quantidade de tiros e o número de vidas (tiros/vidas) utilizadas no pós-sono. Tal 

como podemos observar, quem costuma jogar foi melhor depois do despertar, 

ou seja, passaram mais de fase ao jogar de novo.

FIGURA 37 – Comparação da otimização da vida em relação à tiros do personagem 
do jogo durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias 
do experimento. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os 
respectivos valores de desvio padrão amostral. Sim (costuma jogar) e Não (não 
costuma jogar) 
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• Pontaria: foi comparada a relação entre a quantidade de tiros e a quantidade de 

inimigos mortos pelo personagem (tiros/inimigos) no pré-sono com a relação 

entre a quantidade de tiros e a quantidade de inimigos mortos pelo personagem 

(tiros/inimigos) no pós-sono. Tal como podemos observar, quem não costuma 

jogar foi melhor depois do despertar, ou seja, passaram mais de fase ao jogar de 

novo.

FIGURA 38 – Comparação da otimização dos tiros em relação à morte dos inimigos 
do personagem do jogo durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição 
box-plot dos dias do experimento. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do 
experimento com os respectivos valores de desvio padrão amostral. Sim (costuma 
jogar) e Não (não costuma jogar) 
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4.3.3 Desempenho dos grupos em relação à quantidade de intrusão do jogo 

• Morte: foi comparado o número de vezes em que o personagem morreu no pré-

sono com a quantidade de vezes que este morreu no pós-sono. Podemos 

verificar uma melhora significativa do grupo que sonhou médio em relação aos 

outros dois grupos.

FIGURA 39 – Comparação da quantidade de mortes do personagem do jogo durante a 
execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.
B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 
valores de desvio padrão amostral. Pc (sonhou pouco), Md (sonhou médio) e Mt 
(sonhou muito). 
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• Fase: foi comparado o número de vezes em que o personagem completou a fase 

experimentada do jogo no pré-sono com a quantidade de vezes que este o fez no 

pós-sono. Podemos verificar uma melhora significativa do grupo que sonhou 

médio em relação aos outros dois grupos.

FIGURA 40 – Comparação da quantidade de vezes que o personagem passou de fase 
durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do 
experimento. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os 
respectivos valores de desvio padrão amostral. Pc (sonhou pouco), Md (sonhou médio) 
e Mt (sonhou muito) 
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• Inimigos: foi comparado o número de inimigos mortos durante o jogo no pré-

sono com a quantidade de inimigos mortos no pós-sono. Podemos verificar uma 

melhora significativa do grupo que sonhou médio em relação aos outros dois 

grupos.

FIGURA 41 – Comparação da quantidade de inimigos mortos durante a execução no 
pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias. B - Gráfico de barras das 
medianas dos dias do experimento com os respectivos valores de desvio padrão 
amostral. Pc (sonhou pouco), Md (sonhou médio) e Mt (sonhou muito) 
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• Medicamentos: foi comparada a quantidade de medicamentos que o 

personagem coletou no pré-sono com a quantidade de medicamentos que este 

coletou no pós-sono. Podemos verificar uma melhora significativa do grupo que 

sonhou médio em relação aos outros dois grupos.

FIGURA 42 – Comparação da quantidade de medicamentos coletados durante a 

execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.

B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 

valores de desvio padrão amostral. Pc (sonhou pouco), Md (sonhou médio) e Mt 

(sonhou muito).
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• Munição: foi comparada a quantidade de munições que o personagem coletou 

no pré-sono com a quantidade de munições que este coletou no pós-sono. 

Podemos verificar uma melhora significativa do grupo que sonhou médio em 

relação aos outros dois grupos.

FIGURA 43 – Comparação da quantidade de munições coletadas durante a execução 

no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento. B - 

Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos valores de 

desvio padrão amostral. Pc (sonhou pouco), Md (sonhou médio) e Mt (sonhou muito)
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• Passagens: foi comparada a quantidade de passagens secretas que o 

personagem coletou no pré-sono com a quantidade de passagens secretas que 

este coletou no pós-sono. Podemos verificar uma melhora significativa do 

grupo que sonhou médio em relação aos outros dois grupos.

FIGURA 44 – Comparação da quantidade de passagens secretas encontradas durante a 

execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.

B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 

valores de desvio padrão amostral. Pc (sonhou pouco), Md (sonhou médio) e Mt 

(sonhou muito). 
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• Rank: foi comparado o valor de exploração do mapa do jogo no pré-sono com 

o valor de exploração do mapa do jogo no pós-sono. Podemos verificar uma 

melhora significativa do grupo que sonhou médio em relação aos outros dois 

grupos.

FIGURA 45 – Comparação da quantidade de ambientes explorados do jogo durante a 

execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias do experimento.

B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os respectivos 

valores de desvio padrão amostral. Pc (sonhou pouco), Md (sonhou médio) e Mt 

(sonhou muito).
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• Tiros: foi comparada a relação entre a quantidade de tiros e o número de vidas 

utilizadas pelo personagem (tiros/vidas) no pré-sono com a relação entre a 

quantidade de tiros e o número de vidas (tiros/vidas) utilizadas no pós-sono. 

Podemos verificar uma melhora significativa do grupo que sonhou médio em 

relação aos outros dois grupos.

FIGURA 46 – Comparação da otimização da vida em relação à tiros do personagem 

do jogo durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição box-plot dos dias 

do experimento. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do experimento com os 

respectivos valores de desvio padrão amostral. Pc (sonhou pouco), Md (sonhou médio) 

e Mt (sonhou muito). 
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• Pontaria: foi comparada a relação entre a quantidade de tiros e a quantidade de 

inimigos mortos pelo personagem (tiros/inimigos) no pré-sono com a relação 

entre a quantidade de tiros e a quantidade de inimigos mortos pelo personagem 

(tiros/inimigos) no pós-sono. Não foi observado diferença significativa entre os 

grupos.

FIGURA 47 – Comparação da otimização dos tiros em relação à morte dos inimigos 

do personagem do jogo durante a execução no pré-sono e pós-sono. A - Distribuição 

box-plot dos dias do experimento. B - Gráfico de barras das medianas dos dias do 

experimento com os respectivos valores de desvio padrão amostral. Pc (sonhou 

pouco), Md (sonhou médio) e Mt (sonhou muito). 
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4.4  Quantidade de estágios específicos 

Neste momento verificamos a distribuição dos estágios SWS e REM no início e no fim 

das duas noites, com a finalidade de perceber o aumento e/ou a diminuição de cada na 

sua totalidade. Para isso foi dividido o sono total em quatro quartis.  

• Quartil 1: 

FIGURA 48 – Quartil 1. A – Distribuição box-plot dos estágios SWS e REM no 
experimento nas duas noites experimentais. B - Gráfico de barras das medianas dos 
dias do experimento com os respectivos valores de desvio padrão amostral. Observa-se 
uma diferença significativa do SWS nas duas noites em relação ao REM. 
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• Quartil 2: 

FIGURA 49 – Quartil 2. A - Distribuição box-plot dos estágios SWS e REM no 
experimento nas duas noites experimentais. B - Gráfico de barras das medianas dos 
dias do experimento com os respectivos valores de desvio padrão amostral. Não é 
observada diferença significativa entre as fases nas duas noites. 
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• Quartil 3: 

FIGURA 50 – Quartil 3. A - Distribuição box-plot dos estágios SWS e REM no 
experimento nas duas noites experimentais. B - Gráfico de barras das medianas dos 
dias do experimento com os respectivos valores de desvio padrão amostral. Não é 
observada diferença significativa entre as fases nas duas noites. 
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• Quartil 4: 

FIGURA 51 – Quartil 4. A - Distribuição box-plot dos estágios SWS e REM no 
experimento nas duas noites experimentais. B - Gráfico de barras das medianas dos 
dias do experimento com os respectivos valores de desvio padrão amostral. Observa-se 
uma diferença significativa do REM nas duas noites em relação ao SWS. 

Percebemos que no primeiro quartil a quantidade de SWS tanto na primeira 

como na segunda noite é muito maior do que os respectivos estágios REM. Nos quartis 

2 e 3 não há mais uma diferença entre estes 2 grupos do sono. No último quartil apesar 

de não ser igual à história contada no primeiro quartil com o SWS, é significativa a 

diferença do estágio REM em relação ao SWS. Portanto pudemos constatar que 

realmente o SWS é maioria no inicio, perdendo “espaço” para o REM no final da 

noite. 
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4.5  Correlação entre as fases SWS e REM com os desempenhos 

Neste momento analisamos se há uma correlação entre os quartis que separamos 

anteriormente e a melhora de todos os desempenhos. 

• Morte: 
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FIGURA 52 – Correlação entre o desempenho Morte e o SWS das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Observa-se uma significância em SWS1 (Q3) e SWS2 (Q1 e Q3). 
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FIGURA 53 – Correlação entre o desempenho Morte e o REM das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Observa-se uma significância em REM1 (Q1) e REM2 (Q2). 



82

• Fase: 

FIGURA 54 – Correlação entre o desempenho Fase e o SWS das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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FIGURA 55 – Correlação entre o desempenho Fase e o REM das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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• Inimigos 

FIGURA 56 – Correlação entre o desempenho Inimigos e o SWS das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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FIGURA 57 – Correlação entre o desempenho Inimigos e o REM das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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• Medicamentos: 

FIGURA 58 – Correlação entre o desempenho Medicamentos e o SWS das noites do 

experimento. Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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FIGURA 59 – Correlação entre o desempenho Medicamentos e o REM das noites do 

experimento. Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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• Munição: 

FIGURA 60 – Correlação entre o desempenho Munição e o SWS das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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FIGURA 61 – Correlação entre o desempenho Munição e o REM das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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• Passagens: 

FIGURA 62 – Correlação entre o desempenho Passagens e o SWS das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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FIGURA 63 – Correlação entre o desempenho Passagens e o REM das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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• Rank: 

FIGURA 64 – Correlação entre o desempenho Rank e o SWS das noites do experimento. 

Correlação de Pearson. Não foi observado um valor significativo. 
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