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RESUMO 

 

A profissão docente está muitas vezes associada à extensa jornada de trabalho, dentro e fora 

da sala de aula, a condições precárias de ensino, entre outros desafios que podem acarretar 

problemas de sono. Estes problemas podem ser ainda maiores nas mulheres, devido à dupla 

jornada de trabalho e maior necessidade de sono. Considerando que problemas de sono 

podem ser decorrentes da prática de maus hábitos de sono, programas educacionais sobre o 

sono são realizados com o objetivo de diminuir a privação e a irregularidade nos horários 

de sono, a sonolência diurna e melhorar a qualidade de sono. Neste sentido, o objetivo 

deste estudo é avaliar a influência do horário de trabalho, do gênero e de um programa de 

educação sobre o sono nos hábitos e qualidade de sono, na sonolência diurna, e no nível de 

estresse em professores do ensino fundamental e médio. Para isso os professores 

responderam aos questionários que avaliavam: 1. Hábitos de sono (A Saúde & Sono), 2. 

Cronotipo (Horne & Ostberg), 3. Sonolência diurna (Escala de Sonolência de Epworth), 4. 

Qualidade de sono (Índice de qualidade do sono de Pittsburgh) 5. Nível de estresse 

(Inverntário de Estresse para adultos de LIPP) e 6. Padrão diário do ciclo sono/vigília 

(Diário do sono). O preenchimento dos questionários (1, 4, 5 e 6) foi repetido 3 semanas 

após a realização do programa de educação sobre o sono. Os professores que iniciam o 

trabalho pela manhã (7:11 ± 0:11 h) acordam mais cedo na semana e frequentemente 

apresentam má qualidade de sono quando comparados aqueles que iniciam à tarde (13:04 ± 

0:12 h). Dentre os que iniciam o trabalho pela manhã, os intermediários e com tendência à 

vespertinidade são mais irregulares nos horários de acordar em relação aos matutinos e 

aumentam a duração do sono no fim de semana. Quanto ao gênero, as mulheres tiveram 

maior duração de sono em relação aos homens, embora a maioria apresente sonolência 

diurna excessiva e má qualidade de sono. Contudo, quando o horário de trabalho docente e 

a idade são semelhantes entre os gêneros, a diferença na duração do sono se apresenta como 

uma tendência e a diferença na porcentagem de sonolência diurna excessiva desaparece, 

porém persiste a má qualidade de sono nas mulheres. Com relação às professoras que 

passaram pelo programa de educação sobre o sono, houve um aumento no conhecimento 

sobre o assunto, que pode ter contribuído para a redução na frequência do consumo de café 

próximo ao horário de dormir e para a qualidade de sono melhorar em 18% das 

participantes. No grupo controle, houve diferenças no conhecimento na 3ª etapa de forma 

aleatória, e melhora na qualidade do sono em apenas 9% das professoras. A participação no 

programa de educação não foi suficiente para mudar os horários de sono e diminuir o 

estresse das professoras. Portanto, o horário de início da escola pela manhã foi 

preponderante na determinação dos horários de acordar dos professores, principalmente 

para os intermediários e àqueles com tendência à vespertinidade. Além disso, a má 

qualidade de sono foi mais frequente nas mulheres, e o programa de educação contribuiu 

para o aumento do conhecimento sobre o assunto e melhora na qualidade de sono. 

Palavras chaves: Ciclo sono-vigília, Sonolência diurna, Qualidade de sono, Gênero, 

Cronotipo, Professor, Horário escolar, Educação sobre o sono. 
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ABSTRACT  

 

The teaching profession is often associated with extensive workload inside and outside the 

classroom, poor teaching conditions, among other challenges that can cause sleep 

problems. These problems may be even greater in women, due to the professional and 

domestic work hours and to the major sleep necessity. Considering that sleeping problems 

may result from the practice of poor sleep habits, sleep education programs are conducted 

with the aim to reduce sleep deprivation, irregularity on sleep schedules, daytime sleepiness 

and improve sleep quality.  In this sense, the objective of this study is to evaluate the 

influence of working hours, gender and a sleep education program on sleeping habits, 

quality of sleep, daytime sleepiness and the level of stress in teachers of elementary and 

secondary education. For that, teachers filled the questionnaires that assessed: 1. Sleeping 

habits (Sleep & Health), 2. Chronotype (Horne & Ostberg), 3. Daytime sleepiness 

(Epworth Sleepiness Scale), 4. Sleep Quality (Pittsburgh Sleep Quality Index), 5. Level of 

stress (The Inventory of Stress for Adults of Lipp) and 6. Daily pattern of sleep/wake cycle 

(Sleep Diary). The questionnaires 1, 4, 5 and 6 were repeated 3 weeks after the sleep 

education program. Teachers who begin work in the morning (7:11 ± 0:11 h) wake up 

earlier in the week and often have poor sleep quality compared to those who start in the 

afternoon (13:04 ± 00:12 h). Among those who begin work in the morning, the intermediate 

types and those with an evening tendency were more irregular in the wake up time than 

morning types and increased sleep duration on weekend. In relation to gender, women had 

longer sleep duration than men, although the majority presented excessive daytime 

sleepiness and poor sleep quality. However, when work schedule and age are similar 

between genders, the difference in sleep duration becomes a tendency and the difference in 

the percentage of excessive daytime sleepiness disappears, but the poor sleep quality 

persists in women. With respect to teachers who have gone through the sleep education 

program, there was an increase in knowledge about the subject, which may have 

contributed to the reduction in the frequency of coffee consumption close to bedtime and to 

the sleep quality improved in 18 % of participants. In the control group, there were random 

differences in knowledge in 3rd stage, and sleep quality improved in only 9% of teachers. 

The participation in the sleep education program was not enough to change the hours of 

sleep and decrease stress of teachers. Therefore, the start time school in the morning was 

preponderant in determining the wake up time of teachers, especially for intermediates 

types and those with an evening tendency. Furthermore, the poor quality of sleep was more 

common in women, and the sleep education program contributed to increase knowledge on 

the subject and to improve sleep quality.  

 

Key words: Sleep-wake cycle, Daytime sleepiness, Sleep quality, Gender, Chronotype 

Teachers, School schedule, Sleep education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estilo de vida da população atual, que prioriza a produção ininterrupta, acarreta 

numa rotina diária cada vez mais inadequada e incompatível com uma boa qualidade de 

vida, ocasionando prejuízos à saúde. Entre os problemas atuais, estão os distúrbios do ritmo 

de sono e vigília, que de acordo com a Classificação Internacional do Sono (2005) podem 

ser decorrentes das frequentes mudanças nos horários de sono e vigília dos indivíduos, seja 

por alterações nos mecanismos de regulação do sono e da vigília, ou por influências sociais 

e comportamentais. 

A influência destes últimos fatores sobre o CSV é observada em vários setores da 

sociedade, inclusive no âmbito escolar. Pesquisas realizadas em escolas de diferentes países 

mostram que o horário de início das aulas pela manhã leva estudantes a acordarem mais 

cedo nos dias de escola, acarretando irregularidade no horário de acordar entre semana e 

fim de semana (Monk et al. 2000; Rosenthal et al. 2001; Louzada & Menna-Barreto 2003; 

Roennenberg et al. 2003; Silva et al. 2005; Sousa et al. 2007). Resultado semelhante foi 

observado em nosso estudo anterior com professores do ensino médio da cidade de Natal 

(Souza et al. 2012a). 

Além disso, estudos que avaliam a influência de aparelhos eletrônicos (computador, 

TV, celular, vídeo games, aparelhos de música) no CSV de crianças e adolescentes 

mostram uma relação entre usar o computador, jogar videogames e assistir TV com atrasos 

nos horários de dormir (Van den Bulck 2004; Adam et al. 2007; Li et al. 2007; Oka et al. 

2008), diminuição da duração de sono (BaHammam et al. 2006; Fuligni & Hardway 2006; 

Paavonen et al. 2009; Punamaki et al. 2007; Yen et al. 2008), aumento na latência do sono 

(Van den Bulck 2000; Johnson et al. 2004; Gaina et al. 2005; Gaina et al. 2006) e na 
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sonolência diurna (Van den Bulck 2004; Saarenpaa-Heikkila et al. 2000; Eggermont & Van 

den Bulck 2006). Mesquita & Reimão (2010) avaliaram 710 estudantes universitários 

brasileiros que usavam a internet entre 19 h e 24 h e observaram uma má qualidade de sono 

em 73% dos estudantes. Outro estudo realizado com 1125 estudantes universitários 

americanos encontrou como preditores de má qualidade do sono, os horários irregulares de 

sono e vigília, uso de eletrônicos, álcool e drogas (Lund et al. 2010). 

Além disso, é importante ressaltar que no dia a dia as atividades são realizadas sob a 

exposição à luz (natural ou artificial). A alternância cíclica diária entre claro e escuro é 

considerada o principal ciclo sincronizador dos ritmos biológicos, gerando atrasos ou 

avanços nos horários de sono e vigília dependente do momento de exposição (Khalsa et al. 

2003; Mistlberger & Skene 2004; Mendoza & Challet, 2009). De forma geral, a exposição 

à luz no início do dia acarreta em avanços nos horários de sono no dia seguinte, enquanto 

no final do dia acarreta atrasos. Portanto, a luz emitida pelas telas dos aparelhos eletrônicos 

usados à noite possui efeito sobre o CSV atrasando o sono na noite em que é usado e na 

noite seguinte, e causam um alerta fisiológico dificultando o relaxamento necessário para 

dormir (Hebert et al. 2005; Wang & Perry et al. 2006; Ivarsson et al. 2009). Além disso, 

durante o uso dos aparelhos eletrônicos ocorre inibição na secreção de melatonina que é 

considerada um indutor de sono em humanos, contribuindo ainda mais para o atraso no 

horário de sono (Higuchi et al. 2005). 

A magnitude da resposta observada no ritmo é dependente da intensidade, duração e 

frequência espectral da luz. Por exemplo, o comprimento de onda na faixa do azul que é 

comumente usado em telas de LED dos computadores, smartphones e TVs atuais tem 

maior impacto no atraso dos horários de sono e na supressão de melatonina (Cajochen et al. 

2000; West et al. 2011). 
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Geralmente associada aos horários irregulares de sono e vigília é observada uma 

redução do tempo na cama nos dias de semana em relação ao fim de semana, decorrente do 

conflito entre os horários tardios de sono e a necessidade de acordar cedo para cumprir os 

compromissos sociais, presente em crianças (Silva et al. 2005; Belísio et al. 2010), 

adolescentes (Wolfson & Carskadon 1998; Iglowstein et al. 2003; Tagaya et al. 2004; 

Hansen et al. 2005; Sousa et al. 2007) e professores (Souza et al. 2012a). Nestes últimos, a 

média de tempo na cama durante a semana é de 6,7 h estendendo-se em média 42 minutos 

no fim de semana (Souza et al. 2012a). Esta duração reduzida de sono foi observada em 

professores de escolas públicas em dois estudos realizados na cidade de São Paulo, nos 

quais os professores relataram dormir em média 6,8 h e 6 h (Vedovato & Monteiro 2008; 

Ferreira et al. 2008). 

Ainda nos professores do ensino médio citados anteriormente, foi encontrada uma 

média de má qualidade do sono (6,4 ± 3,0), semelhante à observada em trabalhadores em 

regime de trabalho em turnos alternantes (6,9 ± 3,3 - Almondes & Araújo 2011), com a 

utilização do mesmo instrumento de coleta, o Índice de Qualidade do sono de Pittsburgh 

(Souza et al. 2012a). Além disso, metade da amostra possuía sonolência diurna excessiva 

de acordo com a escala de Sonolência de Epworth (Souza et al. 2012a). 

Um estudo realizado com docentes da cidade de Belo Horizonte relatou que 9,7% 

dos professores pesquisados usavam medicamentos indicados para reduzir as alterações 

relacionadas ao sono (Gasparini et al. 2006). Outro estudo sobre queixas relacionadas à 

saúde mental em docentes da Bahia encontrou que 22,6% dos indivíduos da pesquisa se 

queixavam de sonolência e 14,1% de insônia (Araújo et al. 2005). Índices mais elevados 

foram observados em estudo realizado na mesma cidade com médicos, em que 37,5 % 

destes profissionais apresentaram sonolência diurna e 25,1% de insônia (Sobrinho et al. 
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2006). Estes valores mais elevados observados em médicos podem estar relacionados ao 

esquema de trabalho destes profissionais, que frequentemente apresentam turnos 

alternantes. 

A irregularidade no CSV e a privação de sono nos dias de semana podem 

acarretar consequências negativas na saúde e no desempenho dos indivíduos (Wolfson & 

Carskadon 1998; Iglowstein et al. 2003; Tagaya et al. 2004; Sadeh 2007; Ng et al. 2009; 

Paavonen et al. 2009). Algumas das consequências da irregularidade no CSV e da privação 

de sono são comumente observadas nos profissionais que trabalham em esquema de turno 

alternante, tais como as alterações metabólicas que contribuem para o desenvolvimento de 

condições crônicas, como a obesidade (Spiegel et al. 1999), diabetes (Laposky et al. 2008), 

e hipertensão (Boggild & Knutsson 1999). Além disso, a Organização Mundial de Saúde 

aponta que o trabalho em turno alternante pode acarretar numa desorganização nos ritmos 

circadianos, o que é provavelmente um fator carcinogênico em humanos (Hansen 2006; 

Straif et al 2007; Viswanathan et al. 2007). 

No âmbito escolar, alguns autores relatam entre os estudantes uma alta incidência 

de sonolência diurna (Epstein et al. 1998, Moore & Meltzer 2008; Ng et al. 2009), fadiga 

(Acebo & Carskadon 2002), alterações no humor (Roberts et al. 2001) e déficit de atenção 

(Paavonen et al. 2009), o que compromete o desempenho escolar e a aprendizagem 

(Wolfson & Carskadon 1998; Giannotti & Cortesi 2002). As consequências destes 

problemas são ainda maiores em adolescentes trabalhadores (Martins et al. 2002; Fischer et 

al. 2003; Teixeira et al. 2007). 

As modificações observadas no CSV citadas anteriormente estão associadas a 

mudanças no padrão de funcionamento dos mecanismos de regulação deste ciclo, que é 

realizada por três processos, o ultradiano, o circadiano, e o homeostático (Borbély & 
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Achermman 1999; Czeisler & Khalsa 2000; Beersma & Gordjin 2007). O processo 

ultradiano refere-se à regulação da alternância dos estágios de sono de ondas lentas 

(ñREM) e do paradoxal (REM) nos vários ciclos que ocorrem durante uma noite de sono. 

Passar por todos os estágios em ciclos alternados é de fundamental importância para uma 

boa qualidade do sono, e consequentemente para os processos cognitivos. 

A regulação circadiana é realizada por um sistema de múltiplos osciladores 

(Mistlberger & Skene 2005), composto pelos fotorreceptores presentes nos olhos e vias 

aferentes da informação luminosa, um marca-passo central, o núcleo supraquiasmático 

(NSQ) localizado no hipotálamo, e vias eferentes que se comunicam aos osciladores 

periféricos e órgãos efetores (Braedstatter 2004; Mendoza & Challet 2009).  

As vias de entrada do sistema são a ponte de ligação entre os fotorreceptores da 

retina que captam a informação de claro e escuro ambiental e a enviam ao marca-passo 

central. Este por sua vez gera os ritmos biológicos circadianos, por exemplo, o ciclo sono e 

vigília distribuindo estes estados ao longo das 24 horas, levando a maior propensão ao sono 

à noite e a vigília durante o dia. De maneira sucinta, a vigília é mantida durante a fase de 

claro em decorrência da atividade dos neurônios do NSQ que inibem os neurônios 

promotores do sono situados na área preóptica. Em contrapartida, na fase de escuro, o sinal 

advindo dos neurônios do NSQ diminui e desinibe os neurônios promotores do sono na 

área preóptica, o que acarreta na facilitação para a ocorrência do sono. O NSQ interage com 

osciladores periféricos e órgãos efetores através de vias eferentes estabelecendo uma 

organização temporal entre a fisiologia e o comportamento. 

Simultaneamente à regulação circadiana existe o mecanismo homeostático que 

regula a quantidade de sono e vigília, de modo que quanto maior o tempo em vigília maior 

será a propensão ao sono, que diminuirá gradativamente a partir do momento que o 
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indivíduo dorme, favorecendo o despertar (Borbély & Achermman 1999; Czeisler & 

Khalsa 2000). Esta regulação é dependente da duração de sono e vigília anteriores, por 

exemplo, quando ocorre privação de sono durante os dias de semana, esta diminuição tende 

a ser compensada aumentando a duração do sono nos fins de semana. 

Alguns estudos apontam a participação da adenosina na regulação homeostática do 

sono, pois existe um aumento na concentração deste nucleotídeo com o decorrer do tempo 

em vigília e uma redução durante o sono (MacCarley 2007; Landolt 2008, Porkka-

Heiskanen & Kalinchuk 2011). Além disso, a adenosina tem ação inibitória sobre os 

neurônios colinérgicos e do sistema orexina que participam da manutenção da vigília, e 

ativa os neurônios da área preóptica facilitando o sono.  

A interação entre os processos circadiano e homeostático favorece que a vigília e o 

sono ocorram em momentos adequados ao longo do dia, de forma que no fim do dia 

quando a pressão homeostática para o sono se encontra alta, o indivíduo não dorme porque 

o componente circadiano o mantém acordado. Assim como, durante a madrugada quando a 

pressão homeostática para o sono está reduzindo, o indivíduo não desperta porque o 

componente circadiano o mantém dormindo (Borbély & Achermman 1999). Esta interação 

ocorre de maneira diferente entre os indivíduos dentro de uma mesma fase do 

desenvolvimento, assim como ao longo da vida, acarretando em diferentes necessidades 

quanto à quantidade ideal de sono diário, e quanto à preferência dos horários de sono. 

Quanto à quantidade ideal de sono diário, existem os indivíduos que necessitam de 

5 h a 6 h de sono por noite que são classificados de pequenos dormidores, os médios 

precisam de 7 h a 8 h de sono, enquanto os que necessitam de 9 h a 10 h são chamados de 

grandes dormidores (Webb 1979). 
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Com relação à preferência dos horários de sono, que caracteriza o cronotipo, 

aqueles que preferem dormir e acordar mais cedo são denominados de matutinos, os que 

preferem dormir e acordar mais tarde são chamados de vespertinos, e os com padrões 

intermediários no que diz respeito aos horários de sono são classificados como 

intermediários (Horne & Ostberg 1976). De acordo com Martynhak e colaboradores (2010) 

esta classificação deve ser reformulada, acrescentando um quarto tipo, os Bimodais, que 

são aqueles indivíduos que ao preencherem o questionário de avaliação do cronotipo de 

Horne & Ostberg (1976), respondem algumas questões com preferências iguais aos 

matutinos e outras como vespertinos, pontuando escores semelhantes aos intermediários. 

Esta diferença no comportamento de respostas ao questionário se refletiria numa 

flexibilidade desses indivíduos com relação aos horários de dormir e acordar ao longo dos 

dias (Martynhak et al. 2010). 

De forma geral, ao longo da vida há uma diminuição na quantidade de sono e 

passamos por mudanças nos horários preferenciais de sono, em alguns momentos com 

tendência à matutinidade (infância e velhice) e em outros com tendência à vespertinidade 

(adolescência). 

Mongrain e colaboradores (2006) apontam pelo menos duas hipóteses de 

variabilidade individual que acarretam nas preferências por horários matutinos ou 

vespertinos. Primeiro, a matutinidade seria decorrente do período endógeno do ciclo sono e 

vigília ser menor que 24 h, enquanto a vespertinidade estaria relacionada a um período 

maior que 24 h. Segundo, ocorreria uma variação na velocidade de dissipação homeostática 

da pressão do sono resultando indivíduos matutinos com dissipação rápida e vespertinos 

com dissipação lenta. Entretanto, esta última hipótese é também relacionada à duração 
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individual de sono, pois a dissipação rápida estaria associada a pequenos dormidores, 

enquanto a lenta estaria associada a grandes dormidores. 

Além dos mecanismos de regulação circadiana e homeostática apresentarem 

variações individuais em uma mesma fase do desenvolvimento e ao longo da vida, estes 

mecanismos parecem ocorrer de forma diferente entre os gêneros. Duffy e colaboradores 

(2011) encontraram que mulheres possuem período endógeno do ritmo de temperatura 

corporal e da melatonina menor que homens, o que poderia estar relacionado à tendência à 

matutinidade observada nas mulheres em relação aos homens (Adan & Natale 2002). Além 

disso, a pressão homeostática para dormir aumenta mais rapidamente após privação de sono 

nas mulheres em relação aos homens (Armitage et al. 2001). 

Somada a estas diferenças entre os gêneros, alguns estudos mostram que homens 

possuem maiores níveis de sonolência diurna (Silva et al. 2008) e índices de diagnóstico de 

apneia obstrutiva do sono ( Redline et al. 1994; Wahner-Roedler et al. 2007) enquanto, a 

insônia é mais prevalente em mulheres (Ketema et al. 2008). Contudo, é importante 

ressaltar que os hormônios reprodutivos têm influência sobre os mecanismos de regulação 

do sono e podem ser os causadores destas diferenças encontradas no padrão de sono entre 

os gêneros (Ketema et al. 2008). 

Outra questão que deve ser considerada em relação ao gênero é a diferença no papel 

social, pois atualmente é comum encontrar mulheres que assumem dupla jornada de 

trabalho: a jornada externa que participa diretamente na economia familiar e a jornada 

interna, como mãe e dona de casa. Portela e colaboradores (2005) avaliaram a associação 

entre a carga horária de trabalho profissional e doméstico com: doenças, queixas sobre o 

sono e a falta de tempo em enfermeiras de um hospital público do Rio de Janeiro. Esta 

pesquisa encontrou que a duração média das jornadas semanais profissionais e domésticas 
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era de 40,4 h e 31,6 h, respectivamente. Além disso, que jornada de trabalho profissional 

acima de 44 h semanais foi associada a relatos de tensão, ansiedade ou insônia e falta de 

tempo para o descanso e lazer.  

Considerando que os componentes de regulação do sono sofrem influência 

comportamental e da exposição à luz, alguns estudos vêm sendo realizados avaliando o 

efeito de estratégias comportamentais sobre o CSV, com a finalidade de diminuir os 

distúrbios do ritmo circadiano e melhorar a qualidade de sono (Montgomery & Dennis 

2004; Cortesi et al. 2004; Schweitzer et al. 2006; Sousa 2008; Azevedo et al. 2008; Adachi 

et al. 2009). Dentre as estratégias comportamentais utilizadas, existe a exposição à luz, a 

prática de exercício físico e a educação sobre o sono. 

A exposição à luz pela manhã acarreta em avanço no horário de dormir (Khalsa et 

al. 2003; Revell et al. 2006), que pode ocorrer associado a um aumento no alerta (Cajochen 

et al. 2000; Leproult et al. 2001) e a diminuição no nível de sonolência diurna (Phipps-

Nelson et al. 2003; Kaida et al. 2006). Sousa (2008) observou um avanço de 23 minutos no 

horário de dormir de adolescentes expostos à luz natural (+ 11,500 lux) pela manhã, que 

contribuiu para um aumento de 16 minutos na duração do sono desses indivíduos durante 

os dias de aula, porém sem diferenças na avaliação subjetiva da sonolência diurna. Outro 

estudo não observou diferenças no padrão de sono e no desempenho de adolescentes que 

foram expostos à luz artificial (+1800 lux) pela manhã (Hasen et al. 2005). 

Ainda no âmbito escolar, Teixeira e colaboradores (2013) observaram que 

adolescentes trabalhadores que estudam no turno noturno quando expostos a um pulso de 

20 minutos de luz (8.000 lux) apresentaram diminuição da sonolência durante a segunda 

metade da aula, entre 20:30 h e 22:00 h.  Estas diferenças nas respostas da exposição à luz 

entre os diferentes estudos podem ser decorrentes de diferentes metodologias, tais como: 
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intensidades de luz utilizadas, duração da exposição e momento do dia em que os 

adolescentes foram expostos à luz (Duffy & Czeisler 2009). 

O exercício físico está relacionado à promoção da saúde e ao bem estar. Indivíduos 

que praticam regularmente exercício físico apresentam baixa prevalência de problemas de 

sono em relação a sedentários (Sherril et al. 1998). Um estudo realizado com idosos 

encontrou maiores valores na duração do sono (± 42 minutos) daqueles que realizavam 40 

minutos de caminhada matinal (Montgomery & Dennis 2004). Brand e colaboradores 

(2010) observaram que o exercício físico tem efeito positivo sobre a qualidade de vida e 

que existe uma relação direta entre pessoas que praticam exercício e possuem boa 

qualidade de sono. 

No âmbito escolar, uma intervenção realizada com adolescentes que praticaram 

natação pela manhã durante dois dias, não teve efeito sobre o padrão de sono e vigília dos 

indivíduos (Maia et al. 2011). Do mesmo modo, estudos com diferentes metodologias, não 

observaram mudanças significativas sobre o CSV dos indivíduos, em decorrência da prática 

de exercício físico (Baehr et al. 1999; Youngstedt et al. 2002; Atkinson et al. 2007). O 

efeito dessas intervenções parece depender de inúmeras variáveis, tais como: intensidade, 

duração e tipo do exercício, idade, e o quanto sedentário é o indivíduo (Driver & Taylor 

2000; Atkinson et al. 2007; Back et al. 2007). 

Com relação ao efeito de programas educacionais sobre o sono no CSV de 

adolescentes, os estudos demonstram um aumento nos conhecimentos sobre o assunto 

naqueles que participaram do programa (Cortesi et al. 2004; Moseley & Gradisar 2009; 

Cain et al. 2011; Blunden et al. 2012a; Sousa et al. 2013), assim como uma melhora na 

qualidade e hábitos de higiene do sono em estudantes universitários (Brown et al. 2006), e 

redução da frequência de cochilos e na irregularidade no CSV entre os dias de escola e fim 
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de semana em adolescentes (Azevedo et al. 2008). Por outro lado, Beijamini & Louzada 

(2012) não encontram qualquer efeito do programa sobre o sono no CSV e na sonolência 

diurna de adolescentes. 

Vários estudos que avaliaram o efeito de um programa de educação sobre o sono 

não encontraram mudanças em todos os parâmetros do CSV (Cortesi et al. 2004; Brown et 

al. 2006; Azevedo et al. 2008; Moseley & Gradisar 2009; Sousa et al. 2013). Moseley & 

Gradisar (2009) discutem que apesar dos programas de educação serem efetivos no 

aumento do conhecimento, este aumento necessariamente não acarreta mudanças 

comportamentais, e propõem que o fator motivacional deve ser incluído em programas 

futuros.  

Deste modo, um programa realizado com adolescentes australianos utilizou uma 

estratégia de entrevistas motivacionais, que tem por objetivo auxiliar o indivíduo a 

reconhecer seus problemas e assim aumentar a motivação dos mesmos para a mudança de 

comportamentos. Este estudo encontrou que os estudantes relatavam uma maior motivação 

para regularizar os horários de acordar, e uma tendência a aumentar a duração de sono 

durante a realização do programa. Contudo, estas mudanças no padrão de sono não foram 

observadas após a intervenção (Cain et al. 2011).  

Um estudo que avaliou a eficácia destes programas realizados no ambiente escolar 

sugere que os resultados dos programas que alcançam melhoras no conhecimento sobre o 

assunto após a intervenção, mas não acarretam necessariamente em mudanças de 

comportamentos, podem ser decorrentes de inúmeras diferenças relacionadas aos 

programas, tais como: metodologia de ensino utilizada, conteúdo ministrado, duração do 

programa, aceitação e motivação dos estudantes durante o programa, e disposição dos 

estudantes para mudar (Blunden et al. 2012b). Além disso, as pessoas agem em função de 
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crenças, o que pode influenciar os resultados esperados após a realização do programa 

(Digdon 2010).   

Digdon (2010) observou que algumas crenças que os estudantes possuem são 

baseadas no conhecimento presente no senso comum, e que são incompatíveis com o 

conhecimento científico sobre o assunto, podendo influenciar a eficácia de programas de 

educação. Além disso, observou que as crenças influenciam a auto-avaliação do estudante 

em relação à capacidade de mudar os hábitos, sendo os vespertinos aqueles que se avaliam 

menos capazes de conseguir mudar quando comparados aos matutinos. Desta forma, se faz 

necessário o investimento em estratégias nos programas de educação que considerem as 

crenças do indivíduo sobre o assunto, trabalhando o significado e os valores atribuídos ao 

sono. 

Sousa e colaboradores (2013) utilizaram uma metodologia baseada na teoria de 

aprendizagem significativa proposta por Ausubel que melhora significativamente os 

resultados. Esta teoria é definida como um processo pelo qual uma nova informação se 

relaciona com um conhecimento ou informação preexistente na estrutura cognitiva do 

aprendiz (Moreira & Masini 2001), ou seja, baseia-se na contextualização do conteúdo a ser 

aprendido. Assim, cabe ao aluno relacionar os seus conhecimentos prévios ao novo 

conhecimento com a mediação do professor. Os resultados observados ao avaliar o efeito 

do programa de educação sobre o sono para pré-vestibulandos baseado nesta metodologia 

foi de um aumento no conhecimento sobre o sono, associado a modificações no CSV. O 

programa contribuiu para o aumento médio de 26 minutos no tempo na cama na semana, 

diminuição na irregularidade nos horários de sono entre semana e fim de semana, atraso no 

horário de acordar em 11 minutos e uma tendência a dormir 18 minutos mais cedo durante 

a semana (Sousa et al. 2013).  
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Em estudo anterior, ao avaliarmos o nível de conhecimento de professores sobre 

questões relacionadas ao sono, observamos um baixo percentual de acerto em questões 

relacionadas às diferenças individuais, quanto à alocação temporal do sono, à duração 

necessária para a manutenção de saúde e qualidade de vida, e ao efeito de bebidas 

alcoólicas sobre o sono (Souza et al. 2012b). Resultado semelhante foi observado em 

estudantes adolescentes (Mathias et al. 2006; Sousa et al. 2013). Portanto, o conhecimento 

sobre hábitos adequados de sono no âmbito escolar em adolescentes (Mathias et al. 2006; 

Azevedo et al. 2008) e professores é escasso (Souza et al. 2012b), o que pode indicar que o 

professor não se encontra preparado para tratar de forma adequada o próprio sono, assim 

como os problemas relacionados ao assunto na sala de aula, de forma a ajudar os alunos. 

Ainda olhando para o profissional docente observamos que este enfrenta inúmeros 

outros desafios que podem afetar a própria saúde e a qualidade da educação, tais como: 1) 

extensas jornadas de trabalho (Decor et al. 2004), para ampliar a renda financeira (Reis et 

al. 2006), que podem iniciar pela manhã e finalizar apenas à noite; 2) falta de tempo para 

realização de atividades extras relacionadas à função docente (planejar aulas, corrigir 

provas, preencher cadernetas), que aumentam a sobrecarga de trabalho (Decor et al. 2004; 

Gasparini et al. 2006; Pinotti 2006; Bauer et al. 2007; Jardim et al. 2007); 3) condições 

precárias de ensino (Alves et al. 2009); 4) busca constante por melhores condições salariais, 

que acarretam em greves nas escolas públicas; e 5) aumento da violência no âmbito escolar 

(Gasparini et al. 2006). Todos estes aspectos estão relacionados a estresse profissional 

(Gasparini et al. 2006; Pinotti 2006; Reis et al. 2006; Bauer et al. 2007). 

Além disso, uma das competências exigidas atualmente do professor é a função de 

mediador do conhecimento, desenvolvendo situações de aprendizagem centrada no 

estudante. O professor deve fornecer meios para que os alunos articulem sua capacidade de 
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reflexão cognitiva na construção do próprio conhecimento, através do exercício de 

habilidades que favoreçam a autonomia e a capacidade crítica, contribuindo para a 

formação de cidadãos com valores e atitudes perante a sociedade. Nesta perspectiva, o 

professor necessita cada vez mais estar atualizado nos seus conteúdos e metodologias de 

ensino, o que requer uma busca constante por qualificação profissional, engajando-se em 

cursos de formação continuada (Selles 2002), presenciais ou à distância, muitas vezes 

ocupando as noites e os fins de semana (Landini 2007; Levy et. al. 2009; Simplício & 

Andrade 2011). 

Considerando todas as características estressoras da profissão docente e que dentre 

os professores existentes no Brasil (2.387.086), 67% são do gênero feminino (Gatti & 

Barreto 2009), as pressões podem ser ainda piores para este gênero. Visto que, embora as 

mulheres tenham se inserido no mercado de trabalho, o papel histórico e cultural de dona 

de casa não foi perdido, o que acarreta numa dupla jornada de trabalho. 

Desta forma, todas estas obrigações exigidas e a pressão sofrida pelos professores 

ocasionam prejuízos na vida pessoal, deixando-os sem tempo para o lazer e a família 

(Penteado & Pereira 2007; Nagai et al. 2007), podendo contribuir para o surgimento de 

doenças físicas (alergias nas vias respiratórias, dores musculares, problemas vocais e no 

sistema circulatório) e psicológicas (ansiedade, depressão e síndrome de burnout). Assim 

como, podem acarretar problemas de ritmicidade circadiana, como os citados 

anteriormente, que podem ocasionar consequências à saúde e ao desempenho do indivíduo. 

Landini (2007) relata que os problemas de saúde que afetam os professores estão 

muitas vezes relacionados às características da função docente. Considerando que os 

horários sociais acarretam em impactos negativos no sono dos indivíduos e que estes 

prejuízos podem ser maiores no gênero feminino devido à dupla jornada de trabalho, e 
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ainda que a falta de conhecimento sobre hábitos adequados de sono está relacionada a maus 

hábitos de sono, torna-se importante avaliar se o padrão do CSV, o nível de sonolência 

diurna, e a qualidade do sono de professores sofrem influência do horário de início e fim do 

trabalho, do gênero e de um programa de educação sobre o sono. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

 

Avaliar o efeito do horário de início e fim do trabalho, do gênero e de um programa 

de educação sobre o sono nos hábitos e qualidade de sono, na sonolência diurna e no nível 

de estresse em professores do ensino fundamental e médio. 

 

Objetivos específicos: 

 

Estudo 1 - Avaliar o efeito do horário de início e fim do trabalho nos hábitos e 

qualidade de sono, e na sonolência diurna em professores do ensino fundamental e 

médio de acordo com o cronotipo. 

 

Estudo 2 - Avaliar o efeito do gênero nos hábitos e qualidade de sono, e na sonolência 

diurna em professores do ensino fundamental e médio. 

 

Estudo 3: Avaliar o efeito de um programa de educação sobre o sono nos 

conhecimentos e hábitos de sono, na qualidade do sono, na sonolência diurna e no nível 

de estresse em professores do ensino fundamental e médio. 

Para isto, foi necessário elaborar uma sequência didática e material didático (livreto 

e apostila) para trabalhar os conhecimentos sobre o CSV com professores do ensino 

fundamental e médio.  
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3. HIPÓTESES E PREDIÇÕES (P) 

Hipótese estudo 1: 

O horário de início e fim do trabalho influencia os hábitos e qualidade do sono, e a 

sonolência diurna dos professores. 

P1 – Iniciar o trabalho pela manhã acarretará em levantar mais cedo na semana e em maior 

irregularidade no horário de levantar entre semana e fim de semana, independente do 

cronotipo, em relação aos professores que iniciam o trabalho apenas à tarde. 

P2 – Finalizar o trabalho a noite acarretará em dormir mais tarde na semana e em maior 

irregularidade no horário de dormir entre semana e fim de semana, independente do 

cronotipo, em relação aos professores que finalizam o trabalho pela manhã ou à tarde. 

P3 – Iniciar o trabalho pela manhã e finalizar à noite acarretará em menor duração de sono, 

maior nível de sonolência diurna e pior qualidade de sono em relação aos outros esquemas 

de trabalho, independente do cronotipo. 

P4 – Professores que iniciam o trabalho pela manhã, com cronotipos intermediários e 

vespertinos apresentarão maior irregularidade no CSV e nível de sonolência diurna, e pior 

qualidade de sono em relação aos matutinos. 

Hipótese estudo 2: 

O gênero influencia os hábitos e qualidade do sono e a sonolência diurna de 

professores. 

P1 – As mulheres levantarão mais cedo, dormirão mais tarde, terão menor duração do sono, 

maior nível de sonolência diurna e regularidade no CSV, e pior qualidade de sono. 
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Hipótese estudo 3: 

H1: A educação sobre o sono acarretará mudanças no conhecimento, hábitos e 

qualidade de sono, e do nível de estresse de professores. 

 

P1: Após o programa de educação sobre o sono os professores aumentarão o conhecimento 

sobre o assunto e a frequência de hábitos adequados de sono, tais como: 

 dormir mais cedo e por mais tempo; 

 diminuir a irregularidade no CSV; 

 diminuir a frequência de hábitos considerados inadequados próximo ao horário de 

dormir. 

P2: Após o programa de educação sobre o sono os professores apresentarão melhor 

qualidade de sono, menor nível de sonolência ao acordar e uso do despertador para acordar. 
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4. METODOLOGIA GERAL  

Participantes 

 Foram abordados na pesquisa 562 professores (escola pública = 264 e escola 

privada = 298) que lecionavam no ensino fundamental e médio em 53 escolas de Natal/RN 

(Figura 1). Dentre estes, 497 lecionavam no ensino regular de 30 escolas (19 públicas e 11 

privadas) e 65 lecionavam na educação especial de 23 escolas públicas. Estes últimos 

realizavam dois tipos de trabalho: 1) itinerância - visita as escolas para trabalhar com os 

alunos que possuem necessidades especiais dando suporte aos professores do ensino regular 

e 2) sala de recursos multifuncionais – este profissional tem o objetivo de aprimorar e ou 

sanar dificuldades no processo de ensino aprendizagem dos alunos com necessidades 

especiais no momento do contra turno do aluno. Dentre os 562 professores abordados, 425 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e a devolução dos questionários 

preenchidos variou entre os instrumentos de coleta (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Descrição do número de indivíduos de acordo com os questionários preenchidos. 

QUESTIONÁRIOS PREENCHIDOS 

A Saúde e o Sono 349 

Questionário de Matutinidade e Vespertinidade de Horne & Ostberg (HO)  267 

Escala de Sonolência de Epworth (ESE) 264 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 256 

Inventário de Sintomas de Estresse de LIPP (ISSL) 110 

Diário de sono 182 
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Figura 1: Distribuição das escolas publicas e privadas de acordo com as regiões da cidade de Natal/RN. 
 

 

Tipo de estudo 

 Os estudos 1 e 2 realizados a partir de uma amostra do tipo transversal, obtiveram a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes (Protocolo = 273/08 

– Anexo A). A amostra destes estudos inclui dados coletados durante o mestrado e 

doutorado da pesquisadora. Enquanto o estudo 3 teve uma amostra do tipo longitudinal e 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Protocolo = 218/10 – Anexo A) . 
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Coleta de dados 

 A amostra foi composta a partir da coleta de dados realizada durante o doutorado 

entre maio de 2011 a maio de 2013, à qual foram adicionados os dados coletados dos 

professores durante o mestrado nos meses de março a novembro de 2009. 

 Previamente à coleta de dados foi necessária uma conversa com a direção da escola 

ou com os coordenadores dos grupos de professores para o esclarecimento dos objetivos e 

metodologias da pesquisa, e agendamento das datas de realização. Durante toda a coleta de 

dados, as datas escolhidas para o preenchimento dos questionários iniciavam no mínimo 

um mês após o retorno das férias escolares e as semanas que continham feriados foram 

excluídas com o intuito de evitar o efeito destes eventos sociais sobre o padrão de sono do 

professor. 

O convite aos professores para participar da pesquisa foi realizado durante as 

reuniões pedagógicas ou durante o intervalo das aulas. Neste momento foram apresentados 

o objetivo e a metodologia da pesquisa e entregue o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE – Anexo B). Aqueles que devolveram o TCLE assinado receberam um 

envelope com todos os questionários que deveriam ser preenchidos no prazo de 10 dias. 

No decorrer da coleta de dados no doutorado foi estabelecida à possibilidade dos 

professores preencherem os questionários (A Saúde e o Sono, HO, ESE, IQSP) em versão 

eletrônica com a finalidade de aumentar a adesão e o retorno dos questionários.   
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Instrumentos utilizados (Anexo C). 

A Saúde e o Sono: foi utilizada a versão proposta por Miriam Andrade (Mathias et al. 

2006), que acessa o conhecimento sobre o sono e os hábitos mais frequentes na vida do 

indivíduo. Neste estudo, algumas questões foram inseridas para acessar características da 

função docente, tais como: horário de trabalho, número de escolas e turnos que lecionam, 

tempo de docência, número de filhos, estado civil, nível de formação profissional, tipo de 

instituição em que trabalha e o exercício de outra profissão. 

Questionário de Matutinidade e Vespertinidade de Horne & Ostberg: foi usada a 

versão adaptada para a população brasileira por Benedito-Silva e colaboradores (1990), que 

é composto por 19 questões que avaliam a preferência de horários do indivíduo para 

realizar as atividades durante as 24h do dia. O escore obtido com o preenchimento deste 

questionário permite classificar os indivíduos quanto ao cronotipo em matutinos, 

vespertinos e intermediários, e quanto maior o escore obtido maior a tendência à 

matutinidade (Horne & Ostberg 1976). Apesar de existir uma nova proposta de 

classificação que inclui os indivíduos bimodais, esta não será considerada neste estudo, 

devido representar apenas 8% da população e ser uma característica prevalente nos homens 

(Martynhak et al. 2010), que é o gênero de menor prevalência neste estudo (32%). 

Escala de Sonolência de Epworth: escala que avalia o nível de sonolência diurna tanto em 

casos clínicos como em protocolos de pesquisas, através de informações sobre situações do 

cotidiano em que os indivíduos estão mais propensos a cochilar (Johns, 1991). Consiste de 

8 perguntas, cada uma podendo ser pontuada de 0 a 3 pontos, totalizando um escore que 

varia de 0 a 24 pontos. As pontuações inferiores a 10 são consideradas como indicativas de 

pouca sonolência e as pontuações ≥ 10 são consideradas como indicativas de sonolência 

excessiva. 
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Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh: este questionário consiste de questões 

relacionadas aos hábitos de sono referentes ao mês anterior em que o individuo se encontra, 

tais como: a latência do sono, o horário de deitar e acordar, os cochilos, os problemas para 

adormecer, a duração e a qualidade do sono (Buysse et al. 1989). Os itens deste 

questionário são agrupados em 7 componentes, cuja a pontuação de cada questão dos 

componentes varia de 0 a 3. Estes componentes são: a qualidade subjetiva do sono, a 

latência do sono, a duração do sono, a eficiência habitual do sono, os distúrbios do sono, o 

uso de medicamentos para dormir e a disfunção diurna. O conjunto de componentes totaliza 

uma pontuação que varia de 0 a 21, onde os escores de 0 a 5 indicam uma boa qualidade do 

sono e a partir de 6 uma má qualidade de sono. A pontuação maior que 10 pode ser 

considerada como indicativo de distúrbios do sono. 

Diário do sono: este instrumento representa a informação diária dos horários de deitar e 

levantar do indivíduo, a forma de despertar e os cochilos diários. Foi inserida neste 

questionário uma escala de sonolência do tipo Likert, que avalia a percepção do indivíduo 

quanto ao seu nível de sonolência ou alerta ao acordar, variando de muito sonolento a 

muito alerta. Apesar da avaliação deste questionário ser subjetiva, os resultados obtidos 

apresentam uma correlação estatisticamente significativa com os resultados da actímetria 

(Espie, 1991 apud Espie et al. 2001). 

Inventário de Sintomas de Estresse para adultos de LIPP: fornece uma medida da 

sintomatologia do estresse em jovens acima de 15 anos e adultos. O Instrumento é formado 

por três quadros referentes às fases do estresse. O primeiro quadro é composto de 15 itens, 

dentre os quais, 12 referem-se aos sintomas físicos e 3 aos psicológicos que o indivíduo 

tenha experimentado nas últimas 24 horas. O segundo composto de 10 sintomas físicos e 5 

psicológicos, está relacionado aos sintomas experimentados na última semana. E o terceiro 
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composto de 12 sintomas físicos e 11 psicológicos, refere-se a sintomas experimentados no 

último mês. No total, o ISSL apresenta 37 itens de natureza física e 19 psicológica, sendo 

os sintomas muitas vezes repetidos, diferindo somente em sua intensidade e seriedade. 

Desta forma, de acordo com o escore obtido em cada quadro, o indivíduo é classificado 

com ou sem estresse e em qual fase (alerta, resistência, quase exaustão, exaustão) se 

encontra (Lipp 2000). 

Questionário de avaliação do programa de educação sobre o sono e intenção de 

mudança de hábitos: Composto 5 de perguntas objetivas que avaliam as atividades 

realizadas durante o programa de educação, e o nível de contribuição para a aprendizagem 

e a mudança nos comportamentos. Além disso, mais 7 questões objetivas avaliam qual a 

intenção do participante em mudar hábitos que prejudicam o sono. Podendo o participante 

responder: 1) Não planejo mudar, pois já faço ou não tenho vontade, 2) Preciso mudar, 3) 

Tentarei mudar, mas será difícil e 4) Vou mudar. 

 

Instrumentos utilizados por estudo 

 Tabela 2. Descrição dos instrumentos utilizados para as análises dos dados de acordo com cada estudo. 

 Estudo 1 Estudo 2 Estudo 3 

“A Saúde e o Sono”       

HO       

ESE       

IQSP       

LIPP     

Diário do Sono      

Avaliação do programa     
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5. ESTUDO 1  
(Artigo aceito para publicado na revista Estudos de Psicologia UFRN - Anexo D) 

 

OBJETIVO 

Este estudo teve por objetivo avaliar a influência do horário de início e fim do 

trabalho nos hábitos e qualidade do sono, e na sonolência diurna de professores da 

educação básica de acordo com o cronotipo. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Participantes  

A partir da amostra inicial de 349 professores, passaram nos critérios de inclusão 

161 professores (51 homens e 110 mulheres) com idades entre 25 e 59 anos, dos quais 

foram avaliados os hábitos e qualidade do sono, e o nível de sonolência diurna de acordo 

com o cronotipo (Figura 2). 

 

Figura 2: Caracterização da amostra a partir do número de professores que respondeu o questionário “A 

Saúde e o Sono”, passando pelos critérios de inclusão no estudo até a categorização dos grupos de acordo com 

o esquema de trabalho. Grupo M/M inicia e finaliza o trabalho na escola pela manhã, o grupo M/T inicia o 

trabalho pela manhã e finaliza à tarde, o grupo T/T inicia e finaliza o trabalho à tarde e o grupo M/N inicia o 

trabalho pela manhã e finaliza à noite. 
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Critérios de inclusão 

 

 Entregar assinado o termo de consentimento livre e esclarecido; 

 Ser professor de ambos os gêneros do ensino fundamental e médio, de escolas 

públicas e privadas; 

 Ter preenchido no questionário “A Saúde e o Sono” e o questionário de 

matutinidade-vespertinidade. 

  

Critérios de exclusão 

 Ser estagiário ou professor de educação física; 

 Não ter preenchido no questionário “A Saúde e o Sono” a jornada de trabalho 

semanal;  

 Relatar problemas de sono ou outro problema de saúde que possa comprometer a 

análises dos dados. 

 

Análise dos dados 

 

 Com o objetivo de agrupar os professores de acordo com as similaridades e 

diferenças nos horário de início e fim do trabalho foi realizada uma análise de cluster k-

means utilizando a medida de distância euclidiana que originou 4 grupos de trabalho 

distintos (Tabela 3). Para ser incluído nos grupos, o professor deveria apresentar no mínimo 

3 dias de trabalho durante a semana com as características do grupo ao qual pertence. 
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Tabela 3. Descrição da idade média, e horário de início e fim do trabalho dos professores de acordo com os 

grupos. Grupo M/M inicia e finaliza o trabalho na escola pela manhã, o grupo M/T inicia o trabalho pela 

manhã e finaliza à tarde, o grupo T/T inicia e finaliza o trabalho à tarde e o grupo M/N inicia o trabalho pela 

manhã e finaliza à noite. 

GRUPOS Idade (média + dp) Início (média + dp) Fim (média + dp) 

    M/M 38 + 9 07:10 h + 0:19 h 11:51 h + 0:31 h 

    M/T 38 + 8 07:15 h + 0:26 h 17:30 h + 0:37 h 

    T/T 44 + 9 13:03 h + 0:12 h 17:30 h + 0:29 h 

   M/N  41 + 8 07:08 h + 0:12 h 21:55 h + 0:19 h 

  

A distribuição dos escores obtidos no questionário de Matutinidade e Vespertinidade 

de Horne & Ostberg mostrou uma curva deslocada para a direita de distribuição normal, de 

acordo com o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (p = 0,20 - Figura 3), o que 

representa uma amostra com tendência à matutinidade. Portanto, foi escolhido avaliar o 

cronotipo através de uma análise da distribuição dos escores obtidos no questionário de 

matutinidade-vespertinidade, utilizando como limite para tendência à matutinidade e 

vespertinidade, o primeiro e o terceiro quartis, respectivamente. Compondo assim os 

grupos: 1) tendência à matutinidade com escores entre 64 e 80; 2) intermediários, com 

escores entre 50 e 63; e 3) tendência à vespertinidade, com escores entre 27 e 49. 

O padrão do CSV foi analisado a partir dos horários de acordar e dormir, a duração do 

sono e a irregularidade nos horários de acordar e dormir. A irregularidade nos horários de 

acordar foi obtida pela diferença em minutos entre o horário relatado pelos professores para 

acordar no domingo e o horário para acordar na semana (segunda a sexta), enquanto que 

nos horários de dormir foi calculada pela diferença entre o horário de dormir no sábado e o 

horário de dormir na semana (segunda a quinta). 
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Figura 3: Distribuição dos escores obtidos pelos professores no questionário de Horne & Ostberg. 

  

 Para avaliar a influência do horário de trabalho nos horários de sono de acordo com 

o cronotipo foi realizada uma análise de variância de medidas repetidas (General Linear 

Model). Os grupos de trabalho obtidos na análise cluster e o cronotipo foram considerados 

as variáveis independentes, enquanto que os dias de semana e fim de semana foram as 

medidas de repetição, sendo a idade controlada em todas as análises. O teste post-hoc (LSD 

Unequal) foi aplicado para todas as análises que obtiveram o nível de significância de 5%. 

 Para avaliar a distribuição do percentual de professores com relação ao nível de 

sonolência diurna, à qualidade do sono, aos hábitos de sono, as características de trabalho, 

estrutura familiar e gênero em função dos horários de trabalho, foi utilizado o teste Qui-

quadrado com a correção de Bonferroni. 
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RESULTADOS 

 

Características gerais da amostra  

A idade média dos professores de acordo com os grupos está representada na Tabela 

3. A maioria dos professores dos grupos MM, MT, e TT é do gênero feminino, enquanto no 

grupo MN a proporção de homens e mulheres é semelhante (Qui-quadrado, p < 0,008). De 

forma geral, os professores são casados e com filhos, diferindo apenas com relação à 

quantidade de filhos (Figura 4 - Qui-quadrado, p < 0,08). 

 

Figura 4: Percentual de professores distribuídos por grupos de trabalho de acordo com o gênero (A), estado 

civil (B), possuir filhos (C), e quantidade de filhos que possui (D). Letras diferentes indicam diferenças 

estatisticamente significativas, e letras iguais indicam grupos sem diferenças (Qui-quadrado, p < 0,008). 

  

Com relação às características de trabalho os professores diferiram quanto ao tipo 

de escola, o nível de ensino e a quantidade de escolas em que lecionam, a carga horária e ao 

tempo de docência (Figura 5 - Qui-quadrado, p < 0,008). A maioria dos professores do 
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grupo MN leciona em ambos os tipos de escola para o nível médio e ambos (fundamental e 

médio), enquanto o grupo TT tem maior proporção de professores nas escolas públicas. 

Além disso, a maioria dos professores do MN leciona em 2 ou mais escolas, com carga 

horária > 40 h, enquanto uma maior proporção de professores dos grupos MM e TT 

lecionam em 1 escola com carga horária entre 20 h – 40 h. Com relação ao tempo de 

docência, a maioria dos professores do grupo MM e MT possuem de 0 a 14 anos de 

docência, enquanto, os do grupo TT e MN possuem 15 anos ou mais (Figura 5). 

 

Figura 5: Percentual de professores distribuídos por grupos de trabalho de acordo com o tipo de escola (A), 

quantidade de escola que leciona (B), nível de ensino que leciona (C), carga horária semanal (D) e tempo de 

docência (E). Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas, e letras iguais indicam 

grupos sem diferenças (Qui-quadrado, p < 0,008). 
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A maioria dos professores relatou não fazer curso extra e não possuir outra 

profissão. Contudo, dentre os que relataram ter outra profissão, o menor número foi 

observado no grupo MN (Figura 6 - Qui-quadrado, p < 0,008). O carro como meio de 

transporte utilizado para ir ao trabalho foi mais relatado pelos professores do grupo MN 

(83%), comparado aos outros grupos (MM = 47%, MT = 46%, e TT = 50% - Figura 6 - 

Qui-quadrado, p < 0,008). A classificação socioeconômica entre os grupos MM, MT e TT 

diferiu do grupo MN que apresentou a maioria dos professores entre as classes A1 e B1 

(Figura 6 - Qui-quadrado, p < 0,008). 

 

 
Figura 6: Percentual de professores distribuídos por grupos de trabalho de acordo com o relato de fazer ou não 

curso extra (A), ter outra profissão (B), meio de transporte utilizado para ir ao trabalho (C) e nível de 

classificação socioeconômica (D).  Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas e letras 

iguais indicam grupos sem diferenças (Qui-quadrado, p < 0,008). 
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Padrão do CSV 

 

Os professores que iniciam o trabalho em média às 7:11 ± 0:19 h da manhã (MM, 

MT, MN), acordam cerca de 1:08 + 0:40 h mais cedo nos dias de semana (segunda a sexta) 

em relação aos professores que iniciam a tarde (TT), independente do cronotipo (F(3, 144) = 

5,30; p < 0,05 - Figura 7A). Além disso, a maioria dos professores destes grupos relatou 

acordar nestes horários durante a semana por causa do trabalho, fazendo o uso do 

despertador, enquanto, os professores do grupo TT relataram com maior frequência acordar 

espontaneamente nestes horários por causa dos afazeres domésticos, atividades extras 

classes e devido a não sentir sono (Qui-quadrado, p< 0,008 – Figura 8A e 9A). 

Com relação ao fim de semana, todos os professores acordam mais tarde em relação 

à semana (sábado e domingo - F(2, 288) = 18,29; p < 0,05 – Figura 7A), e relataram com 

maior frequência acordar nestes horários espontaneamente devido a não sentir sono e por 

causa dos afazeres domésticos (Qui-quadrado – Figura 8B e 9B). Além disso, os 

professores com tendência à vespertinidade apresentaram horários mais tardios de acordar 

em relação aos classificados com tendência à matutinidade e intermediários (F(2, 144) = 

19,71; p < 0,05 – Figura 7A). Esta diferença no horário de acordar com relação ao 

cronotipo observada em todos os professores no fim de semana foi encontrada na semana 

apenas para os professores do grupo TT. 

Os grupos de trabalho não diferiram em relação ao horário de dormir (F(3, 144) = 

1,11; p > 0,05 – Figura 7B). Contudo, os professores classificados com tendência à 

matutinidade dormem mais cedo do que os demais (F(2, 144) = 14,29; p < 0,05 – Figura 7B). 

O trabalho foi relatado por professores de todos os grupos como motivo para justificar o 

horário de dormir na semana com maior e menor frequência nos grupos MN e TT, 
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respectivamente (Figura 9C). Além disso, as atividades extras, o uso de computador (PC), e 

assistir TV foram motivos bastante relatados pelos professores para explicar o horário de 

dormir na semana e no fim de semana. Entretanto, durante a semana a maior porcentagem 

de relatos foi observada com relação às atividades extra, enquanto no fim de semana foi 

assistir TV (Qui-quadrado – Figura 9C e 9D). Com relação ao fim de semana, apenas o 

grupo MT apresentou horário de dormir mais cedo na noite de domingo para segunda em 

relação à noite de sábado para domingo (F(3, 432) = 3,62; p < 0,05 – Figura 7B). 

Os professores dos grupos MM e MT apresentaram maior duração de sono em 

relação ao grupo MN (F(3, 137) = 3,20; p < 0,05 - Figura 7C). No fim de semana 

(sexta/sábado, sábado/domingo e domingo/segunda), a duração foi maior em relação à 

semana (segunda a sexta) para os professores dos grupos MM, MT e MN, classificados em 

sua maioria como intermediários e com tendência à vespertinidade (F(3, 426) = 4,88; p < 0,05 

– Figura 7C). Por outro lado, esta diferença na duração do sono entre semana e fim de 

semana não foi observada nos professores com tendência à matutinidade, independente do 

horário de trabalho e no grupo TT, independente do cronotipo (Figura 7C). 

A irregularidade nos horários de dormir não diferiu entre os grupos de trabalho (F(3, 

145) = 0,96; p > 0,05) e entre os cronotipos (F(2, 145) = 1,28; p > 0,05 – Figura 7E). Com 

relação à irregularidade nos horários para acordar, os professores dos grupos MM e MT são 

mais irregulares quando comparados ao grupo TT (F(3, 148) = 5,33; p < 0,05). Professores 

com tendência à vespertinidade apresentaram maior irregularidade nos horários de acordar 

em relação aos intermediários no grupo MM, e aos com tendência à matutinidade nos 

grupos MM e MT (F(2, 148) = 11,28; p < 0,05 – Figura 7D). 
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Figura 7: Médias e intervalos de confiança dos horários de acordar (A), dormir (B), duração do sono (C), 

irregularidade no horário de acordar (D) e irregularidade no horário de dormir (E) em professores durante a 

semana e fim de semana de acordo com o horário de trabalho e cronotipo. GLM, p< 0.05 - (Pós teste HSD 

para amostra desigual). 
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Figure 8: Porcentagem de professores em relação a forma de despertar na semana (A) e no fim de semana (B), 

nível de sonolência diurna (C) e qualidade do sono (D) de acordo com os grupos de trabalho. Letras diferentes 

indicam diferenças estatisticamente significativas e letras iguais indicam semelhanças entre os grupos (Qui-

quadrado, p < 0,08). 

 

 

Sonolência diurna e qualidade do sono 

 

O percentual de professores classificados com sonolência diurna excessiva foi maior 

nos grupos MM e MT em relação aos grupos TT e MN (Qui-quadrado, p < 0,008 - Figura 

8C). Com relação à qualidade do sono, os maiores percentuais de professores classificados 

com qualidade ruim de sono estavam nos grupos que lecionam pela manhã (MM, MT e 

MN) em relação aos professores do grupo TT (Qui-quadrado, p < 0,008 - Figura 8D). 

Embora não tenham sido observadas diferenças nas médias na qualidade de sono entre os 

grupos de trabalho e os cronotipos (GLM, p > 0,05), as médias dos grupos que lecionam 

pela manhã (MM = 6,9 ± 3,0, MT = 6,1 ± 2,7, MN = 6,3 ± 2,6) apresentam valores mais 

elevados que no grupo TT (5,6 ± 2,9). 
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Figure 9: Motivos relatados pelos professores para justificar o horário de acordar na semana (A) e no fim de 

semana (B), e o horário de dormir na semana (C) e no fim de semana (D) de acordo com os grupos de 

trabalhos. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas e letras iguais indicam 

semelhanças entre os grupos (Qui-quadrado, p < 0,08). 
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DISCUSSÃO 

 

Inúmeros estudos demonstram que o horário de início da escola pela manhã entre 

7:00 h e 7:30 h exerce influência sobre o horário de acordar de estudantes, fazendo com que 

acordem mais cedo na semana em relação ao fim de semana, acarretando irregularidade nos 

horários de sono (Epstein et al. 1998; Lima et al. 2002; Wahlstrom 2002; Wolfson et al. 

2007; Sousa et al. 2009; Souza et al. 2012). Resultados semelhantes foram observados nos 

professores deste estudo que iniciam o trabalho em média às 7:11 ± 0:11 h da manhã e 

acordam mais cedo em relação àqueles que iniciam o trabalho à tarde independente do 

cronotipo, e relatam com maior frequência acordar neste horário por causa do trabalho, e 

usar o despertador.  

No entanto, é importante chamar atenção que o horário de início da escola parece 

ser um desafio bem menor para os professores com tendência à matutinidade em relação 

aos intermediários e aqueles com tendência à vespertinidade, visto que, possuem menores 

médias de irregularidade nos horários de acordar (1:27 ± 1:02 h), dormem mais cedo na 

semana, e mantêm a mesma duração de sono entre semana e fim de semana.  Kitamura e 

colaboradores (2010) também observaram em adultos uma relação entre matutinidade e 

menor irregularidade nos horários de sono. Além dos professores com tendência à 

matutinidade, os professores que iniciam o trabalho à tarde mantêm a mesma duração de 

sono na semana e no fim de semana, independente do cronotipo. Portanto, iniciar o trabalho 

à tarde pode ser uma vantagem para estes profissionais pela ausência de compromissos tão 

cedo pela manhã, contribuindo para que acordem mais tarde nos dias de semana. 

Em contrapartida, a irregularidade entre os horários de acordar entre semana e fim 

de semana foi maior nos professores intermediários (2:09 ± 1:23 h) e com tendência à 
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vespertinidade (2:56 ± 1:37h), demonstrando que o desafio de cumprir com o horário de 

início da escola pela manhã é ainda maior para estes profissionais. Além disso, estes 

professores aumentam a duração do sono no fim de semana, possivelmente em decorrência 

de uma compensação à privação parcial de sono durante a semana devido ao horário de 

início do trabalho. Resultados semelhantes foram observados em estudo anterior realizado 

com professores do ensino médio, porém de forma menos exacerbada, o que pode ter sido 

decorrente de uma menor amostra do estudo em questão (Souza et al. 2012). 

A irregularidade nos horários de acordar e o aumento na duração do sono no fim 

de semana nos professores intermediários e com tendência à vespertinidade é semelhante à 

observada em adolescentes que acordam cedo na semana para ir à escola e no fim de 

semana ou nas férias, livres das obrigações sociais, passam a acordar mais tarde 

aumentando a duração do sono em torno de 2:00 h (Hasen et al. 2005; Sousa et al. 2007). 

Na adolescência, o horário de início da escola pela manhã impõe um grande desafio 

temporal em decorrência da preferência por horários tardios de sono e vigília dos 

adolescentes, devido às mudanças biológicas e sociais características desta fase (Wolfson & 

Carskadon 1998; Carskadon, Acebo & Jenni 2004).  

A redução do sono nos dias da escola e a irregularidade nos horários de sono nos 

adolescentes estão relacionadas a uma alta incidência de sonolência diurna (Moore & 

Meltzer 2008; Ng et al. 2009), fadiga (Acebo & Carskadon 2002), déficit de atenção 

(Paavonen et al. 2009) e alterações no humor (Roberts et al. 2001), o que compromete o 

desempenho escolar e a aprendizagem (Wolfson & Carskadon 1998; Giannotti & Cortesi 

2002). 

Deste modo, a irregularidade nos horários de acordar e a redução de sono 

encontrada nos professores que iniciam o trabalho pela manhã podem ter acarretado em 
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uma maior prevalência de sonolência excessiva diurna nos grupos MM e MT em relação 

aos professores que lecionam apenas a tarde (TT). No entanto, este mesmo resultado não 

ocorreu para os professores que trabalham os 3 turnos (MN), o que poderia ser decorrente 

de uma menor proporção de mulheres neste grupo, que de acordo com a literatura 

apresentam maior prevalência de insônia (Ketema et al. 2008) acarretando maior sonolência 

diurna. Por outro lado, alguns estudos mostram que homens possuem maiores índices de 

diagnóstico de apneia obstrutiva do sono (Redlineet al. 1994; Wahner-Roedler et al. 2007) 

e maiores níveis de sonolência diurna (Silva et al. 2008) em relação as mulheres. 

Além disso, outro aspecto que pode ter contribuído para que o nível de sonolência 

neste grupo de professores que inicia o trabalho cedo pela manhã e finaliza apenas a noite 

não ter diferido do grupo TT, é que este grupo pode ter um percentual elevado de 

professores que resistiram a este esquema de trabalho ao longo dos anos. Este esquema de 

trabalho está associado a uma carga horária elevada de trabalho e horários de trabalho 

incompatíveis com as necessidades de sono, o que pode levar a uma maior desistência deste 

esquema ao longo do tempo de docência. 

Embora possa existir influência do gênero e diferenças individuais quanto à 

resistência ao esquema de trabalho, a menor proporção de indivíduos com sonolência 

excessiva nos professores que lecionam nos 3 turnos em relação aos outros grupos que 

lecionam pela manhã pode ser decorrente do método de avaliação da sonolência. A Escala 

de Epworth avalia a sonolência em situações do cotidiano em que a chance do indivíduo 

cochilar é maior, tais como assistindo televisão e sentado após o almoço. Considerando a 

rotina atribulada destes professores, estas situações podem não fazer parte da rotina 

dificultando a avaliação subjetiva da sonolência. Portanto, faz-se necessária a avaliação da 

sonolência com instrumentos objetivos para testar estas hipóteses. 
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Ao contrário do esperado, o horário de dormir dos professores que iniciam o 

trabalho pela manhã e finalizam à noite não diferiu dos demais grupos. Este resultado pode 

ser decorrente da influência de outros fatores que podem contribuir para que os professores 

que finalizam o trabalho antes das 18:00 h permaneçam acordados, não diferindo daqueles 

que finalizam o trabalho em média às 21:55 h. Por exemplo, a realização de atividades 

extra sala (preparação de aulas e correções de provas) rotineiras para o professor, que 

juntamente com o uso de computador foram motivos relatados para justificar os horários de 

dormir. 

As atividades extras classe realizadas próximo ao horário de dormir podem estar 

associadas ao uso do computador, sendo frequentemente realizadas sob luz artificial. A 

exposição à luz influencia de forma marcante os horários de sono (Mistlberger & Skene 

2004; Mendoza & Challet 2009), pois a luz emitida pelas telas de computadores somada à 

luz artificial do ambiente acarreta em alerta fisiológico durante a exposição, e no final do 

dia, atrasa o sono do indivíduo na noite em que há exposição assim como no dia seguinte 

(Hebert et al. 2005; Wang & Perry et al. 2006; Ivarsson et al. 2009). Além disso, durante a 

exposição à luz ocorre inibição da secreção de melatonina, que é considerada um hormônio 

indutor de sono em humanos, contribuindo ainda mais para o atraso de sono (Higuchi et al. 

2005). 

Com relação à qualidade do sono, mais uma vez os professores que iniciam o 

trabalho à tarde apresentam melhores condições de sono e vigília, pois a maioria dos 

docentes deste grupo apresentou boa qualidade de sono diferindo da maioria dos 

professores dos grupos MM e MN que iniciam o trabalho cedo pela manhã e foram 

classificados com qualidade ruim de sono. Entretanto, algumas características de trabalho 

peculiares ao grupo TT podem estar influenciando este resultado, tais como, lecionar em 
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escola pública, em apenas uma escola e com carga horária semanal de 20 h. Estas 

características podem conferir melhores condições de trabalho, visto que a carga de 

trabalho é menor e lecionar em escolas públicas está associado à estabilidade de emprego. 

No entanto, vale ressaltar que apesar do trabalho na escola pública conferir vantagem com 

relação à estabilidade de emprego, outros aspectos característicos deste tipo de escola 

podem atuar acarretando prejuízos a saúde do professor, tais como: condições estruturais 

precárias de ensino (Alves et al. 2009) e aumento da violência no âmbito escolar (Gasparini 

et al. 2006). 

Por outro lado, as médias obtidas no IQSP dos professores que lecionam pela 

manhã (MM = 6,9 ± 3,0; MT = 6,1 ± 2,7; MN = 6,3 ± 2,6) foram similares à observada em 

trabalhadores em turnos alternantes (6,9 ± 3,3) com o uso do mesmo instrumento de coleta 

(Almondes & Araújo 2011). Como relatado em estudo anterior (Souza et al. 2012), este 

resultado é preocupante, pois o esquema de trabalho em turno alternante com alteração do 

ritmo circadiano é provavelmente um fator de risco para o desenvolvimento de câncer 

(Hansen 2006; Straif et al. 2007; Viswanathan, Hankinson & Schernhammer 2007), entre 

outros problemas de saúde. 

No entanto, é importante ressaltar que a qualidade do sono pode ser afetada por 

inúmeros hábitos diários próximos ao horário de dormir, tais como: consumo de cafeína 

(Shilo et al. 2002), nicotina (Conway et al. 2008), e fatores do ambiente (iluminação, 

barulho). Portanto, é uma variável de influência multifatorial, o que pode ter limitado a 

observação de diferenças em função apenas da influência do horário de trabalho. 

Considerando que a sociedade contemporânea possui uma visão de produção 

ininterrupta, e que o sono é sempre deixado para depois, os professores que trabalhavam 

apenas no turno matutino, e os que lecionavam pela manhã e a tarde podem ter apresentado 
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resultados semelhantes ao grupo que leciona os 3 turnos, pelos motivos seguintes: 1) os três 

grupos necessitam acordar cedo para cumprir o horário de trabalho matinal, o que não 

ocorre com os professores do TT e 2) em busca de melhores remunerações, podem estar 

envolvidos com outros tipo de trabalho, ou até mesmo em curso de qualificação 

(especialização, mestrado); e as atividades extra sala como citado anteriormente. 

Portanto, o horário de início das escolas pela manhã é um desafio temporal 

enfrentado pelos professores, principalmente para os intermediários e com tendência à 

vespertinidade, mesmo que estes profissionais finalizem o seu trabalho no turno matutino, 

no vespertino ou apenas à noite. Por outro lado, o esquema de trabalho que parece 

proporcionar melhores condições de sono e vigília para o professor é o trabalho apenas no 

turno vespertino.  

Apesar da produção ininterrupta de alguns setores da sociedade atual que é 

denominada de 24 h, muitos outros setores no Brasil iniciam o funcionamento às 8:00 h da 

manhã. No entanto, as escolas iniciam as aulas aproximadamente às 7:00 h da manhã 

levando alunos, funcionários e professores a acordarem ainda mais cedo em relação à 

população em geral. 

O horário diferenciado de início da escola e suas consequências nos hábitos de 

sono e no desempenho acadêmico de adolescentes vêm sendo discutido e avaliado ao redor 

do mundo e alguns estudos mostram benefícios com o atraso de início da escola em torno 

de 1 h. Por exemplo, horários mais tardios de acordar que favorecem a um aumento na 

duração do sono na semana, redução da sonolência diurna e da fadiga, e melhora no 

desempenho acadêmico (Wahlstrom 2002; Wolfson et al. 2007; Owens, Belon & Moss 

2010; Onyper, Thacher, Gilbert & Gradess 2012). Por outro lado, a alteração do horário 

escolar é uma tarefa difícil, pois envolve mudanças na dinâmica familiar dos alunos, 
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funcionários e professores e na dinâmica de trabalho dos últimos. Entretanto, as 

dificuldades podem ser superadas com planejamento adequado e o envolvimento de 

políticas educativas que favoreçam a conscientização dos principais envolvidos no processo 

de mudança.  

Somado a este contexto, o profissional docente enfrenta inúmeros outros desafios 

profissionais que estão intimamente relacionados a problemas de saúde (Landini 2007) e 

queda na qualidade da educação, tais como: 1) extensas jornadas de trabalho (Decor et al. 

2004) para ampliar a renda financeira (Reis et al. 2006); 2) tempo para realização de 

atividades extras relacionadas a função docente (planejar aulas, corrigir provas, preencher 

cadernetas), que aumentam a sobrecarga de trabalho (Pinotti 2006; Bauer et al. 2007; 

Jardim et al. 2007; Souza et al. 2012); 3) busca por qualificação profissional realizando 

cursos de formação continuada (Gasparini et al. 2006; Jardim et al. 2007); 4) condições 

precárias de ensino (Alves et al. 2009); 5) busca constante por melhores condições salariais; 

6) aumento da violência no âmbito escolar (Gasparini et al. 2006); relacionados a estresse 

profissional (Gasparini et al. 2006; Pinotti 2006; Reis et al. 2006; Bauer et al. 2007). 

Portanto, faz-se necessária a avaliação de outros fatores que possam influenciar os 

padrões e qualidade de sono de professores da educação básica, tais como o tempo usado 

para preparação de aulas e estudo, formação continuada, envolvimento em outra profissão, 

avaliação do estresse e o gênero que podem estar contribuindo para os problemas de sono 

nos professores. Ao mesmo tempo é importante avaliar as consequências da redução do 

sono na semana e da irregularidade nos horários de sono na saúde do professor e na função 

docente. 

 Além disso, a discussão sobre a mudança de início das aulas pela manhã deve ser 

ampliada nos âmbitos escolar, familiar e político. Neste sentido, os resultados das pesquisas 
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realizadas no ambiente escolar são essenciais para fundamentar as discussões em relação ao 

desafio temporal frequentemente enfrentado por adolescentes e que também foi observado 

nos professores deste estudo.  
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6. ESTUDO 2  

 

OBJETIVO 

Este estudo tem por objetivo avaliar o efeito do gênero nos hábitos e qualidade de 

sono, e na sonolência diurna de professores do ensino fundamental e médio. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 

Participantes 

A partir da amostra inicial de 349 professores, passaram nos critérios de inclusão 

243 professores, sendo 77 homens (38,1 ± 9,0 anos) e 166 mulheres (40,6 ± 9,0 anos).  

Desta amostra de 77 homens, apenas 55 preencheram o diário do sono, dos quais os dados 

referentes à idade e horário de início e fim do trabalho foram utilizados como critério para 

realizar um pareamento com as 127 mulheres disponíveis. Desta forma, chegamos a uma 

amostra pareada de 41 indivíduos de cada gênero, tendo os homens uma média de idade de 

37,0 ± 8,7 anos e as mulheres 36,9 ± 8,6 anos (Figura 10). 

 

Critérios de inclusão 

 Entregar o termo de consentimento livre e esclarecido assinado; 

 Ser professor do ensino fundamental e médio de ambos os gêneros, de escolas 

públicas e privadas. 
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Critérios de exclusão 

 Ser estagiário ou professor de educação física; 

 Relatar problemas de sono ou outro problema de saúde que possa comprometer a 

coleta de dados. 

 

 

Figura 10: Caracterização da amostra a partir do número de professores que respondeu o questionário “A 

Saúde e o Sono”, passando pelos critérios de inclusão no estudo até a categorização dos grupos de acordo com 

o gênero. A sub-amostra foi realizada a partir do número de professores que responderam ao diário de sono, 

os quais foram pareados de acordo com a idade e o horário de início e fim do trabalho. 

 

 

Análise dos dados 

 

 O padrão do CSV foi analisado a partir dos horários de acordar e dormir, a duração 

do sono e a irregularidade nos horários de acordar e dormir. A irregularidade nos horários 

de acordar foi obtida pela diferença em minutos entre o horário relatado pelos professores 

para acordar no domingo e o horário para acordar na semana (segunda a sexta), enquanto 
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que a irregularidade nos horários de dormir foi calculada pela diferença entre o horário de 

dormir no sábado e o horário de dormir na semana (segunda a quinta). 

Para avaliar a influência do gênero nos horários de sono, qualidade do sono e nível 

de sonolência diurna foi utilizado o teste ANOVA medidas repetidas. O gênero foi 

considerado a variável independente, enquanto que os dias de semana e fim de semana 

foram às medidas de repetição. O teste post-hoc (LSD Unequal) foi aplicado para todas as 

análises que obtiveram o nível de significância menor que 5%. 

O cronotipo foi avaliado a partir da distribuição dos escores obtidos no questionário 

de matutinidade-vespertinidade, utilizando como limite para tendência à matutinidade e 

vespertinidade, o primeiro e o terceiro quartis, respectivamente. 

O teste Qui-quadrado foi utilizado para avaliar a distribuição do percentual de 

professores com relação ao cronotipo, aos hábitos de sono, as características de trabalho, 

estrutura familiar e gênero, ao nível de sonolência diurna e à qualidade do sono em função 

do gênero.  

Com o intuito de controlar a influência da idade e do horário de início e fim do 

trabalho foi realizado um pareamento de homens e mulheres que haviam preenchido os 

horários de sono durante 10 dias consecutivos no questionário diário do sono. Para 

controlar a idade no pareamento foi considerada uma variação de ± 3 anos de diferença, 

com uma diferença média de horário de início do trabalho de 18,2 ± 26,8 minutos e uma 

média de horário de fim do trabalho de 39,4 ± 38,0 minutos. Desta forma, foi possível obter 

uma subamostra de 41 pares de professores. Depois de controladas as variáveis, idade e o 

horário de trabalho, todas as análises iniciais foram repetidas. 
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RESULTADOS 

 

Características gerais da amostra 

 

 A distribuição do cronotipo de acordo com o gênero não diferiu na amostra total 

(Qui-quadrado, p > 0,05 - Figura 11). Entretanto, na subamostra pareada os homens 

apresentaram uma tendência à matutinidade, enquanto as mulheres uma tendência à 

vespertinidade (Qui-quadrado, p < 0,05 - Figura 11). Com relação às características 

familiares, a maioria dos professores é casada e com filhos sem diferenças na proporção 

entre os gêneros, na amostra total e na amostra pareada (Qui-quadrado, p > 0,05; Tabela 4). 
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Figura 11: Distribuição dos escores obtidos pelos professores no questionário de Horne & Ostberg dos 

homens (A) e mulheres (B) da amostra total, e dos homens (C) e mulheres (D) na subamostra pareada. * Qui-

quadrado, p < 0,05). 
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 Na amostra total e pareada, uma maior porcentagem de homens leciona em 3 ou 

mais escolas privadas, durante 2 ou 3 turnos, para o ensino médio ou em ambos os níveis de 

ensino, enquanto uma maior porcentagem de mulheres leciona em no máximo 1 escola, na 

maioria escolas públicas, durante 1 ou 2 turnos para o ensino fundamental (Qui-quadrado, p 

< 0,05; Tabela 4). 

 

 

Tabela 4.  Distribuição dos professores de acordo com as características familiares, de trabalho e do escore do 

HO de acordo com o gênero. 

 AMOSTRA TOTAL  AMOSTRA PAREADA  

 Homem 

(n = 77) 

Mulher 

(n = 166) 

p Homem 

 (n = 41) 

Mulher 

 (n = 41) 

p 

Estado Civil % %  % %  

    Casado 74 66 n.s 63 56 n.s 

    Não casado 26 34  37 44  

Possui Filhos       

   Sim 63 66 n.s 63 56 n.s 

   Não 37 34  37 44  

Nº de Escolas que leciona       

   Uma 28 46 * 22 43 * 

   Duas 39 38  44 36  

   Três ou mais 33 16  34 21  

Tipo de Escola       

   Pública 20 47 * 19 42 * 

   Privada 48 35  49 40  

   Ambas 32 19  32 18  

Nº de Turnos que leciona       

   Um 12 38 * 12 37 * 

   Dois 43 46  39 39  

   Três 45 16  49 24  

Leciona no nível       

   Fundamental 12 51 * 12 57 * 

   Médio 47 18  38 15  

   Ambos 41 31  50 28  
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Padrão do CSV 

 

 Na amostra inicial, as mulheres dormem em média 25 minutos mais cedo que os 

homens de segunda à quinta feira (F(1, 238) = 3,86; p = 0,05 – Figura 12B) e não diferem 

com relação ao horário de acordar (F(2, 474) = 0,94; p > 0,05 – Figura 12A). Além disso, as 

mulheres dormem em média 32 minutos a mais que os homens ao longo da semana e fim 

de semana (F(1, 234) = 7,39; p < 0,05 – Figura 12C). Após controlar a idade e o horário de 

início e fim do trabalho, os pares não diferiram com relação ao horário de dormir e acordar 

(Figura 13 A e B - Anova, p > 0,05), e as mulheres apresentaram uma tendência a dormir 

em média 17 minutos a mais que os homens de forma geral, juntando semana e fim de 

semana (F(1, 57) = 2,98; p = 0,08 – Figura 13C). 

A irregularidade nos horários de dormir e acordar não diferiu entre os gêneros na 

população geral, assim como na amostra pareada (Anova, p > 0,05 – Figura 12D e E; 

Figura 13D e E). 

 

Forma de despertar, frequência de cochilo e nível de sonolência ao acordar. 

   

Na amostra pareada, a maioria dos professores faz uso do despertador para acordar 

na semana e passam mais a acordar sozinhos no fim de semana independente do gênero 

(Qui-quadrado, p < 0,05 - Figura 14 C e D). Com relação às diferenças entre os gêneros, 

uma maior porcentagem de mulheres relata acordar porque alguém chama, enquanto os 

homens acordam mais sozinhos (Figura 14 C e D). 

Os professores de forma geral não cochilam na semana e no fim de semana, apesar 

de ocorrer um aumento na porcentagem de professores que cochilam no fim de semana em 
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relação à semana (Qui-quadrado, p < 0,05 – Figura 14). Ao longo da semana e do fim de 

semana, os homens relatam mais sinais de alerta ao acordar, enquanto as mulheres relatam 

mais sinais de sonolência (Qui-quadrado, p < 0,05 - Figura 15). 

 
Figura 12: Médias e intervalos de confiança dos horários de acordar (A), dormir (B), duração do sono (C), 

Irregularidade nos horários de acordar (D) e dormir (E) de acordo com o gênero da amostra total. * Diferenças 

entre os gêneros, Anova, p < 0,05. 
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Figura 13: Médias e intervalos de confiança dos horários de acordar (A), dormir (B), duração do sono (C), 

Irregularidade nos horários de acordar (D) e dormir (E) de acordo com o gênero na amostra pareada. 
#
 

Diferenças ao longo da semana, Anova, p = 0,08. 
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Figura 14: Frequência de cochilo e a forma de despertar dos professores de acordo com o gênero na amostra 

pareada. Cochilos na semana (A), no fim de semana (B), e a forma de despertar na semana (C), e no fim de 

semana (D). * Qui-quadrado, p < 0,05. 

 

 
Figura 15: Nível de sonolência ao acordar dos professores de acordo com o gênero na semana (A), e no fim de 

semana (B) na amostra pareada. * Qui-quadrado, p < 0,05. 
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Motivos relatados para justificar os horários de dormir e acordar. 

 

Na análise inicial, os motivos com maior frequência de relatos para justificar os 

horários de dormir na semana foram o horário de trabalho, as atividades extras e o uso do 

computador independente do gênero (Figura16 A). No entanto, as mulheres relataram com 

maior frequência que os homens ir dormir nestes horários por causa dos afazeres 

domésticos e por sentir sono, enquanto os homens relataram mais assistir TV. Com relação 

aos motivos para justificar os horários de acordar na semana, o horário de trabalho foi 

relatado pela maioria independente do gênero (Figura16 C). Os afazeres domésticos foi o 

motivo relatado com maior frequência pelas mulheres tanto na semana quanto no fim de 

semana, enquanto os homens no final de semana relataram mais não sentir sono (Figura 

16C e D). 

Na análise da amostra pareada, o resultado referente aos motivos relatados para o 

horário de dormir permaneceu igual à amostra total na semana (Figura17A), enquanto para 

o horário de acordar as mulheres relataram com maior frequência o horário de trabalho e 

os afazeres domésticos na semana, e os homens relataram mais não sentir sono tanto na 

semana quanto no fim de semana (Figura 17 C e D). 
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Figura 16: Motivos relatados pelos professores para justificar o horário de dormir na semana (A) e no fim de 

semana (B), e os horários de acordar na semana (C) e no fim de semana (D) de acordo com o gênero na 

amostra total. * Qui-quadrado, p < 0,05. 
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Figura 17: Motivos relatados pelos professores para justificar o horário de dormir na semana (A) e no fim de 

semana (B), e os horários de acordar na semana (C) e no fim de semana (D) de acordo com o gênero na 

amostra pareada. * Qui-quadrado, p < 0,05. 
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Hábitos realizados próximos ao horário de dormir 

 Com relação aos hábitos realizados próximo ou até duas horas antes do horário de 

dormir independente do gênero, houve uma maior proporção de professores que relataram 

tomar mais de dois copos de agua ou não realizar nenhum dos hábitos anteriores (NDA). 

Considerando o gênero, os homens relataram mais tomar refrigerante ou fazer uma refeição 

leve, e as mulheres tomar café, um copo de leite ou dormir com fome (Figura 18 e 19 - Qui-

quadrado, p < 0,005). 

 

 

Figura 18: Frequência dos hábitos realizados próximo ao horário de dormir pelos professores da amostra total 

(A) e da amostra pareada (B) de acordo com o gênero. * Qui-quadrado, p < 0,05. 
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Figura 19: Frequência dos hábitos alimentares próximo ao horário de dormir dos professores da amostra total 

(A) e da amostra pareada (B) de acordo com o gênero. * Qui-quadrado, p < 0,05. 

 

Sonolência diurna e qualidade do sono 

 

 A maioria das professoras foi classificada com sonolência excessiva diurna e má 

qualidade do sono em relação aos professores (Qui-quadrado, p < 0,05 - Figura 20). 

Entretanto, ao realizar a análise dos pares apenas a diferença na qualidade do sono persistiu 

(Qui-quadrado, p < 0,05 - Figura 20 D).  
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Figura 20: Distribuição dos professores de acordo com a classificação do nível de sonolência diurna na 

amostra total (A) e na amostra pareada (B), e de acordo com a classificação da qualidade do sono na amostra 

total (C) e na amostra pareada (D). * Qui-quadrado, p < 0,05. 
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DISCUSSÃO 

 De acordo com a literatura cientifica existem diferenças no padrão do CSV entre os 

gêneros, por exemplo, um estudo realizado com uma população de 10 a 87 anos observou 

maior duração de sono nas mulheres quando comparadas aos homens (Tonetti et al. 2008). 

Estudo realizado em laboratório com uma amostra de 18 a 74 anos observou menor período 

endógeno do ritmo de temperatura corporal e da melatonina, acompanhado de matutinidade 

nas mulheres (Duffy et al. 2011). 

Paine e colaboradores (2006) ao avaliar 2500 indivíduos entre 30 e 49 anos 

concluíram que o gênero não é um fator importante na determinação do cronotipo, sendo 

este melhor explicado por fatores endógenos. Por outro lado, um estudo que avaliou a 

relação dos problemas de sono com o gênero e as características socioeconômicas de 8.578 

indivíduos entre 17 e 74 anos encontrou que as diferenças observadas em relação ao gênero 

nos problemas de sono são fortemente mediadas por fatores socioeconômicos, tais como, 

desemprego, baixa renda familiar e baixo nível de escolaridade (Arber et al. 2009). 

Portanto, os resultados observados até o momento em relação ao gênero são controversos. 

Neste estudo, nossas hipóteses diferem em alguns aspectos ao observado por alguns 

estudos anteriores, visto que, ao considerarmos a dupla jornada de trabalho feminina é 

esperado que a mulher durma mais tarde que o homem, devido a permanecer realizando 

atividades domésticas após finalizar o trabalho docente, o que acarretaria em menor 

duração de sono, maior nível de sonolência diurna e pior qualidade de sono.  

Entretanto, os resultados observados na amostra total deste estudo foram 

semelhantes ao observado na literatura, pois as mulheres apresentaram maior duração de 

sono na semana e horários de dormir mais cedo que os homens, mesmo não diferindo com 

relação ao cronotipo e aos horários de acordar. Estas diferenças podem estar sendo 
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reforçadas pelas características de trabalho, uma vez que as professoras lecionam em menos 

turnos e em menos escolas, e apenas 22% termina o trabalho no turno noturno, podendo 

assim dormir mais cedo. Em contrapartida, 47% dos homens finalizam o trabalho apenas à 

noite, trabalhando em mais escolas e por vários turnos, o que pode acarretar nos horários 

mais tardios de sono. Outro resultado que reforça esta influência das características de 

trabalho é que ao parear os horários de início e fim do trabalho entre os gêneros, os horários 

de dormir e acordar não diferiram e a maior duração de sono das mulheres na amostra total 

tornou-se menos expressiva. 

Ainda na amostra pareada, as mulheres apresentaram uma tendência à 

vespertinidade o que é contrário ao relatado na literatura (Adan & Natale 2002). Entretanto, 

Duarte e colaboradores (2014) observaram que a tendência à matutinidade característica do 

avanço da idade é mais marcada nos homens, e que as mulheres acima de 45 anos 

apresentam uma tendência à vespertinidade em relação aos homens da mesma idade. 

Considerando que na amostra pareada a idade variou igualmente entre 24 e 55 anos e dentre 

estes 18% estavam acima de 45 anos, a tendência à vespertinidade observada nas 

professoras pode ser decorrente das diferenças entre os gêneros no desenvolvimento 

ontogenético do sistema de temporização circadiano. No entanto, para estimar com maior 

precisão o efeito do gênero sobre o CSV de homens e mulheres é necessário aumentar a 

amostra pareada, e parear outras variáveis, tais como, cronotipo e carga horária de trabalho 

docente, para avaliar esta proposta, uma vez que, os dados encontrados na população geral 

estão de acordo com alguns estudos encontrados na literatura. 

Com relação ao horário de acordar, semelhante ao observado por Tonetti e 

colaboradores (2008) não houve diferenças entre os gêneros na amostra total e na pareada. 

Na semana, o horário de acordar foi marcado pelo horário de início do trabalho, visto que a 
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maioria dos professores de ambos os gêneros relataram acordar por causa do trabalho e 

fazer uso do despertador, enquanto no fim de semana, ambos relataram com maior 

frequência acordar espontaneamente. Além disso, homens e mulheres acordam 

respectivamente 1:48 h e 1:59 h mais tarde no fim de semana, aumentando a duração de 

sono (amostra total: Homens = 1:31 h e Mulheres = 1:29 h; amostra pareada: Homens = 

0:54 h e Mulheres = 1:21 h). 

A irregularidade nos horários de acordar e a maior duração de sono no fim de 

semana dos professores deste estudo podem ser decorrente da necessidade de compensar a 

privação parcial de sono presente nos dias de trabalho, como observado em estudo anterior 

em professores do ensino médio (Souza et al. 2012). Além disso, há um aumento nos 

relatos de cochilo de 7 % nos homens e 18 % nas mulheres no fim de semana. Este 

aumento pode ser decorrente da maior disponibilidade de tempo dos professores neste 

momento em relação à semana. A maior frequência de cochilo observada nas mulheres e o 

maior aumento na duração de sono no fim de semana podem ser decorrentes de maior 

privação parcial de sono neste gênero, ou menor resistência à privação (Armitage et al. 

2001). Ao mesmo tempo, as mulheres apresentaram maior frequência de sinais de 

sonolência ao acordar, o que corrobora com a ideia de apresentarem maior privação parcial 

de sono em relação aos homens.  

Considerando que no fim de semana os homens relataram com maior frequência 

acordar espontaneamente e por não sentir sono, e menor porcentagem de cochilo em 

relação às mulheres, podemos sugerir que o aumento na duração do sono no fim de semana 

é satisfatório para compensar a redução da semana. Em contrapartida, as mulheres da 

amostra pareada, mesmo apresentando maiores valores de duração do sono no fim de 

semana em relação aos homens, relatam mais serem acordadas por alguém chamando e por 
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causa dos afazeres domésticos, o que pode ser decorrente da influência sociocultural que 

desde o nascimento atribui às mulheres as tarefas domésticas e relacionadas ao cuidado dos 

filhos. 

Além disso, alguns estudos relatam que as mulheres estão mais propensas a relatar 

os sentimentos, assim como os sintomas somáticos vivenciados, enquanto os homens no 

processo de socialização são estimulados a competir e não reclamar (Kroenke et al., 1998; 

Barsky et al., 2001; Rosta & Gerber, 2007). Desta forma, estes fatores podem ter 

influenciado os resultados desse estudo. 

Todos os aspectos citados anteriormente que podem influenciar as diferenças 

existentes entre os gêneros devem ser considerados em estudos futuros, visto que tanto os 

aspectos decorrentes de fatores socioculturais (Wilson, 1990; Park et al. 1997), quanto os 

fatores biológicos (Roennenberg et al. 2004) podem ser a base das diferenças existentes no 

CSV entre os gêneros. 

A literatura aponta os homens com maior nível de sonolência diurna (Silva et al. 

2008), e considerando que as mulheres da amostra total deste estudo dormem mais que os 

homens, era esperado menor nível de sonolência diurna nas mulheres. Entretanto, a 

sonolência diurna excessiva e a má qualidade de sono foram prevalentes nas mulheres, 

persistindo este último resultado na amostra pareada. A sonolência diurna pode ser 

relacionada à insônia que é mais frequente nas mulheres (Ketema et al. 2008). Porém, o 

relato de insônia foi utilizado como critério de exclusão neste estudo. Embora haja uma 

limitação neste procedimento de exclusão, na medida em que a insônia foi detectada por 

relato subjetivo no questionário, e este critério não é suficiente para diagnosticar insônia. 

A má qualidade de sono foi associada à vespertinidade em enfermeiras que 

trabalham em turno alternante (Chung et al. 2008) e em estudantes universitários (Lima et 
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al. 2010), assim como está presente nas mulheres deste estudo na amostra pareada. 

Contudo, na amostra total a distribuição do cronotipo não diferiu entre os gêneros e a má 

qualidade de sono foi mais frequente nas mulheres, o que pode ser uma característica 

prevalente do gênero feminino devido à contingência da dupla jornada de trabalho ou da 

maior probabilidade a ter o sono interrompido independente do papel social. Além disso, as 

mulheres durante a menopausa apresentam fogachos, que foram considerados preditores de 

má qualidade do sono no estudo de Freedman e Roehrs (2007), que usou o mesmo 

instrumento de avaliação, o IQSP. Entretanto, considerando que a idade de ocorrência da 

menopausa na população brasileira é cerca de 50 anos (Pedro et al. 2003), este seria um 

possível fator que poderia estar influenciando 14% das mulheres da nossa amostra.  

Outro ponto a ser considerado é que historicamente as mulheres estão em grande 

maioria na profissão docente, contudo permanecem cuidando do lar e da família. Isto fica 

evidente nos motivos relatados para justificar os horários de acordar e dormir, tais como, os 

afazeres domésticos no fim de semana, que também foram relatados na semana juntamente 

com o horário de trabalho, atividades extras relacionadas ao trabalho e o uso de 

computador, que pode estar associado ao trabalho docente. Neste estudo, a avaliação da 

carga horária em atividades domésticas foi comprometida devido ao reduzido número de 

respostas a este item do questionário, limitando a análise dos dados. Deste modo, estudos 

posteriores devem considerar esta variável, juntamente com a carga horária escolar para 

melhor compreender as diferenças existentes nos hábitos e qualidade de sono de 

professores de acordo com o gênero. Outra característica que pode ser decorrente da 

influência sócio-cultural entre os gêneros foi que os homens relataram mais tomar 

refrigerante ou fazer uma refeição leve próximo ao horário de dormir, enquanto as mulheres 

relataram tomar um copo de leite ou dormir com fome.  



 75 

Nossa hipótese de que as mulheres levantariam mais cedo, dormiriam mais tarde, 

o que acarretaria em uma menor duração de sono, maior regularidade no CSV e nível de 

sonolência diurna, e pior qualidade de sono foi parcialmente comprovada. O horário mais 

tardio de dormir e menor duração de sono esperado para as mulheres, podem não ter sido 

encontrados por causa das diferenças nas características de trabalho docente em relação aos 

homens, pois as mulheres lecionam em menos turnos e principalmente para o ensino 

fundamental em escolas públicas. Estas características podem ser consideradas como de 

menor pressão sobre a função docente, uma vez que o emprego público proporciona 

estabilidade de emprego, o que não existe para as escolas privadas. Embora a estabilidade 

de emprego na escola pública ser aqui considerada como um fator de menor pressão para os 

problemas de sono, este ambiente apresenta outros fatores considerados negativos as 

condições do trabalho docente, como a violência escolar (Gasparini et al. 2006), estrutura 

física inadequada, entre outros aspectos precários de ensino (Alves et al. 2009).  

Além disso, o ensino médio mais frequente entre os homens está relacionado aos 

anos de preparação para o exame de seleção para ingresso no ensino superior, e isso pode 

gerar maior cobrança e pressão de trabalho ao professor pelas escolas, que têm o objetivo 

de aumentar a quantidade de aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Deste modo, novas pesquisas devem ser realizadas buscando aumentar a amostra e 

melhor controlar as características de trabalho docente entre os gêneros, e avaliar a dupla 

jornada de trabalho feminino, para assim aumentar o conhecimento a respeito da influência 

destas variáveis no padrão de sono dos professores e as possíveis consequências na 

qualidade de vida do professor, e do trabalho docente. 
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7. ESTUDO 3 

 

OBJETIVO 

Este estudo teve por objetivo avaliar a influência de um programa de educação 

sobre o sono nos conhecimentos e hábitos de sono, na qualidade do sono, na sonolência 

diurna e no nível de estresse em professores do ensino fundamental e médio.  

Para isto, se propôs uma sequência didática para trabalhar o conhecimento sobre o 

ciclo sono e vigília com os professores do ensino fundamental e médio, e foi produzido um 

material didático (livreto e apostila) sobre o conteúdo trabalhado na sequência didática. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

 

Participantes 

 Participaram da pesquisa duas turmas de professoras do ensino fundamental e médio 

de 25 escolas públicas (estaduais e municipais) de Natal/RN. A primeira turma composta 

de professoras da educação especial que lecionavam em diversas áreas de ensino, e a 

segunda turma composta de professoras de ciências e biologia do ensino regular, que foram 

descritas com detalhe no item metodologia geral (página 24). A partir da amostra inicial 

(Figura 21), 26 professoras com idade média de 46 ± 6 anos passaram nos critérios de 

inclusão para o grupo experimental. Enquanto o grupo controle foi formado por 14 

professoras com idade média de 45 ± 6 anos. 
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     Figura 21: Distribuição do número de professores de acordo com cada etapa da pesquisa. 

 

 

Critérios de inclusão 

 Entregar o termo de consentimento livre e esclarecido assinado; 

 Ser professor do ensino fundamental e médio ou equipe pedagógica de escolas 

públicas e privadas; 

 Para o grupo experimental (GE) ter assiduidade de 75% no programa de educação 

sobre o sono ou 50% com a participação obrigatória na última aula. Este último 

critério foi estabelecido em virtude de na última aula serem discutidas todas as 

informações relacionadas aos hábitos adequados de sono, e retomada a discussão 

dos conteúdos e conceitos trabalhados nas aulas anteriores. 

 Para o grupo controle (GC) não ter passado pelo programa de educação sobre o 

sono. 

 

Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em 3 etapas que estão descritas abaixo, e ocorreu 

entre os meses de março a junho de 2011 para a primeira turma, e entre maio e setembro de 
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2012, para a segunda. As aulas do programa de educação sobre o sono foram realizadas 

quinzenalmente para as duas turmas, durante encontros de formação continuada 

programados dentro da carga horária de trabalho das professoras. 

 

Descrição das etapas da pesquisa 

 

1ª Etapa: Participaram desta etapa as professoras do GE e do GC, momento que foram 

apresentados o objetivo e a metodologia da pesquisa, assim como o cronograma das 

atividades do programa de educação sobre o sono, que seriam trabalhadas nos encontros 

seguintes. O termo de consentimento livre e esclarecido foi entregue (Anexo B), e aquelas 

que o devolveram assinado receberam os questionários para serem preenchidos. A 

distribuição das professoras ao longo das etapas da pesquisa está apresentada na figura 21, 

com a duração correspondente de cada etapa.  

 

2ª Etapa : Foi realizado o programa de educação sobre o sono intitulado “O que fazer para 

dormir melhor?” com as professoras do GE e as aulas foram ministradas pela doutoranda 

que possui formação em licenciatura em Ciências Biológicas. O programa consistiu de 4 

encontros com duração de 4 h cada, realizados ao longo de 50 dias, com sequência didática 

elaborada de acordo com a teoria da aprendizagem significativa. Esta teoria é definida 

como um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um conhecimento ou 

informação preexistente na estrutura cognitiva do aprendiz (Moreira & Masini 2001). Para 

isso, as aulas do programa foram ministradas utilizando a estratégia de exposição dialogada 

com organizadores prévios fundamentados no levantamento dos hábitos e conhecimentos 

sobre o sono relatados nos questionários preenchidos na primeira etapa, ou em reflexões 
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sobre hábitos e atitudes no contexto pessoal e profissional durante as aulas, aumentando a 

motivação e favorecendo a aprendizagem das professoras. Segundo Moreira e Masini, a 

utilização de organizadores prévios é uma estratégia que tem o objetivo de servir de ponte 

entre o que o aprendiz já sabe e o que deve saber, facilitando a aprendizagem do conteúdo 

de forma significativa. 

1ª AULA – Nesta aula foram trabalhadas a natureza do ciclo sono e vigília (CSV), como 

este ritmo é regulado, quais os estímulos que o influenciam e as diferenças individuais 

relacionadas ao CSV. Inicialmente, com base nos dados das professoras coletados no 

questionário “A Saúde e o sono” (1ª etapa), foi realizada uma apresentação inicial 

mostrando o padrão de sono do grupo de acordo com os dias da semana e fim de semana, 

forma de despertar, nível de sonolência diurna, e foi realizada uma discussão sobre os 

comportamentos relacionados ao sono que gostariam de mudar. 

 Esta apresentação inicial foi utilizada como organizador prévio e teve o objetivo de 

discutir sobre os hábitos recentes das professoras e as necessidades de mudanças relatadas 

por elas. Em seguida, foi proposta uma atividade prática que consistia de uma simulação na 

qual as professoras entrariam em um shopping e lá permaneceriam por 5 dias consecutivos 

(Figura 22). As professoras foram orientadas de que não teriam acesso a nenhum relógio ou 

algo que pudesse dar pista de tempo, e teriam atividades diversas disponíveis (compras, 

cinema, alimentação, jogos), inclusive um quarto para dormir ou cochilar caso sentissem 

necessidade. 
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Figura 22: Fotos da atividade prática da simulação de experimento do shopping. 

 

 

 

 Para a realização desta tarefa, as professoras foram divididas em 5 grupos em 

que discutiram e definiram a sequência de atividades que realizariam durante os 5 dias 

de experimento, e distribuíram as figuras dadas com as respectivas atividades na 

cartolina descrevendo a sequencia das atividades que realizariam. Ao final, uma 

representante de cada grupo apresentou para toda a turma o trabalho, que foi utilizado 

para discutir sobre o que há em comum e de diferente entre todos os trabalhos. Esta 

atividade teve como objetivo principal discutir o caráter endógeno do CSV, chamando a 

atenção que mesmo em condições ambientais constantes o individuo permanece 

alternando vigília e sono, porém a duração desta repetição fica próxima a 24 h, e não 

exatamente 24 h como quando se fica exposto ao ambiente natural. 

 Além disso, foi discutida a relação do CSV com o claro e escuro ambiental, e 

com as outras pistas temporais da rotina diária que influenciam este ritmo, relembrando 

os horários de sono mantidos durante a semana e o fim de semana. A regulação quanto à 

quantidade de sono diária foi discutida, chamando atenção para as diferenças 

individuais quanto à quantidade de sono e a escolha de horários preferenciais de sono e 

vigília (Figura 23). 
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Figura 23: Slides da 1ª aula utilizados para discutir as diferenças individuais com relação aos horários e 

quantidade de sono. 

 

 

2ª AULA – Nesta aula foram trabalhadas as características comportamentais e 

fisiológicas do CSV, e a função do sono. A partir das características comportamentais 

relacionadas a estar acordado ou dormindo relatadas pelas professoras, foram discutidas 

as características fisiológicas do CSV. Em seguida foi proposta uma atividade prática, 

na qual as professoras deveriam organizar cartazes com as consequências observadas no 

dia a dia quando o indivíduo passa por privação de sono, seja de apenas um dia, ou de 

meses a anos (Figura 24). A partir desta atividade foi discutida a função do sono e as 

consequências da privação ou irregularidade no CSV (Figura 25). 

 

     

Figura 24: Foto da atividade prática consequências da privação do sono ou irregularidade do CSV. 
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Figura 25: Slides da 2ª aula utilizados para discutir as consequências da privação ou irregularidade no 

CSV. 

 

3ª AULA – Nesta aula foram trabalhadas as características ontogenéticas do CSV, e a 

importância do conhecimento sobre o assunto no âmbito escolar. Com relação ao 

ambiente escolar foram discutidas as consequências observadas nos estudos com 

adolescentes e professores e os respectivos motivos biológicos e comportamentais 

relacionados a estas consequências. Esta aula foi iniciada com uma atividade prática, na 

qual as professoras foram divididas em 5 grupos que escolheram uma faixa etária do 

desenvolvimento (bebê, criança, adolescente, adulto, idoso) para discutirem e 

elaborarem um esquema diário de sono e vigília da faixa etária escolhida. Um quadro de 

ontogênese foi montado (Figura 26) e uma representante de cada grupo foi responsável 

por apresentar e explicar a escolha do grupo com relação à distribuição do sono e da 

vigília na faixa etária escolhida. A partir deste quadro foram discutidas as diferenças 

ontogenéticas, chamando atenção para o âmbito escolar. 

 

 
Figura 26: Foto da atividade prática do quadro de ontogênese. 
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4ª AULA – Nesta aula foram trabalhadas as informações relacionadas aos hábitos 

adequados de sono, apresentando os benefícios da prática dos mesmos. Além disso, 

foram discutidas as estratégias utilizadas para melhorar o padrão de sono e vigília de 

estudantes. Esta aula foi iniciada com uma gincana de higiene do sono, que para a 

realização foi necessário dividir as professoras em dois grupos, que deveriam responder 

com “DEVO”, “NÃO DEVO” e “DEPENDE” as afirmações entregues em um cartaz 

relacionadas a hábitos que ajudam ou prejudicam na manutenção do sono de qualidade. 

As afirmações contidas no cartaz e as respostas esperadas estão expostas na tabela 5. 

 

 

Tabela 5: Afirmações e respostas esperadas da atividade proposta para discutir as medidas de higiene do 

sono. 

AFIRMAÇÕES Respostas 

esperadas 

1. Dormir 8 horas por noite. DEPENDE 

2. Dormir a mesma quantidade ao longo da vida. NÃO DEVO 

3. Acordar cedo para aumentar a produtividade. DEPENDE 

4. Manter horários irregulares de sono frequentemente. NÃO DEVO 

5. Expor-se à luz próximo ao horário de dormir. NÃO DEVO 

6. Assistir TV ou usar o computador próximo ao horário de dormir. NÃO DEVO 

7. Passar a noite estudando ou trabalhando. NÃO DEVO 

8. Ler livros estimulantes próximo ao horário de dormir. NÃO DEVO 

9. Praticar exercício físico próximo ao horário de dormir. NÃO DEVO 

10. Dormi em um quarto pouco iluminado, silencioso e com temperatura agradável. DEVO 

11. Dormir a qualquer hora do dia. NÃO DEVO 

12. Fazer refeições pesadas antes de dormir. NÃO DEVO 

13. Tomar chá preto, café ou refrigerante à noite. NÃO DEVO 

14. Tomar um copo de leite com chocolate antes de dormir. NÃO DEVO 

15. Fumar antes de dormir. NÃO DEVO 

16. Permanecer na cama mesmo quando não consegue dormir. NÃO DEVO 

17. Podemos compensar o sono perdido dormindo mais na noite seguinte DEVO 

18. Cochilar alguns minutos após o almoço. DEVO 

 

 Após a discussão entre as professoras de cada grupo e as respectivas respostas 

anexadas nos cartazes, uma grande discussão foi realizada com a explicação de cada 

resposta de forma que os conteúdos trabalhados nas aulas anteriores eram retomados. 

Ao final desta aula, as professoras responderam de forma anônima a um questionário 

que avaliava o programa de educação sobre o sono, e as intenções em mudarem os 
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hábitos inadequados de sono, assim como o grau de dificuldade que enfrentariam para 

alcançar a mudança (Anexo C). 

 Nesta aula, foi entregue o livreto para todas as professoras (Figura 27 e Anexo 

E) que continha os conteúdos trabalhados durante o programa em uma linguagem 

simples e de fácil compreensão. Além disso, uma apostila que continha as atividades 

práticas realizadas como organizadores prévios ao longo do curso (Anexo F) foi 

entregue para o grupo de professoras que lecionam Ciências e/ou Biologia. Esta apostila 

foi entregue com o intuito de possibilitar a inserção de conceitos sobre ritmos biológicos 

nos conteúdos de Ciências e Biologia nas aulas como sugerido nos PCNs. 

 

         

Figura 27: Capa e contra capa do livreto que foi distribuído para as professoras. 

 

3ª Etapa: Esta etapa ocorreu 3 semanas após a última aula do programa de educação 

sobre o sono para o GE e no mesmo momento para o GC que não havia participado do 

programa. Todos os professores preencheram os questionários que acessam os 

conhecimentos e hábitos sobre o sono, o nível de estresse e a qualidade de sono. 
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Análises dos dados 

 

Para avaliar se os conhecimentos, hábitos e qualidade de sono, a sonolência 

diurna e o nível de estresse das professoras mudaram após o programa de educação 

sobre o sono, foram utilizados os testes estatísticos que estão descritos na tabela 6, 

considerando os dados das professoras do GE e do GC na primeira e terceira etapa. O 

nível de significância estatística considerado em todas as análises foi de 5%. 

 O conhecimento sobre o sono foi avaliado através de 20 questões objetivas 

(alternativas de resposta: verdadeira, falsa, não sei), que foram posteriormente 

distribuídas em 7 categorias: C1) Consequências da privação de sono, C2) Fisiologia do 

sono, 3) Importância dos horários de sono, C4) Importância do cochilo, C5) Substâncias 

e atividades que influenciam o sono, C6) Duração do sono, e C7) Influência da luz 

sobre o horário de sono (ver questões no questionário A Saúde e o Sono - pag. 3). O 

padrão de sono e vigília e o nível de sonolência ao acordar foram obtidos a partir do 

diário de sono preenchido por 10 dias consecutivos. A irregularidade do CSV foi 

calculada a partir do desvio padrão dos horários de deitar e levantar registrados no 

diário de sono de cada professor. 

Para a análise qualitativa da questão aberta presente no questionário de avaliação 

do programa de educação sobre o sono e intenção de mudança de hábitos, utilizou-se o 

método de análise do conteúdo com o enfoque qualitativo (Bardin 2011; Richardson 

2008). Este tipo de análise busca descobrir “os núcleos de sentido” que compõem a 

comunicação cuja presença, ou frequência de aparição pode significar alguma coisa para 

o objetivo analítico escolhido (Bardin 1977). Esta análise foi realizada a partir da leitura 

dos comentários e sugestões escritos pelas professoras na questão aberta do questionário 

citado acima, identificando as partes relevantes para a análise e isolando os elementos 
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que posteriormente foram agrupados em categorias. A categorização fornece uma 

representação simplificada dos dados que pode ser entendida na forma de categorias de 

análise, que segundo Duarte (2004) podem ser determinadas previamente ou emergir no 

momento da análise pela identificação de conteúdos recorrentes. 

 
Tabela 6. Descrição dos testes estatísticos utilizados de acordo com as variáveis analisadas. 

TESTE VARIÁVEIS ANALISADAS 

Qui-quadrado (X
2
) Conhecimento e hábitos de sono 

Nível de sonolência diurna e ao acordar 

Distribuição do cronotipo 

Nível de estresse 

Qualidade do sono 

Anova de medida repetidas Horários de deitar e levantar 

Tempo na cama 

Anova factorial Irregularidade no CSV 
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RESULTADOS 

 

Avaliação do programa 

Durante o desenvolvimento do programa as professoras participaram de forma 

ativa e motivada, principalmente nas atividades práticas utilizadas como organizadores 

prévios, trazendo vivências do contexto pessoal e profissional. 

O programa de educação sobre o sono foi avaliado pelas professoras como bom 

(50%) a ótimo (50%), e 96% relatou que o programa contribuiu muito para a 

aprendizagem. As informações mais aprendidas e os aspectos preferidos do programa 

estão representados na figura 28.  

 
Figura 28: Percentual referente à avaliação das professoras do grupo experimental com relação às 

informações mais aprendidas (A) e os aspectos preferidos do programa (B). 

 

Com relação à contribuição do programa para a mudança de hábitos, 64% das 

professoras avaliaram que o programa contribuiu bastante, pois além de aprender sobre 

o ciclo sono e vigília, seguiriam muitas das medidas de "higiene do sono", enquanto, 

32% avaliaram que o programa poderia ajudar de alguma forma para a mudança de 

comportamento, e que tentariam seguir algumas das medidas. 

 Além disso, algumas sugestões e comentários no questionário de avaliação do 

programa de educação prevaleceram e foram então agrupadas na tabela 7. 
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Tabela 7. Categorias representativas dos comentários dos professores a respeito do curso.  

CATEGORIAS FREQ.  EXEMPLO 

Qualidade do curso   

10 

“Muito interessante e deve ser aplicado para 

o trabalhador na escola” 

Continuidade da oferta do curso  

7 

“Maior divulgação do programa de extensão 

a outros grupos de professores” 

Contribuição para a aprendizagem  

5 

“Foi ótimo, pois me apropriei de muitas 

informações e aprendi bastante” 

Contribuição para a saúde e 

qualidade de vida 

 

4 

“Tem bastante utilidade para uma melhor 

condição de bem estar e saúde de todos” 

Influência sobre os hábitos no 

cotidiano 

 

2 

“Já estou colocando em prática as dicas, e 

está dando certo” 

 

 

Características gerais da amostra 

A maioria das professoras de ambos os grupos são casadas (GE = 62%, GC = 

78%) e tem filhos (GE = 66%, GC = 57%), lecionam em 1 ou 2 escolas (GE = 78%, GC 

= 84%), e em 1 ou 2 turnos (GE = 88%, GC = 93%). O tempo médio de docência do GE 

é de 22 ± 7 anos e do GC é de 18 ± 10 anos. 

 A distribuição do cronotipo e o nível de sonolência excessiva não diferiram entre 

os grupos, sendo a maioria classificada como intermediária (Figura 29 - A) e com 

sonolência diurna excessiva a partir da escala de Epworth (Qui-quadrado, p > 0,05 - 

Figura 29 - B). 

 
Figura 29: Distribuição do percentual de professoras do grupo experimental e controle de acordo com a 

classificação do cronotipo (A) e da sonolência diurna excessiva (B). * Diferenças entre os grupos, Qui-

quadrado, p < 0,05. 
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Conhecimento sobre o sono 

Nas 20 questões analisadas, 15 (75%) e 12 (60%) apresentaram mudanças na 3ª 

etapa no GE e GC, respectivamente. Com relação aos GE, o percentual de acerto das 

professoras após o programa nas 15 questões aumentou em 100%, fazendo com que o 

percentual de “erros” e “não sei” diminuíssem em 93% e 87%, respectivamente (Figura 

30 A e B). Dentre as categorias que apresentaram melhor aproveitamento após o 

programa estavam as que avaliaram: o uso de substâncias e atividades que influenciam 

o sono, diferenças individuais e ontogenéticas com relação à duração do sono, e a 

influência da luz sobre o horário de sono. 

No GC, o percentual de acerto das professoras na 3ª etapa nas 12 questões 

aumentou em 75%, fazendo com que o percentual de “erros” e “não sei” diminuíssem 

em 75% e 33%, respectivamente (Figura 30 C e D). 
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Figura 30: Percentual de acertos, erros e não sei das professoras do grupo experimental (à cima), e no 

grupo controle (a baixo), na 1ª etapa (à direita) e 3ª etapa (à esquerda). * diferenças entre as etapas, 

sinalizando aumento de respostas corretas, 
#
 diferenças entre as etapas, sinalizando aumento de respostas 

erradas, Qui-quadrado p < 0,05. Categorias: 1. Consequências da privação de sono: questões K, M, O, e 

Q; 2. Fisiologia do sono: questões D e N; 3. Importância dos horários de sono: questões E, I, L e P; 4. 

Importância do cochilo: questão H; 5. Sustâncias ou atividades que influenciam o sono: questões A, C, F 

e J; 6. Duração do sono: questões B, G, R e T; e 7. Influência da luz sobre os horários de sono: questão S. 
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Hábitos e alimentação antes do horário de dormir 

O relato de consumir mais de dois copos de água próximo ao horário de dormir 

diminuiu na 3ª etapa para as professoras de ambos os grupos (Qui-quadrado, p < 0,05 - 

Figura 31). Além disso, o consumo de café diminuiu após o programa para o GE e o de 

refrigerante aumentou na 3ª etapa no GC (Qui-quadrado, p < 0,05 - Figura 31). A 

maioria das professoras do GE e do GC relataram fazem uma refeição leve ou tomam 

um copo de leite próximo ao horário de dormir, sem diferenças na 3ª etapa (Qui-

quadrado, p < 0,05 - Figura 32). 

 

 

Figura 31: Frequência dos hábitos realizados próximo ao horário de dormir na 1ª e 3ª etapa no grupo 

experimental (A) e no grupo controle (B), Qui-quadrado, p < 0,05. 
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Figura 32: Frequência dos hábitos alimentares realizados próximo ao horário de dormir na primeira e 

terceira etapa no grupo experimental (A) e no grupo controle (B), Qui-quadrado, p < 0,05. 

 

 

Padrão do CSV  

 O horário de deitar, levantar o tempo na cama, e à irregularidade no CSV não 

diferiram na 3ª etapa para ambos os grupos (Anova; p > 0,05 - Figura 33 e 34). A 

maioria das professoras do grupo experimental e controle responderam acordar sozinhas 

tanto na semana quanto no fim de semana, entretanto, houve um pequeno aumento no 

grupo experimental de professoras que relataram acordar sozinhas no fim de semana 

após o programa (Figura 35 - B). 
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Figura 33: Médias e intervalos de confiança dos horários de acordar (A), dormir (B) e duração do sono 

(C) das professoras ao longo de 10 dias na primeira e terceira etapa no grupo experimental e controle. 

Anova, p > 0,05. 
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Figura 34: Médias e intervalos de confiança da irregularidade nos horários de acordar (A) e dormir (B) 

das professoras do grupo experimental e controle na 1ª e 3ª etapa. Anova, p > 0,05. 
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Figura 35: Percentual de professores de acordo com a forma de despertar na semana, na primeira e 

terceira etapa no grupo experimental (A) e no grupo controle (B), e no fim de semana no grupo 

experimental (C) e grupo controle (D). * Diferenças entre as etapas, Qui-quadrado, p < 0,05. 

 

 

Sonolência ao acordar 

  Na 3ª etapa, o GE e o GC aumentaram o relato de acordar “nem alerta nem 

sonolento” tanto na semana como no fim de semana (Figura 36 e 37). Além disso, 

menos professoras relataram acordar com sinais de sonolência no fim de semana (Figura 

37 A e B).  

Motivos relatados para os horários de dormir e acordar 

 

Antes do programa o uso de computador e o trabalho foram motivos bastante 

reportados pelo GE para justificar os horários de dormir na semana, e após o programa o 

percentual que relatou o motivo trabalho aumentou e o uso de computador antes de 

dormir diminuiu (Qui-quadrado, p < 0,05 – Figura 38 A). Porém, o uso de computador 

aumentou no fim de semana, juntamente com assistir TV (Qui-quadrado, p < 0,05 – 

Figura 38 C). 
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No GC, o percentual de relatos de trabalho, assistir TV e afazeres domésticos 

foram os motivos mais relatados para justificar os horários de dormir na semana na 1ª 

etapa, e estes diminuíram na 3ª etapa (Figura 38 B). Enquanto no fim de semana o GC 

relatou mais assistir TV como justificativa para o horário de dormir, o que aumentou na 

3ª etapa (Figura 38 D). 

 
Figura 36: Frequência do nível de sonolência ao acordar na semana no grupo experimental (A) e no grupo 

controle (B) de acordo com as etapas do programa. * Diferenças entre as etapas, Qui-quadrado, p < 0,05. 

 

 
Figura 37: Frequência do nível de sonolência ao acordar no fim de semana no grupo experimental (A) e 

no grupo controle (B) de acordo com as etapas do programa. * Diferenças entre as etapas, Qui-quadrado, 

p < 0,05. 
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Figura 38: Frequência dos motivos relatados para justificar os horários de dormir no grupo experimental 

(acima) e no grupo controle (abaixo) na semana (à esquerda) e no fim de semana (à direita) de acordo 

com as etapas. * Diferenças entre as etapas, Qui-quadrado, p < 0,05. 

 

 

Com relação aos motivos para acordar, o trabalho foi o mais relatado na semana 

pelo GE e o percentual aumentou após o programa, enquanto no fim de semana as 

justificativas foram variadas (Figura 39 A e C). O GC também relatou acordar na 

semana por causa do trabalho na linha de base, enquanto na 3ª etapa as atividades 

extras, viajar, passear e atividades religiosas foram mais relatados (Qui-quadrado, p < 

0,05 – Figura 39). No fim de semana, foram mais relatados os afazeres domésticos e 

atividades extras na 1ª etapa, enquanto na 3ª etapa a maioria relatou acordar para viajar 

(Qui-quadrado, p < 0,05 – Figura 39 B e D). 

 

Qualidade do sono 

 Ambos os grupos apresentaram menor percentual de professoras classificadas 

com má qualidade de sono na 3ª etapa (Qui-quadrado, p < 0,05 – Figura 40). 
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Figura 39: Frequência dos motivos relatados para justificar os horários de acordar no grupo experimental 

(acima) e no grupo controle (abaixo) na semana (à esquerda) e no fim de semana (à direita) de acordo 

com as etapas. * Diferenças entre as etapas, Qui-quadrado, p < 0,05. 

 

 

 
Figura 40: Percentual de professoras de acordo com a classificação da qualidade de sono no IQSP, na 

primeira e terceira etapa no grupo experimental (A), e no controle (B). * Diferenças entre as etapas, Qui-

quadrado, p < 0,05. 

 

 

Nível de estresse 

 Após o programa, o percentual de professoras do GE classificadas com estresse 

não mudou (Qui-quadrado, p > 0,05 – Figura 41 - A). Entretanto, uma análise individual 

mostrou que 25% das professoras classificadas com estresse antes do programa saíram 

de um quadro de estresse na fase de resistência para um quadro de não estresse. 

Contudo, 21% das professoras classificadas sem estresse passaram para um quadro de 

estresse, na fase de resistência com a presença de sintomas psicológicos e físicos. 
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O percentual de professoras com estresse no GC aumentou na 3ª etapa (Figura 

41 B). As professoras de ambos os grupos não diferiram em relação à fase do estresse 

que se encontravam (resistência), e aos sintomas prevalentes (psicológicos - Qui-

quadrado, p < 0,05 – Figura 41 C, D, E e F). 

 

Figura 41: Percentual de professoras do grupo experimental (à direita) e controle (à esquerda) de acordo 

com a presença ou não de estresse (GE = A, GC = B), com a fase de estresse (GE = C, GC = D) e os tipos 

de sintomas observados (GE = E, GC = F) na primeira e terceira etapa. * Diferenças entre as etapas, Qui-

quadrado, p < 0,05. 
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DISCUSSÃO 

  Estratégias educacionais sobre o sono vêm sendo utilizadas no âmbito escolar, 

aumentando o conhecimento de estudantes e podendo contribuir para a prática de 

hábitos adequados de sono (Cortesi et al. 2004; Moseley & Gradisar 2009; Blunden et 

al. 2012a; Sousa et al. 2013). Dois estudos envolveram os professores nos programas de 

educação sobre o sono. O primeiro, realizado nos Estados Unidos fez um workshop com 

os professores de ciências e matemática com foco no sono do adolescente (Azevedo et 

al. 2008). O segundo, realizado na Austrália fez o programa sobre o sono para os 

estudantes adolescentes e entregou ao professor um manual de 50 páginas que discutia 

as variáveis que influenciam o sono, focando também o sono do adolescente (Bluden et 

al. 2012). Portanto, este estudo é pioneiro em avaliar o efeito de um programa de 

educação sobre o sono no padrão do ciclo sono/vigília (CSV) de professores. 

  O programa educacional deste estudo esteve associado ao aumento no 

conhecimento das professoras sobre o assunto em 90% das questões, semelhante ao 

observado em estudos anteriores realizados com adolescentes (Cortesi et al. 2004; 

Moseley & Gradisar 2009; Cain et al. 2011; Blunden et al. 2012a; Sousa et al. 2013). 

Este aumento de respostas corretas após o programa pode indicar a aquisição de novos 

conhecimentos a partir de mudanças de concepções alternativas, que são ideias 

presentes na sociedade e reforçadas pelos meios de comunicação que não coincidem 

com o conhecimento científico (Wandersee et al. 1994). Por exemplo, para o 

conhecimento científico existem diferenças individuais quanto à quantidade de sono 

necessária para o bem estar, e que esta quantidade sofre variações ao longo da vida. 

Entretanto, no senso comum estas informações são desconhecidas e os indivíduos que 

se diferenciam da média da população são vistos como preguiçosos, ou com algum 

distúrbio de sono. Neste estudo esta concepção foi superada na maioria dos professores 
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do GE, pois na afirmação “Todos devem dormir 8h de sono por noite” os acertos 

aumentaram de 12% para 70%. 

  Outro resultado que corrobora o efeito do programa na melhora do 

conhecimento é que apesar das professoras do GC aumentarem o acerto em algumas 

questões, houve aumento nos erros em outras, o que não foi observado no GE. A 

melhora no GC pode ser decorrente do aprendizado intrínseco existente no 

preenchimento do mesmo questionário em dois momentos, ou o interesse sobre o 

assunto ter despertado a curiosidade das professoras na busca de informações após a 1ª 

etapa. Apesar disso, nas questões que avaliavam as diferenças individuais, o efeito de 

substâncias e atividade física sobre o sono, e a importância do cochilo houve aumento 

de erros ou nos relatos de “Não sei”, na 3ª etapa. Estes tópicos também apresentaram 

alto percentual de erros na avaliação do conhecimento em professores do ensino médio 

(Souza et al. 2012b) e adolescentes (Mathias et al. 2006; Sousa et al. 2013). 

  O aumento no conhecimento das professoras do GE pode ter contribuído para a 

diminuição no relato do consumo de café próximo ao horário de dormir e a melhora da 

qualidade do sono em 18% das professoras. Esta melhora na qualidade do sono também 

foi observada em estudantes universitários após a educação sobre o sono (Brown et al. 

2006). Na 3ª etapa, o GC também melhorou a qualidade do sono em apenas 9% das 

professoras, o que pode demonstrar que outras pressões sociais ou pessoais estão 

relacionadas à qualidade do sono. Contudo, vale ressaltar que mesmo frente a estas 

pressões o maior percentual de melhora foi observado no GE. 

Na 3ª etapa, também diminuiu a porcentagem de professoras que relatam como 

motivo para justificar o horário de dormir na semana o uso do computador no GE, e 

assistir TV no GC. No entanto, ambos os motivos aumentaram no fim de semana para 

ambos os grupos. Este aumento no uso do computador pelas professoras pode ser 
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decorrente da realização de cursos de pós-graduação à distância e devido a não ter 

tempo na semana, concentrariam o estudo no fim de semana. Além disso, o uso da TV 

pode estar associado também ao tempo livre para o lazer que é maior no fim de semana, 

assim como, a momentos de relaxamento e distração, o que cria a concepção de que este 

comportamento seria favorável ao sono. Apesar da influência da TV sobre a supressão 

da melatonina e aumento do alerta ter sido trabalhado ao longo do curso, as professoras 

podem não ter se sensibilizado para mudar a atitude. 

  Os resultados positivos observados no GE podem ser decorrentes da motivação 

das professoras durante o programa, o que contribuiu para a modificação de valores e 

atitudes. Para manter a motivação das professoras ao longo do programa foi 

fundamental usar a metodologia de aulas dialogadas e de organizadores prévios, que 

relaciona o conhecimento pré-existente com o novo conhecimento a ser discutido. As 

professoras se mostraram notoriamente motivadas, participando de debates, buscando 

esclarecer as dúvidas a respeito de hábitos presentes no cotidiano, e trazendo 

experiências durante o programa, como o comentário “Já estou colocando em prática as 

dicas, e está dando certo”. Além disso, a maioria relatou que conhecer ajudaria a seguir 

as medidas de higiene do sono, e avaliou positivamente o programa, assim como 

sugeriu que o programa deve continuar sendo divulgado e ofertado para professores das 

instituições públicas e privadas, devido perceberem a importância do sono para a saúde 

e qualidade de vida. 

  Entretanto, mesmo com a participação efetiva durante as aulas e com o aumento 

no conhecimento e hábitos adequados de sono, não foi possível observar mudanças nos 

horários de dormir e acordar, na duração do sono e na irregularidade do CSV, o que 

segundo Blunden e colaboradores (2012b), pode ocorrer devido a aspectos da 

metodologia do programa. Neste estudo, a metodologia foi baseada na teoria da 
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aprendizagem significativa proposta por Ausubel, em função da contribuição positiva 

para a aquisição de novos conhecimentos a partir da motivação dos participantes que é 

estimulada durante o processo, contextualizando a nova informação com os 

conhecimentos prévios do aprendiz e relacionando ao cotidiano (Moreira & Masini 

2001). 

  Considerando a escolha de uma metodologia que anteriormente obteve 

resultados positivos quando aplicada com adolescentes (Sousa et al. 2013) e que inclui a 

motivação como fator primordial, como foi proposto por Moseley e Gradisar (2009), as 

mudanças nos horários de sono das professoras podem não ter ocorrido devido as 

pressões do trabalho docente. Desta forma, mesmo que as professoras relatassem a 

intenção e a vontade de acordar mais tarde, dormir mais cedo e por mais tempo, elas 

necessitam cumprir os horários de trabalho durante a semana, de tempo para realizar as 

atividades extras relacionadas ao trabalho docente e provavelmente necessitam cumprir 

as tarefas diárias de mãe e dona de cada. 

  As demandas pessoais e de trabalho podem ter contribuído para as professoras 

terem apresentado estresse na fase de resistência, o que segundo França e Rodrigues 

(1997) significa que o agente estressor mantém sua ação ao longo do tempo. Esta 

situação é compatível com a ausência de mudanças no nível de estresse após o programa 

para ambos os grupos. Entretanto, a análise individual do GE mostrou que algumas 

professoras saíram do quadro de estresse após o programa e o inverso também 

aconteceu, o que pode demonstrar que no decorrer do ano letivo, as demandas mudam e 

podem assim afetar diferentemente os níveis de estresse das professoras. 

  Programas de educação sobre o sono são de fundamental importância na 

divulgação do conhecimento científico e podem acarretar na conscientização e 

mudanças de hábitos da população. Considerando isto para o âmbito escolar e que o 
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professor é multiplicador do conhecimento, os impactos observados com o uso desta 

estratégia comportamental podem ser ainda maiores para os estudantes, visto que as 

contingências da profissão docente podem ter contribuído para limitar a visualização de 

efeitos do programa nos professores. 

  No entanto, é necessário realizar mais estudos para avaliar se os programas 

educacionais sobre o sono promovem mudanças que permanecem a longo prazo, ou se 

os resultados positivos surgem de acordo com as condições do momento de vida do 

professor. Por exemplo, quando as demandas pessoais e profissionais são menores, eles 

têm a possibilidade de escolha de mudar os hábitos, o que pode não ocorrer quando as 

demandas aumentam.  

No entanto é importante destacar as dificuldades enfrentadas na realização do 

programa de educação sobre o sono para professores, mesmo quando as escolas 

demonstram grande interesse em receber a pesquisa, alegando a importância do assunto. 

Entre as dificuldades enfrentadas, algumas são peculiares das escolas públicas e outras 

das escolas privadas. Nas instituições públicas, a crise no sistema de educação 

geralmente ocasiona greves de professores, que ocorreram durante toda a coleta de 

dados (2011=80 dias, 2012=56 dias, e 2013=13 dias). Isto acarretou na desistência da 

Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte para a continuidade do 

projeto, devido aos professores estarem sem disponibilidade no cronograma escolar no 

retorno às aulas após a greve. 

Outra estratégia adotada foi a divulgação do curso através de cartazes (Anexo G) 

e panfletos para professores de 32 escolas da cidade de Natal/RN, os quais continham o 

site para a inscrição no programa. Embora muitos professores tenham demonstrado 

interesse através de e-mails, estes relatavam não estar disponíveis nas datas previstas 

para o programa, o que impossibilitou a realização. Com relação às escolas privadas, o 
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obstáculo determinante foi o tempo de duração do programa (16 h), que foi 

inviabilizado por todas as direções destas escolas. 

Dentre as estratégias utilizadas a que obteve sucesso foi à realização do 

programa nos momentos de formação continuada dos professores, visto que, 26% deles 

compareceram a todas as aulas do curso e 62% estavam presentes em 3 das 4 aulas, e as 

faltas foram relacionadas a compromissos da profissão. Porém, a realização da pesquisa 

em três etapas acarretou em 55% de desistência no preenchimento dos questionários na 

última etapa. Os momentos de formação continuada programados dentro da carga 

horária dos professores são importantes, pois possibilitam ao docente a oportunidade de 

adquirir novos conhecimentos, capacitando-os para atender as exigências impostas pela 

educação e pelo contexto social, que estão em frequentes mudanças. Infelizmente, 

mesmo a educação sendo considerada um caminho para o desenvolvimento do país e a 

formação continuada ser um fator que contribui para a prática docente e para o processo 

de ensino-aprendizagem, este espaço não é encontrado em todos os tipos de instituições. 

Considerando que este estudo foi pioneiro na avaliação do efeito de um 

programa de educação sobre o sono nos hábitos de sono de professores, e que as 

intervenções educacionais contribuem para o aumento do conhecimento e da mudança 

do estilo de vida é importante continuar a oferta de cursos sobre o sono para o professor 

e estudantes. Além disso, é importante avaliar se a instrumentação do professor é eficaz 

para abordar o assunto na sala de aula com seus alunos e contribuir para conscientização 

dos estudantes para prática de hábitos adequados de sono.    
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8 - DISCUSSÃO GERAL 

  Neste estudo foi avaliada a influência do horário de trabalho, do gênero e de um 

programa de educação sobre o sono no CSV de professores do ensino fundamental e 

médio. Dentre as variáveis avaliadas, o horário de início do trabalho pela manhã é o 

principal fator que influencia o componente circadiano de regulação do sono, 

determinando a hora de acordar dos professores durante a semana, semelhante ao 

observado em professores do ensino médio (Souza et al. 2012), e para adolescentes 

(Wolfson & Carskadon 1998; Carskadon, Acebo & Jenni 2004). 

  Entretanto, este estudo ampliou este resultado para os professores do ensino 

fundamental e encontrou que esta influência independe do cronotipo, do gênero, ou da 

participação em um programa de educação sobre o sono. Os professores que não sofrem 

a influência do horário de início do trabalho sobre o componente circadiano de 

regulação do sono são os que lecionam à tarde, o que garante uma vantagem, pois 

apresentam horários de acordar mais tardios, e uma minoria deste grupo é classificada 

com sonolência diurna excessiva e má qualidade de sono em relação aos outros 

professores. Entretanto, este grupo apresenta algumas características peculiares de 

trabalho citadas no estudo 1, que podem ter influenciado este resultado. 

  Neste estudo, observamos que o desafio temporal enfrentado pelos professores 

em função de diferenças entre o horário de acordar cedo para o trabalho e o horário 

biológico preferencial varia de intensidade de acordo com o cronotipo. Como esperado 

os professores intermediários e com tendência à vespertinidade apresentam maior 

irregularidade nos horários de acordar entre semana e fim de semana, e maior duração 

de sono no fim de semana em relação aos matutinos e aos professores de todos os 

cronotipos que iniciam o trabalho à tarde. A irregularidade no horário de acordar foi 

semelhante para os gêneros e não mudou após a intervenção educacional sobre o sono. 
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  Esta irregularidade aliada ao aumento na duração do sono no fim de semana que 

ocorre devido à regulação homeostática do sono, aponta que os professores sofrem de 

privação parcial de sono durante a semana, o que é característico dos dias de trabalho. A 

privação parcial na semana foi observada nos professores com cronotipos intermediários 

e com tendência a vespertinidade que iniciam o trabalho pela manhã, em ambos os 

gêneros, e não mudou após participação no programa educacional. Entretanto, o 

aumento na duração do sono no fim de semana é maior nas mulheres em relação aos 

homens, quando o horário de início e fim do trabalho, e idade são semelhantes entre 

eles, o que pode ser devido a uma maior necessidade de sono relatada por mulheres 

(Tonetti et al. 2008), somada ao não cumprimento da necessidade biológica de sono 

durante a semana. 

  Outro resultado que corrobora com a ideia de que os componentes homeostático 

e circadiano de regulação do sono estão sendo influenciados durante a semana, é que a 

maioria dos professores que lecionam pela manhã de ambos os gêneros, relatam fazer 

uso do despertador para acordar devido ao horário trabalho, enquanto, no fim de semana 

acordam espontaneamente. Desta forma, a necessidade fisiológica quanto à duração de 

sono e o horário preferencial do CSV não estão sendo cumpridos pelos professores. Este 

perfil não ocorre para os professores que iniciam o trabalho à tarde, e não muda após o 

programa de educação. No fim de semana, os relatos de acordar espontaneamente 

aumentam para todos os professores de ambos os gêneros, porém as mulheres 

aumentam o relato de acordar porque alguém chama ou devido aos afazeres domésticos, 

enquanto os homens aumentam o relato de acordar por não sentir sono. Estas 

características apontam que as diferenças existentes entre os gêneros seriam decorrentes 

de fatores sócio-culturais (Wilson et al. 1990; Park et al. 1997), como a dupla jornada 

feminina. 
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  A dupla jornada de trabalho feminina pode ter acarretado em maior porcentagem 

de professoras com relato de sinais de sonolência ao acordar tanto na semana quanto no 

fim de semana, classificadas com má qualidade de sono, e com mais cochilos no fim de 

semana em relação aos homens. Além disso, estas consequências podem ocorrer devido 

as mulheres apresentarem maior necessidade de sono em relação aos homens (Tonetti et 

al. 2008), o que acarretaria numa maior privação de sono na semana. 

  Vale ressaltar que algumas consequências observadas nas mulheres foram 

atenuadas pelo programa de educação, pois a porcentagem de mulheres com má 

qualidade de sono e relato de sinais de sonolência ao acordar diminuiu no grupo 

experimental após o programa. Além disso, o programa de educação sobre o sono 

também aumentou o conhecimento e diminuiu a prática de alguns hábitos inadequados 

de sono próximo ao horário de dormir. Isto pode ter sido decorrente da metodologia 

adotada no programa que contribuiu para manter as professoras motivadas ao longo do 

curso e acarretou em resultados favoráveis à saúde como a melhora da qualidade do 

sono. Contudo não foi suficiente para mudanças no padrão do CSV, ou estas mudanças 

não ocorreram devido as diferentes pressões sofridas pelos docentes no âmbito pessoal e 

profissional. 

Com relação ao horário de dormir, este parece ser determinado pelo cronotipo, 

pois não difere em relação aos diferentes horários de finalizar o trabalho, entretanto os 

professores com tendência a matutinidade e as mulheres na amostra total dormem mais 

cedo que os professores dos outros cronotipos e os homens, respectivamente. Porém, 

apesar deste resultado nas mulheres estar de acordo com a literatura, pode estar sendo 

influenciado pelas características de trabalho que são diferentes entre os gêneros e 

foram discutidas anteriormente no estudo 2. Outro resultado que provavelmente foi 

influenciado pelas características de trabalho foi à sonolência diurna excessiva que está 
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presente na maioria dos professores que lecionam pela manhã e nas mulheres da 

amostra total, sem diferenças com relação ao cronotipo, porém este resultado com 

relação ao gênero desaparece quando o horário de trabalho e a idade são semelhantes. 

Portanto, apesar dos resultados da amostra total estarem de acordo com o 

esperado pela literatura, é necessário aumentar a amostra pareada para confirmar os 

resultados observados neste estudo, pois a amostra total de acordo com o gênero 

apresenta uma proporção de 46% de mulheres a mais que os homens, refletindo a 

grande maioria de mulheres na docência. 

A função docente é caracterizada por uma intensificação no trabalho com caráter 

quantitativo e qualitativo, o primeiro relacionado ao aumento do volume de tarefas da 

profissão e o segundo pela busca e cobrança por uma educação de qualidade, porém 

sem o necessário suporte estrutural e social (Assunção e Oliveira 2009). Além disso, a 

jornada de trabalho feminina em casa pode contribuir ainda mais para a sobrecarga 

destes indivíduos. Desta forma, é importante ressaltar que a avaliação do ciclo sono e 

vigília de professores considerando as características quantitativas e qualitativas 

relacionadas à função docente e abrangendo as diferenças pessoais com relação à 

família, idade e gênero é um grande desafio a ser enfrentado, porém necessário no 

contexto atual, onde os problemas de sono são frequentes e são considerados problemas 

de saúde pública. 

Entre os desafios enfrentados nesta pesquisa, vale ressaltar algumas limitações 

na coleta de dados, que foram observadas mesmo com o grande interesse das direções e 

da equipe pedagógica das escolas em participar da pesquisa. Por exemplo, algumas 

escolas disponibilizaram apenas o curto tempo do intervalo (± 15 minutos) para o 

contato com os professores, momento usado para a socialização e para a alimentação 

dos professores. Outras limitações são relacionadas às características da profissão 
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docente, tais como, muitos afazeres e pouco tempo disponível para o preenchimento dos 

questionários foram justificativas relatadas por 27 % dos professores abordados que não 

aceitaram participar da pesquisa. Entre os professores que aceitaram participar, alguns 

desistiram alegando o elevado número de questionários e outros não devolveram em 

razão de esquecimento. 

Apesar das dificuldades encontradas na realização desta pesquisa, deve-se 

considerar que este profissional apresenta problemas relacionados ao sono que podem 

ser decorrentes das características da profissão, que seriam acentuados com a prática de 

hábitos inadequados de sono. Portanto, faz-se necessário dar continuidade às pesquisas 

com professores para aumentar o conhecimento sobre o efeito das variáveis aqui 

analisadas, e incluir outras, tais como: o tempo gasto com preparação de aulas e estudo, 

e com a formação continuada; o envolvimento em outra profissão, além da docência; e a 

carga horária com afazeres domésticos. Ao mesmo tempo é importante avaliar as 

consequências da redução do sono na semana e da irregularidade nos horários de sono 

sobre a saúde e desempenho cognitivo do professor, e consequentemente na função 

docente. 

Por fim, é importante ressaltar que o Ministério da Saúde do Brasil apresentou 

em 2001 um manual que contém uma relação de doenças relacionadas ao trabalho, que 

aponta os distúrbios do ciclo sono e vigília como uma doença ocupacional (Servilha et 

al. 2010). Considerando o contexto de vida do professor e os resultados observados 

neste trabalho que podem levar a problemas de sono e saúde do professor, além da 

possibilidade de estar afetando o desempenho na sala de aula e consequentemente a 

educação dos estudantes, faz-se necessário discutir sobre mudanças na legislação em 

relação às condições de trabalho do professor. Além disso, é importante continuar o 

desenvolvimento de programas de educação sobre o sono para os professores, visto que, 
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a educação sobre o sono pode contribuir para a saúde do professor e para que o mesmo 

possa divulgar e disseminar seu conhecimento no âmbito escolar para os alunos e 

familiares, usando como base materiais didáticos, tais como o produzido e distribuído 

para as professoras que participaram do programa de educação. 
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9 - CONCLUSÃO 

 

O horário de início da escola pela manhã é o principal fator na determinação dos 

horários de acordar dos professores na semana, principalmente para os de cronotipo 

intermediário e os com tendência à vespertinidade, independente do gênero e da 

participação em um programa de educação. Além disso, estes professores apresentam 

redução do sono na semana em relação ao fim de semana, o que não é observado para 

aqueles que iniciam o trabalho à tarde. Portanto, trabalhar apenas neste turno confere 

melhores condições de sono e vigília em relação àqueles que iniciam o trabalho pela 

manhã.  

A má qualidade do sono é uma característica presente na maioria dos 

professores, sendo mais frequente nas mulheres. Ainda nas mulheres é encontrado 

maior relato de sinais de sonolência ao acordar em relação aos homens, provavelmente 

decorrente da maior necessidade de sono deste gênero aliado ao não cumprimento desta 

necessidade. 

  O programa de educação sobre o sono foi eficaz no aumento do conhecimento, 

diminuição de alguns hábitos inadequados de sono próximo ao horário de dormir e na 

melhora da qualidade de sono. Embora, não tenha sido suficiente para mudar o padrão 

de sono das professoras. No entanto, considerando os resultados positivos, este tipo de 

estratégia deve continuar sendo utilizada no âmbito escolar, para contribuir com a 

melhora nos hábitos de sono e consequentemente na saúde e qualidade de vida dos 

professores. 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

Objetivo da pesquisa: O presente estudo tem como objetivo principal caracterizar o ciclo 

vigília/sono dos professores do ensino médio de escolas estaduais e privadas da zona sul de 

natal. 

Procedimentos: Os participantes da pesquisa deverão responder questionários que permitirão 

acessar informações do indivíduo, tais como: o cronotipo, os hábitos de sono mais frequentes, 

os horários de dormir e acordar, os cochilos diários, os momentos de maior sonolência diurna e 

a qualidade do sono. 

Riscos: Tendo em vista que a execução desta pesquisa envolve somente o preenchimento de 

questionários, nenhum risco pode ser atribuído a sua participação. 

Benefícios: O benefício desta pesquisa é obter o conhecimento do padrão do ciclo vigília/sono 

de professores ampliando o conhecimento sobre os impactos negativos da função docente, para 

assim propor ações que possam melhorar à qualidade de sono e consequentemente a qualidade 

de vida desses profissionais. 

Estudo confidencial: Todas as informações obtidas são sigilosas e os resultados do estudo 

serão relatados e/ou publicados mantendo confidencial a identificação do participante. 

Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa ao participar da pesquisa, pois a aplicação 

dos questionários será realizada em seu local de trabalho, e nada será pago pela sua 

participação.  

Participação voluntária: A participação no estudo é voluntária. Mesmo que decida participar, 

terá plena e total liberdade de desistir do estudo a qualquer momento, sem que isso acarrete em 

prejuízo para você. 

Esclarecimento de dúvidas: Para o esclarecimento de dúvidas, entrar em contato com a 

pesquisadora responsável Profa. Carolina Virginia Macedo de Azevedo pelo telefone (84)3211-

9206 ou a mestranda Jane Carla de Souza, no endereço eletrônico janebrjp@homail.com ou 

pelo telefone (84)8868-5570. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 

questionadas ao Comitê de ética em pesquisa do Hospital Onofre Lopes (CEP-HUOL), Av. 

Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis, Natal/RN. Email: cep_huol@yahoo.com.br, tel: 3202-3719 

R242. 

Consentimento para participação 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima, sendo devidamente 

esclarecido quanto ao objetivo da pesquisa e os procedimentos aos quais serei submetido. 

Foram garantidos esclarecimentos que venhamos a solicitar durante o curso da pesquisa e o 

direito de a qualquer momento desistir da participação, sem que minha desistência acarrete em 

qualquer prejuízo a minha pessoa. Fui também informado que a minha participação na pesquisa 

não implicará em custos ou prejuízos adicionais, sejam eles de caráter econômico, social, 

psicológico ou moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo da minha identificação. 

_______________________________________________________ 

Assinatura do professor 

Compromisso do investigador 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes no estudo, 

esclarecendo-os sobre os riscos e benefícios da participação nesse projeto. 

Data: ____ / ____ / ____.        _________________________________________________ 

                                               Assinatura da pesquisadora responsável 

 

mailto:janebrjp@homail.com
mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa que tem por objetivo Avaliar o efeito 

de um programa educacional sobre o sono no ciclo sono/vigília (CSV) de professores. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir da pesquisa a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite em participar da pesquisa, você deverá responder seis 

questionários que permitirão acessar, as seguintes informações: seus horários preferenciais para 

realização de tarefas, os hábitos de sono mais frequentes, os horários de dormir e acordar, os 

cochilos diários, o nível de sonolência diurna e estresse, e a qualidade do sono. Assim como 

fazer uso de um actímetro, que é um instrumento semelhante a um relógio de punho. Além 

disso, você passará por um programa educacional sobre o sono, que será realizado com um 

grupo de professores no meio da pesquisa e com o outro no final. A composição destes grupos 

será feita de forma aleatória pelo pesquisador responsável. 

Tendo em vista que a execução desta pesquisa envolve somente o preenchimento de 

questionários e o uso de actímetro, poderá haver riscos emocionais mínimos, atribuídos a sua 

participação. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: 1. Aumentar o seu 

conhecimento sobre o sono; 2. Identificar entre seus hábitos diários, aqueles que prejudicam o 

seu sono e 3. Conhecer estratégias que possam melhorar a qualidade de seu sono e 

consequentemente sua qualidade de vida. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. 

Se porventura, algum gasto comprovadamente ocorrer decorrente da participação nesta 

pesquisa, o participante será ressarcido pela pesquisadora. Com relação, a danos que porventura 

possam ocorrer decorrentes desta pesquisa, você será indenizado pela pesquisadora e instituição 

responsável pela pesquisa, caso solicite. 

Uma cópia deste Termo será entregue a você, e para esclarecimento de dúvida a respeito 

desta pesquisa, você poderá perguntar diretamente a pesquisadora responsável, Jane Carla de 

Souza, ou no endereço eletrônico janebrjp@homail.com e pelo telefone (84)8868-5570. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 

1666, CEP 59072-970 Natal/RN, ou pelo telefone (84)215-3135. 

Consentimento para participação 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa, Avaliação do 

efeito de um programa educacional sobre o sono no ciclo sono/vigília de professores. 

 

 Participante da pesquisa: 

 

Nome do professor: ____________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável 

 

Nome: Jane Carla de Souza   

 

Assinatura: ______________________________________ 

Data: ____ / ____ / ____. 

 

mailto:janebrjp@homail.com


 134 

ANEXO C -  Instrumentos Utilizados  

A Saúde e o Sono 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA 

 

Questionário: A Saúde e O Sono 
Essa pesquisa pretende conhecer alguns aspectos do cotidiano, os hábitos de sono e 

as condições de saúde de professores como você. Responda com sinceridade e 

precisão. Se você tiver alguma dúvida pergunte ao pesquisador. A sua colaboração é 

muito importante para nós. Obrigado! 

1. Nome completo: ___________________________________Celular:_________________ 

 

2. Sexo: M   F  

 

3. Qual a sua idade: __________anos 

4. Estado civil: Casado(a)   Solteiro(a)  Viúvo(a)   Separado(a)  Divorciado(a)  

 

5. Você tem filhos?  Sim   Não   Quantos filhos você tem?  

 

6. Qual é a idade de seu(s) filho(s):_______________________________________________ 

 

7. Qual é a sua formação acadêmica:______________________________________ 

 

8. Quais são as disciplinas que você leciona: ______________________ 

 

9. Em quantas escolas você leciona: ______________________________________________ 

 

10. Nome das Instituição(ões) que trabalha: _________________________________________ 

 

11. Nesta(s) intituição(ões) você leciona no ensino: Fundamental   Médio   Ambos  

 

12. Qual é o seu nível de formação: Graduação   Especialização  Mestrado   Doutorado  

 

13. Quais são os horários em que você leciona (marque o dia e as horas que você trabalha): 

 

HORÁRIO 

MATUTINO 

A Segunda   às  

B Terça  às  

C Quarta  às  

D Quinta  às  

E Sexta  às  

F Sábado  às  

G Domingo  às  

 

HORÁRIO VESPERTINO 

A Segunda   às  

B Terça  às  

C Quarta  às  

D Quinta  às  

E Sexta  às  

F Sábado  às  

G Domingo  às  

 

 

HORÁRIO NOTURNO 

A Segunda   às  

B Terça  às  

C Quarta  às  

D Quinta  às  

E Sexta  às  

F Sábado  às  

G Domingo  às  

14. Na última semana, quantas horas aproximadamente, você dedicou ao trabalho doméstico? 

 

A Segunda  :          h 

B Terça :          h  

C Quarta :          h 

D Quinta :          h  
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E Sexta :          h 

F Sábado :          h 

G Domingo :          h 

 

15. Qual é o seu tempo de docência:____________________________________ 

 

16. Você leciona em cursinho pré-vestibular:  Sim   Não  

 

17. Que meio de transporte você usa para ir ao trabalho todos os dias?  

 

Carro           ônibus    a pé           outros  Quais?___________ 

 

18. Quanto tempo você leva para ir da sua casa até ao trabalho? Eu levo aproximadamente ______ : 

______. 

 

19. Avalie a sua satisfação profissional: (Faça um “X” na reta abaixo) 

 

Muito ruim      Muito boa 

 

20. Você exerce outra profissão? (em caso negativo pule para a pergunta 21)  Sim   Não  

 

21. Se exercer outra profissão, marque o dia e as horas que você trabalha nessa outra profissão: 

 

HORÁRIO 

MATUTINO 

A Segunda   às  

B Terça  às  

C Quarta  às  

D Quinta  às  

E Sexta  às  

F Sábado  às  

G Domingo  às  

 

 

HORÁRIO VESPERTINO 

A Segunda   às  

B Terça  às  

C Quarta  às  

D Quinta  às  

E Sexta  às  

F Sábado  às  

G Domingo  às  

 

 

HORÁRIO NOTURNO 

A Segunda   às  

B Terça  às  

C Quarta  às  

D Quinta  às  

E Sexta  às  

F Sábado  às  

G Domingo  às  

 

22. Se você estiver fazendo algum curso (Ex: pós-graduação), marque os dias e os horários das aulas. 

 

HORÁRIO 

MATUTINO 

A Segunda   às  

B Terça  às  

C Quarta  às  

D Quinta  às  

E Sexta  às  

F Sábado  às  

G Domingo  às  

 

HORÁRIO VESPERTINO 

A Segunda   às  

B Terça  às  

C Quarta  às  

D Quinta  às  

E Sexta  às  

F Sábado  às  

G Domingo  às  

 

 

HORÁRIO NOTURNO 

A Segunda   às  

B Terça  às  

C Quarta  às  

D Quinta  às  

E Sexta  às  

F Sábado  às  

G Domingo  às  

23. Quantas pessoas moram em sua casa?    Eu moro com mais   pessoas 

 

24. Quantas pessoas dormem no mesmo cômodo que você?  

a) Eu durmo sozinho   

b) Eu durmo com mais  pessoa (s) 
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25. Marque com um "x" qual (is) desses itens existem em sua casa, indicando a quantidade: 

 Itens Número de itens possuídos 

 0 1 2 3 4 ou + 

a Televisor em cores      

b Videocassete/DVD      

c Rádio      

d Banheiro      

e Automóvel       

f Empregada mensalista       

g Máquina de lavar roupa      

h Geladeira      

i Freezer (aparelho independente ou parte 

da geladeira duplex) 

     

 

26. Marque um "x" no grau de escolaridade do chefe de família (considere o chefe de família aquele(a) que 

mais contribui com a renda familiar): 

Grau de instrução do chefe da família 

Analfabeto/até 3a Série Fundamental  

Até 4a Série Fundamental  

Fundamental completo  

Médio completo  

Superior completo  

 

27. Em sua opinião essas frases estão corretas? Marque "V" (verdadeira),"F" (falsa) ou “NS” (Não sei). 

 

A Tomar um copo de leite com chocolate antes de dormir ajuda a pegar no sono.  

B Todos os adultos devem dormir cerca de 8 horas por noite.  

C Comer muito antes de dormir nos faz acordar por muitas vezes durante a noite.  

D Nosso coração bate mais devagar quando dormimos.  

E Somos mais produtivos quando acordamos cedo.  

F Atividade física intensa antes de dormir nos faz adormecer mais facilmente.  

G Crianças dormem mais que adolescentes.  

H Dormir quinze minutos depois do almoço nos deixa mais alertas durante a tarde.  

I A qualidade do sono é a mesma, independente do horário que vamos dormir.  

J Ingerir bebida alcoólica à noite prejudica a qualidade do nosso sono.  

K Dormir pouco nos torna mais irritadiços e agressivos.  

L Podemos dormir coma mesma facilidade em qualquer horário do dia e da noite.  

M Dormir pouco diminui a nossa capacidade de manter a concentração.  

N "Desligamos" o nosso cérebro quando dormimos.  

O Ficar sem dormir por muitos dias nos faz adoecer.  

P Dormir e acordar em horários diferentes a cada dia nos torna sonolentos.  

Q Podemos guardar mais informações quando passamos a noite estudando.  

R Podemos compensar uma redução na quantidade de sono dormindo mais na noite seguinte.  

S Expor-se à luz a noite não interfere no horário de dormir  
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T Adolescentes necessitam dormir mais que adultos.  

 

28. Na hora de dormir ou até duas horas antes de dormir, você costuma: 

A Fumar.  

B Tomar café.  

C Tomar chá (preto ou mate).  

D Tomar refrigerante do tipo cola (ex: coca-cola) e guaraná.  

E Tomar bebidas alcoólicas.  

F Tomar mais de 2 copos de água ou outro tipo de líquido   

G Fazer exercício físico  

H Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

 

29. Quando você está com fome antes de dormir, você costuma: 

A Tomar um copo de leite  

B Fazer uma refeição leve  

C Fazer uma refeição pesada  

D Dormir com fome  

 

30. Considerando o último mês você:  

30.1 Apresentou algum problema de saúde?    

A Não    

B Sim  Qual?                 

     

30.2 Como você está se sentindo atualmente?    

A Estou curado.    

B Melhorei, mas ainda tenho alguns sintomas da doença.    

C Não estou curado da doença.    

31. Você pratica atividade física (ex: caminhadas, musculação, basquete, etc.)? 

A Não   

B Sim Qual? Com que freqüência? a Diariamente.  

    b Várias vezes por semana.  

    c Uma vez por semana.  

    d Ocasionalmente.  

32. Qual é o horário mais freqüente em que você realiza esta atividade física? 

 

Das  horas  minutos às  horas  minutos 

 

 

33. Considerando o último mês, qual foi o seu horário habitual de dormir? (considere o horário que você 

adormece) 

A De segunda a quinta feira.   :  

B De sexta feira para sábado.  :  

C De sábado para domingo.  :  

D De domingo para segunda feira.  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Por que você foi dormir nesses horários? (Marque o n° de alternativas que você achar necessário) 
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 Durante a semana Finais de semana 

A Por causa do horário do trabalho.    

B Por causa de atividades extras (preparação de planos de aulas, correções 

de trabalhos e provas etc.). 

   

C Porque fiquei usando o computador.    

D Porque fiquei usando o celular    

E Por causa de atividades físicas/esportivas    

F Porque fiquei assistindo TV.    

G Por causa dos afazeres domésticos.    

H Porque senti sono.    

I Por causa das "festas".    

J Nenhuma das alternativas anteriores.    

 Qual?    

 

35. Considerando o seu hábito no último mês, em que horário você acordou? 

 

A De segunda a sexta feira.  :  

B Aos sábados.  :  

C Aos domingos.  :  

 

36. Por que você acordou nesses horários? (Marque o n° de alternativas que você achar necessário) 

 Durante a semana Finais de semana 

A Por causa do horário do trabalho.    

B Por causa de atividades extras (preparação de planos de aulas, correções 

de trabalhos e provas etc.). 

   

C Por causa de atividades físicas/esportivas.    

D Por causa dos afazeres domésticos.    

E Porque não senti mais sono.    

F Para viajar.    

G Para participar de atividades religiosas.    

H Para passear ou ir à praia/clube/parque.    

I Nenhuma das alternativas anteriores.    

 Qual?    

 

37. De que forma você acorda pela manhã? (marque apenas uma alternativa para os dias de semana e uma 

alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

A Com despertador    

B Alguém me chama    

C Eu acordo sozinho    

 

38. É difícil para você acordar pela manhã? (marque apenas uma alternativa para os dias de semana e uma 

alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

A Muito difícil    

B Um pouco difícil    

C Fácil    

 

 

 

 

39. Como é a qualidade do seu sono durante a noite? (Faça um “X” na reta abaixo): 

 

39.1 A qualidade do meu sono nos dias de semana é: 
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Muito ruim     Muito boa 

 

39.2 A qualidade do meu sono nos finais de semana é: 

Muito ruim     Muito boa 

 

40. A que você atribui sua qualidade de sono na semana:_________________________ 

 

41. A que você atribui sua qualidade de sono no fim de semana: _______________________ 

 

42. Sobre seu local de dormir, você o considera: 

Bom 

  

Ruim  Se ruim, por quê? _________________________________________________________ 

43. Quanto tempo geralmente você demora para pegar no sono? (marque apenas uma alternativa para os dias 

de semana e uma alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

a De 0 - 15 minutos.    

b De 16 - 30 minutos.    

c De 31 - 60 minutos.    

d Mais de uma hora.    

 

44. Você apresentou algum desses problemas no último mês? (marque uma opção para cada uma das 

alternativas) 

  Nunca Às vezes Sempre 

A Levar mais do que 30 minutos para adormecer.    

B Acordar à noite e ter dificuldade em voltar a dormir.    

C Acordar muito cedo e ter dificuldade em voltar a dormir.    

D Sentir sono durante o dia.    

E Falta de ar enquanto dorme.    

F Pesadelos.    

G Ter câimbra dormindo ou ao acordar.     

H Roncar.     

I Andar dormindo.     

J Chutar as pernas dormindo.     

L Bater a cabeça dormindo.     

M Falar dormindo.     

N Gritar dormindo.     

O Ranger os dentes dormindo.     

P Se mexer muito dormindo.    

 

45. Você gostaria de mudar algum aspecto do seu hábito de sono? (Marque o n° de alternativas que você 

achar necessário) 

 Durante a semana Finais de semana 

A Dormir mais cedo.    

B Dormir mais tarde.    

C Acordar mais cedo.    

D Acordar mais tarde.    

E Dormir por mais tempo.    

F Dormir por menos tempo.    

G Não mudaria nada.    

 

46. É comum acontecer com você: 

 Durante a semana Finais de semana 
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a Ir para cama e ficar fazendo coisas que lhe mantêm acordado (assistir TV, ler, 

afazeres do trabalho, falar ao telefone, usar o computador) 

   

b Ao deitar, não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer.    

c Ao deitar, ficar relembrando os eventos do dia.     

d Olhar as horas no relógio várias vezes por noite.    

e Usar a cama para outras coisas (falar ao telefone, fazer as tarefas da escola, ver 

TV, usar o computador). 

   

f Não conseguir dormir e ficar na cama por mais de 1h    

g Fazer uso de medicamentos para conseguir dormir    

h Acordar e ficar na cama por mais de 30 minutos     

 

 

 

47. Você costuma se sentir sonolento durante o dia? (Marque o n° de alternativas que você achar necessário 

para os dias de semana e para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

a Não.    

b Sim, das 08 às 10 horas.    

c Sim, das 10 às 12 horas.    

d Sim, das 12 às 14 horas.    

e Sim, das 14 às 16 horas.    

f Sim, das 16 às 18 horas.    

g Sim, das 18 às 20 horas.    

 

48. Você costuma dormir ou cochilar durante o dia? (marque apenas uma alternativa) 

a Nunca ou raramente.  

b Mais de uma vez por mês.  

c Mais de uma vez por semana.  

d Todos os dias.  

 

49. Se você cochila, marque o horário que costuma cochilar? 

 

                 Durante a semana Finais de semana 

a Não     

b Sim     De ________ às ________  De ________ às ________ 

 

50. Você gostaria de saber alguma informação a respeito do sono? Qual? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Questionário de Horne & Ostberg 

QUESTIONÁRIO DE MATUTINIDADE/VESPERTINIDADE 

Nome: _________________________________________________________________ Sexo: __________ 

Escola da pesquisa: ___________________________________________________ 

Idade: ____________ Data de nascimento: ___/___/___ 

   

INSTRUÇÕES: 

1. Use caneta esferográfica para responder às questões. 

2. Leia com atenção cada questão antes de responder. 

3. Responda a todas as questões. 

4. As questões devem ser respondidas na seqüência da numeração e não podem ser alteradas. 

5. Para cada questão coloque apenas uma resposta. 

6. Responda a cada questão com toda a honestidade possível. Suas respostas e os resultados são 

confidenciais. 

1. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal e com 

liberdade total de planejar seu dia, a que horas você se 

levantaria?  

a) 05h00 – 06h30    

b) 06h30 – 07h45     

c) 07h45 – 09h45 

d) 09h45 – 11h00 

e) 11h00 – 12h00 

 

2. Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com 

liberdade total de planejar sua noite, a que horas você 

se deitaria? 

a) 20h00 – 21h00 

b) 21h00 – 22h15 

c) 22h15 – 24h30 

d) 24h30 – 01h45 

e) 01h45 – 03h00 

 

3. Até que ponto você depende do despertador para 

acordar de manhã? 

a) nada dependente 

b) não muito dependente 

c) razoavelmente dependente 

d) muito dependente 

 

4. Você acha fácil acordar de manhã ? 

a) nada fácil 

b) não muito fácil 

c) razoavelmente fácil 

d) muito fácil 

 

5. Você se sente alerta durante a primeira meia hora 

depois de acordar? 

a) nada alerta 

b) não muito alerta 

c) razoavelmente alerta 

d) muito alerta 

 

6. Como é o seu apetite durante a primeira meia hora 

depois de acordar? 

a) muito ruim 

b) não muito ruim 

c) razoavelmente bom 

d) muito bom 

 

7. Durante a primeira meia hora depois de acordar você se 

sente cansado? 

a) muito cansado 

b) não muito cansado 

c) razoavelmente em forma 

d) em plena forma 

 

8. Se você não tem compromisso no dia seguinte e 

comparando com sua hora habitual, a que horas você 

gostaria de ir deitar? 

a) nunca mais tarde 

b) menos que uma hora mais tarde 

c) entre uma e duas horas mais tarde 

d) mais do que duas horas mais tarde 

 

9. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo 

sugeriu o horário das 07h00 às 08h00 da manhã, duas 

vezes por semana. Considerando apenas seu bem-estar 

pessoal, o que você acha de fazer exercícios nesse 

horário? 

a) estaria em boa forma 

b) estaria razoavelmente em forma 

c) acharia isso difícil 

d) acharia isso muito difícil. 

 

10. A que horas da noite você se sente cansado e com 

vontade de dormir? 

a) 20h00 – 21h00 

b) 21h00 – 22h15 

c) 22h15 – 00h45 

d) 00h45 – 02h00 

e) 02h00 – 03h00 
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11. Você quer estar no máximo de sua forma para fazer 

um teste que dura duas horas e que você sabe que é 

mentalmente cansativo. Considerando apenas o seu 

bem-estar pessoal, qual desses horários você escolheria 

para fazer esse teste? 

 

a) das 08:00 às 10:00 

b) das 11:00 às 13:00 

c) das 15:00 às 17:00 

d) das 19:00 às 21:00 

 

12. Se você fosse deitar às 23:00 horas em que nível de 

cansaço você se sentiria? 

 

a) nada cansado 

b) um pouco cansado 

c) razoavelmente cansado 

d) muito cansado 

 

13. Por alguma razão você foi dormir várias horas mais 

tarde do que é seu costume. Se no dia seguinte você 

não tiver hora certa para acordar, o que aconteceria 

com você? 

 

a) acordaria na hora normal sem sono 

b) acordaria na hora normal, com sono 

c) acordaria na hora normal e dormiria 

novamente 

d) acordaria mais tarde do que seu costume 

 

 

 

14. Se você tiver que ficar acordado das 04:00 às 06:00 

horas para realizar uma tarefa e não tiver compromissos 

no dia seguinte, o que você faria? 

 

a) Só dormiria depois de fazer a tarefa 

b) Tiraria uma soneca antes da tarefa e dormiria 

depois 

c) Dormiria bastante antes e tiraria uma soneca 

depois 

d) Só dormiria antes de fazer a tarefa 

 

15. Se você tiver que fazer duas horas de exercício físico 

pesado e considerando apenas o seu bem-estar pessoal, 

qual destes horários você escolheria? 

 

a) das 08:00 às 10:00 

b) das 11:00 às 13:00 

c) das 15:00 às 17:00 

d) das 19:00 às 21:00 

 

16. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo 

sugeriu o horário das 22:00 às 23:00 horas, duas vezes por 

semana. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal o 

que você acha de fazer exercícios nesse horário? 

a) estaria em boa forma 

b) estaria razoavelmente em forma 

c) acharia isso difícil 

d) acharia isso muito difícil  

 

17. Suponha que você possa escolher o seu próprio horário de trabalho e que você deva trabalhar cinco horas 

seguidas por dia. Imagine que seja um serviço interessante e que você ganhe por produção. Qual o horário que você 

escolheria? (Marque a hora do início) 

12:00

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:0000:00

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

 

 

 

18. A que hora do dia você atinge seu melhor momento de 

bem-estar? 

 

a) 24h00 – 05h00 

b) 05h00 – 08h00 

c) 08h00 – 10h00 

d) 10h00 – 17h00 

e) 17h00 – 22h00 

f) 22h00 – 24h00 

 

 

19. Fala-se em pessoas matutinas e vespertinas (as 

primeiras gostam de acordar cedo e dormir cedo, as 

segundas de acordar tarde e dormir tarde). Com qual 

desses tipos você se identifica? 

a) tipo matutino 

b) mais matutino que vespertino 

c) mais vespertino que matutino 

d) tipo vespertino 
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DIÁRIO DE SONO 
 

 

Data: ____/____/ 2011      Dia da semana: ________________________ 

 

 

1. A que horas você foi deitar ontem? ________________________ 

2. Quanto tempo você demorou para pegar no sono? ____________ 

3. Você lembra de ter acordado e dormido de novo?  

a) Sim (      )     Quantas vezes ?___________________________ 

b) Não (      )      

c) Não me lembro  (      ) 

4. A que horas você acordou hoje? __________________________ 

5. Quanto tempo você acha que demorou para levantar da cama? _________________ 

6. Como você foi acordado? 

a) Pelo despertador (     )    b) Alguém me chamou  (     )   c) Sozinho (     ) 

7. Preencha a escala abaixo ao acordar. 

 

8. Você cochilou durante o dia de hoje?  

a) Não (    ) 

b) Sim (    )     Quantas vezes ? _______________ 

HORA QUE COCHILOU HORA QUE ACORDOU 
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Escala de Sonolência de Epworth 
 

 

Nome: _______________________________________________data: ___/____/____. 

 

Escola da pesquisa: _____________________________________________________. 

 

 

Avaliação da sonolência (Johns, 1991) 

 

Gostaríamos de saber qual a possibilidade do(a) senhor(a) cochilar ou mesmo dormir 

nas situações seguintes (não estamos falando de CANSAÇO e sim de SONOLÊNCIA). 

Tais situações referem-se a seu modo de vida usual e em termos recentes. Ainda que não 

tenha passado por uma dessas situações ultimamente tente imaginar como o (a) senhor (a) 

teria agido. 

 

Use a seguinte escala para escolher o número mais apropriado para cada situação: 

 

0 = NÃO COCHILARIA NUNCA 

1 = PEQUENA CHANCE DE COCHILAR 

2 = MODERADA CHANCE DE COCHILAR 

3 = GRANDE CHANCE DE COCHILAR 

 

SITUAÇÃO 

CHANCE DE 

COCHILAR 

1. Sentado, lendo.  

2. Assistindo TV.  

3. Sentado e passivo em lugar público (teatro, reuniões, aulas etc.).  

4. Como passageiro numa viagem sem paradas, com duração de uma hora.  

5. Deitado para descansar à tarde, quando as circunstâncias permitem.  

6. Sentado, conversando com alguém.  

7. Sentado tranquilamente após um almoço, sem ingestão de bebida alcoólica.  

8. No carro, enquanto parado por alguns minutos no tráfego.  
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Índice de Qualidade de sono de Pittsburgh 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA 

 

Nome completo: ________________________________________________________ 

Idade: _______                                               Sexo: (    ) Masculino    (     ) Feminino 

Escola da pesquisa: _________________________________________________ 

íNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH 

 

INSTRUÇÕES: As questões a seguir referem-se aos seus hábitos de sono apenas durante o mês 

passado. Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que ocorreu na maioria dos 

dias e noites do mês passado. Por favor, responda a todas as questões. OBRIGADA! 

1. Durante o mês passado à que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes?  

Hora de deitar: __________ 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou a pegar no sono na 

maioria das vezes?  

Quantos minutos demorou para pegar no sono __________ 

3. Durante o mês passado, a que horas você levantou pela manhã, na maioria das vezes? 

Horário de acordar: ____________ 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser diferente 

do número de horas que você ficou na cama) 

Horas de sono por noite: _____________ 

Para cada uma das questões que seguem, escolha apenas uma única resposta que você ache mais 

correta. Por favor, responda todas as questões. 

5. Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas, dificuldades para dormir, por 

causa de: 

a) Demorar mais de 30 minutos (meia hora) para pegar no sono. 

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

b) Acordar no meio da noite ou pela manhã muito cedo. 

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais  
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c) Levantar para ir ao banheiro.                                                                                    

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

d) Ter dificuldades para respirar. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

e) Tossir ou roncar muito alto. 

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

f) Sentir muito frio. 

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

g) Sentir muito calor. 

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

h) Ter sonhos ruins ou pesadelos. 

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

i) Sentir dores. 

(   ) Nenhuma vez    (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais  

 

j) Descreva outras razões, se existirem, que tragam dificuldades para você dormir. 

 

k) Quantas vezes você teve problemas para dormir pela (s) razão(ões) acima citada (as), durante o 

mês passado? 

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais  
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6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(   ) Muito boa   (   ) Boa  (   ) Ruim  (   ) Muito ruim 

 

7. Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo médico ou 

indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua conta? 

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

8. Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava 

dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de quaisquer outras atividades sociais, 

quantas vezes isso aconteceu? 

(   ) Nenhuma vez   (   ) Menos de uma vez por semana   

(   ) Uma ou duas vezes por semana (   ) Três vezes por semana ou mais   

 

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas 

atividades diárias? 

(   ) Nenhuma indisposição, nem falta de entusiasmo 

(   ) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(   ) Pequena indisposição e falta de entusiasmo 

(   ) Muita indisposição e falta de entusiasmo 

 

10. Para você o sono é: 

(   ) Um prazer  (   ) Uma necessidade (   ) Outro       Qual? ______________________ 

 

11. Você cochila: 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

12. Para você cochilar é: 

(   ) Um prazer  (   ) Uma necessidade  (    ) Outro. Qual? ______________________ 
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Inventário de estresse para adulto de LIPP 
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 Questionário avaliação do programa - Estudo 3 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Departamento de fisiologia 

Laboratório de Cronobiologia 

 

 

Este questionário tem como objetivo avaliar as atividades realizadas nos dias em que o programa 

de educação sobre o sono ocorreu. Não é necessário identificar-se. Sua participação é voluntária 

e muito importante. 

 

1. Como você avalia as atividades realizadas no programa de educação sobre o sono? 

   a) Péssimo                b) Ruim                    c) Regular                  d) Bom                  e) Ótimo 

2. Como você avalia a contribuição destas atividades para a sua aprendizagem? 

 a) Contribuiu muito. 

 b) Contribuiu pouco.  

 c) Não contribuiu e não atrapalhou. 

 d) Atrapalhou pouco. 

 e) Atrapalhou muito.       

 

3. Qual informação você aprendeu durante o programa (pode marcar mais de uma opção): 

a) Informações sobre a importância do sono. 

b) As diferenças individuais no ciclo sono e vigília. 

c) As diferenças no ciclo sono e vigília ao longo da vida. 

d) Aspectos que influenciam e afetam o sono. 

e) Dicas de como melhorar o sono. 

f) Outros: _______________________________________________________________ 

 

4. Qual o aspecto do programa que você preferiu (pode marcar mais de uma opção): 

a) Preenchimento dos questionários. 

b) As aulas dialogadas. 

c) As atividades práticas. 

d) As apresentações nos slides do Power Point. 

e) Livreto: O que fazer para dormir melhor. 

f) Outros: ____________________________________________________________ 

g) Nenhum aspecto favorito. 

 

5. Após conhecer os hábitos que prejudicam ou ajudam o sono, descritos a seguir, 

quais são as suas intenções com relação? 

 

 Dormir e acordar em horários semelhantes dia a dia: 
a) Eu não planejo mudar, pois: (   ) Eu já faço (   ) Eu não tenho vontade (    ) Outro: _______ 

b) Eu preciso mudar. 

c) Eu tentarei mudar, mas será difícil. 

d) Eu vou mudar. 
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 Expor-se à luz pela manhã, após acordar. 
a) Eu não planejo mudar, pois: (   ) Eu já faço (   ) Eu não tenho vontade (    ) Outro:________ 

b) Eu preciso mudar. 

c) Eu tentarei mudar, mas será difícil. 

d) Eu vou mudar. 

 

 Evitar usar o computador ou assistir TV próximo ao horário de dormir. 
a) Eu não planejo mudar, pois: (    ) Eu já faço  (    ) Eu não tenho vontade  (     ) Outro: _____ 

b) Eu preciso mudar. 

c) Eu tentarei mudar, mas será difícil. 

d) Eu vou mudar. 

 

 Retirar a TV e o computador do quarto. 
a) Eu não planejo mudar, pois: (    ) Eu já faço  (     ) Eu não tenho vontade   (     ) Outro: ____ 

b) Eu preciso mudar. 

c) Eu tentarei mudar, mas será difícil. 

d) Eu vou mudar. 

 

 Atender as necessidades de sono diárias. 
a) Eu não planejo mudar, pois: (  ) Eu já faço (     ) Eu não tenho vontade    (     ) Outro: _____ 

b) Eu preciso mudar. 

c) Eu tentarei mudar, mas será difícil. 

d) Eu vou mudar. 

 

 Evitar beber café, chá mate ou preto, refringentes do tipo cola e bebidas 

alcoólicas próximo ao horário de dormir. 
a) Eu não planejo mudar, pois: (    ) Eu já faço   (     ) Eu não tenho vontade  (     ) Outro: ___ 

b) Eu preciso mudar. 

c) Eu tentarei mudar, mas será difícil. 

d) Eu vou mudar. 

 

 Evitar praticar exercício físico próximo ao horário de dormir. 
a) Eu não planejo mudar, pois: (    ) Eu já faço   (     ) Eu não tenho vontade    (     ) Outro: ___ 

b) Eu preciso mudar. 

c) Eu tentarei mudar, mas será difícil. 

d) Eu vou mudar. 

 

6. De que forma você acha que o programa de educação sobre o sono pode contribuir para 

mudar alguns comportamentos daqui para frente? 

a) Em nada, não aprendi muita coisa. 

b) Apesar de aprender algumas coisas sobre o ciclo sono e vigília, acho difícil seguir as 

medidas de higiene do sono. 

c) Pode ajudar de alguma forma, pois tentarei seguir algumas das medidas de higiene do sono. 

d) Pode ajudar bastante, pois além de aprender sobre o ciclo sono e vigília, seguirei muitas das 

medidas de higiene do sono. 

 

7. Sugestões e comentários sobre o programa. ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 154 

ANEXO D - ARTIGO SUBMETIDO A REVISTA ESTUDO DE 

PSICOLOGIA UFRN - OBJETIVO 1 DESTE MANUSCRITO 
 

 

INFLUÊNCIA DO HORÁRIO DE TRABALHO NOS HÁBITOS DE SONO EM 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM O CRONOTIPO. 

Horário de trabalho e hábitos de sono de professores 

RESUMO 

A influência do horário de trabalho nos hábitos e qualidade de sono, e sonolência diurna de 

acordo com preferências individuais nos horários de sono foi avaliada por questionários em 131 

professores do ensino básico. Professores que iniciam as aulas ± 7:00 h acordam mais cedo e 

apresentam frequentemente sonolência diurna excessiva comparados aos que iniciam à tarde. 

Dentre estes, àqueles com preferência por horários intermediários ou tardios de sono são mais 

irregulares nos horários de acordar e aumentam a duração do sono no fim de semana comparados 

aos professores com preferência por acordar mais cedo. Em contrapartida, trabalhar somente à 

tarde parece proporcionar melhores condições de sono/vigília, devido não acarretar privação de 

sono e proporcionar menor frequência de sonolência diurna. Portanto, a discussão do horário de 

início das escolas originalmente levantada para adolescentes, precisa ser ampliada para 

professores contribuindo para melhora nos hábitos de sono e qualidade de vida no ambiente 

escolar. 

Palavras chaves: Professor; Cronotipo; Horário de trabalho; Sonolência, Qualidade de sono. 

 

WORK SCHEDULE INFLUENCE ON SLEEP HABITS IN ELEMENTARY AND HIGH 

SCHOOL TEACHERS ACCORDING TO CHRONOTYPE. 

Work schedule and sleep habits of teachers 

ABSTRACT 

The influence of work schedule on sleep habits and quality, and daytime sleepiness according to 

individual preferences in sleep schedules was assessed in 131 elementary and high school 

teachers through questionnaires. Teachers who initiate classes around 7:00 h wake up earlier and 

show more frequency of poor sleep quality than those who start classes in the afternoon. Between 

them, those who have a preference for intermediate or later hours for sleep are more irregular in 
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their wake up schedules and increase their sleep duration on the weekend compared to those with 

earlier sleep preferences. On the other hand, working only in the afternoon seems to provide 

better sleep/awake conditions for teachers, because they keep the same sleep duration during the 

week and on the weekend, and they are diagnosed with less daytime sleepiness. Therefore, the 

discussion of school start times, originally proposed for adolescents, needs to be magnified to 

teachers, contributing to improvement of sleep habits and life quality in school environments. 

Key-words: Teacher; Chronotype; Work schedule; Sleepiness, Sleep Quality. 

 

INFLUENCIA DEL HORARIO DE TRABAJO EN LOS HÁBITOS DEL SUEÑO EN 

MAESTROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA 

SEGÚN CRONOTIPO 

Horario de trabajo y hábitos del sueño en maestros 

RESUMEN  

La influencia del horario de trabajo en los hábitos y la calidad del sueño (dormir) y la 

somnolencia diurna según cronotipo se evaluó por cuestionarios en 131 maestros. Los maestros 

que empiezan las clases a las ±7:00 h despiertan más temprano y tienen con frecuencia 

somnolencia diurna en comparación con los maestros que inician las clases por la tarde. Entre 

ellos, los intermedios y trasnochadores son más irregulares en los horarios de despertar en 

comparación con los madrugadores. Además, aumentan la duración del sueño el fin de semana. 

Por otra parte, trabajar solamente por la tarde parece ofrecer mejores condiciones para el sueño y 

vigilia del maestro, debido no causar privación del sueño y proporcionar menor frecuencia de 

somnolencia diurna. Por lo tanto, la discusión del horario de inicio de las escuelas originalmente 

planteadas para los adolescentes, debe ampliarse a los maestros contribuyendo para mejorar los 

hábitos del sueño y la calidad de vida en la escuela. 

Palabras clave: Maestros; Cronotipo; Horario de trabajo; Somnolencia, Calidad del sueño. 

 

Introduction 

Environmental (light/dark) and social stimuli (work, school, and feeding) interact exerting 

influences on the sleep/wake cycle (SWC), advancing or delaying sleep and wake schedules 

(Mendoza & Challet, 2009). Among the social stimuli, the school and work schedules exert high 
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influence on the SWC of students and workers, who need to wake up earlier during the week, 

presenting irregular sleep schedules between the week and the weekend (Groeger, Zijlstra, & 

Dijk, 2004; Monk, Buysse, Rose, Hall, & Kupfer, 2000; Webb, 1985).   

This irregularity of the SWC was called ‘social jetlag’ in analogy to the term ‘jetlag,’ that 

traditionally refers to the effect of abrupt changes in sleep and wakefulness as a result of crossing 

time zones caused by transmeridional trips (Wittmann, Dinich, Merrow, & Roennenberg, 2006). 

The uneasiness reported by individuals that have been through transmeridian trips occurs due to 

the difference between the external time zone and the biological schedule of sleep and 

wakefulness prior to the trip associated to the transitory state of internal temporal disorganization 

due to the difference of speeds of adjustment of different rhythms in the body. In the ‘social 

jetlag,’ this state chronically occurs in populations of industrialized countries, and is exacerbated 

in shift-workers, due to the temporal challenge imposed on the body. This pattern of different 

wake up schedule between weekdays and the weekend was observed in teachers who teach in the 

morning, however the effect of chronotype and of different work schedules were not evaluated 

(XXXXXX, 2012a). The chronotype characterizes the person according to their individual 

preferences by sleep schedules. The morning types (larks) are distinguished by their preference in 

waking and sleeping earlier when compared to the evening types (owls) who prefer a delayed 

bedtime, and intermediate types that have an intermediated waking and sleeping schedule (Horne 

& Ostberg, 1976). 

The irregularity in the SWC is often followed by partial sleep deprivation on weekdays, 

caused by the conflict between the delayed bedtime and the early wake up time in order to fulfill 

the social schedule, which leads to negative consequences to health and to individual 

performance (Dorrian et al., 2008; Gaspar, Moreno, & Menna-Barreto, 1998; Hansen, Janssen, 

Schiff, Zee, & Dubocovich, 2005). Santos-Silva and collaborates (2010) observed an average 7.5 

h of sleep duration in Brazilian adults. Studies performed with Brazilian teachers about working 

conditions and vocal health found reports a 6.8 h and 6 h of sleep duration, however differences 

between weekdays and the weekend have not been evaluated (Ferreira et al., 2008;  Vedovato & 

Monteiro, 2008). Similar sleep durations were observed in high school teachers which presented 

an average of 6.7 h of sleep duration during the week and an increase of 42 minutes in sleep 
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duration on the weekend, which may be due to partial sleep deprivation on workdays (XXXXX, 

2012b).  

Furthermore, the teaching profession faces numerous challenges that can affect their own 

health and the quality of education, such as: 1.) Long work journey (Decor et al., 2004); 2) lack 

of time to perform additional tasks related to the teaching function (correct exams, prepare 

lessons), which increase the workload (Bauer et al., 2007; Gasparini, Barreto, & Assunção, 

2006); 3) poor teaching conditions (Alves, Robazzi, Marziale, Felippe, Romano, 2009) and 4) 

increase of violence in schools (Gasparini et al., 2006). All these required obligations cause 

harm/interference in teachers lives which can result in lack of time for leisure and family (Nagai, 

Tsuchiya, Toulopoulou, & Takei, 2007; Penteado & Pereira, 2007), and may contribute to the 

emergence of physical (muscle aches, vocal and circulatory problems) and psychological diseases 

(anxiety, depression, and Burnout Syndrome). All these conditions can contribute to the problems 

in the organization of sleep-wake cycle, as previously mentioned, that may lead to negative 

consequences in health and work performance. 

Therefore, teachers who have an extensive workload and need to be awake early in the 

morning due to their work schedule may be experiencing a temporary challenge that can promote 

partial sleep deprivation and sleep wake irregularity. However, the magnitude of the temporal 

challenge to fulfill the early morning class can vary according to the chronotype. Morningness is 

associated to a more increased regularity in sleep duration and schedules (Kitamura et al., 2010), 

lower sleep latency and daytime sleepiness (Taillard, Philip, & Bioulac, 1999), and better sleep 

quality (Kitamura et al., 2010; Soehner, Kennedy, & Monk, 2011). 

The high demand of work of the teachers added to attending to their personal needs can 

lead this professional to a routine that begins very early in the morning and ends late at night. In 

this context, the morning types can face smaller challenges fulfilling morning schedules of work 

and school, but higher difficulty in performing evening/night work. On the other hand, 

preferences for delayed schedules of sleep and wakefulness observed in the owls can make the 

challenge of waking up early to go to school or to work even higher when compared to the larks.    

Therefore, the aim of this study is to assess the influence of the beginning and ending 

work schedule on sleep habits and quality, and daytime sleepiness in teachers of the basic 
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education in Natal/BR. Furthermore, to analyze if this influence promotes bigger sleep 

deprivation and SWC irregularity in the teachers with intermediate and evening chronotypes.     

Methods 

Population 

A cross-sectional study was performed with 131 teachers from 30 elementary and high 

schools in XXXXX (18 public schools and 12 private schools). This study was approved by the 

Research Ethics Committee of Onofre Lopes Hospital (Protocol = 273/08). The data was 

collected during the academic years from 2009 to 2013, not including vacation and weeks with 

holidays. This was done to avoid the effects of social events in the sleep patterns of the teachers. 

Initially, there were 562 teachers invited, 425 of them signed the consent form and 349 

teachers returned the questionnaires filled out. However, 188 teachers were excluded from the 

analyses because of incomplete questionnaires or reporting of health problems that compromised 

the data (insomnia, depression signs or stress). Furthermore, interns or physical education 

teachers, who usually show different working patterns, and 30 teachers who have irregular work 

schedules were excluded from the sample. Thus, the final sample was composed of 131 teachers 

(34 males and 97 females), aged 25 to 59 years old.  

Procedures 

The data was collected through questionnaires. On the first meeting, the teachers were 

told about the objectives and the research method, followed by the signing of the consent form. 

Those who accepted participating in the research received an envelope with all the questionnaires 

and the instructions on how to fill them. The questionnaires had to be filled out just once time, 

but a period of 10 days for the teachers to fill them out was provided and after this period the 

questionnaires were collected at the school.  

The beginning and ending time of work, sleep habits, chronotype, daytime sleepiness, and 

sleep quality were accessed by the following instruments: 1. In the “Health and Sleep” 

questionnaire, the teachers report their frequent sleep habits in the last month across the week and 

weekend, as well the individual characteristics about age, marital status, and work schedule 

(adapted from Mathias, Sanchez & Andrade, 2006). 2. The morningness (lark) and eveningness 

(owl) questionnaire (Horne & Ostberg, 1976) adapted for the Brazilian population by Benedito-

Silva and collaborators (1990) to access the chronotype. This instrument is composed of 19 
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questions that measure individual preferences for doing activities in a 24h span. The score of this 

questionnaire characterizes individuals on their chronotypes as morning, evening, or intermediary 

types. 3. The Epworth Sleepiness Scale (Johns, 1991) is used in clinical cases as much as in 

research protocols and it measures daytime sleepiness in common situations when the person is 

more likely to fall asleep. This scale is made up of 8 questions each rating 0 to 3 points, with a 

total score varying from 0 to 24 points. Scores below 10 points indicate low sleepiness levels and 

scores ≥ 10 indicate high sleepiness levels. 4. The Pittsburgh Sleep Quality Index (Bussey, 

Reynolds, Monk, Berman, & Kupfer, 1989) evaluates sleep quality measuring 7 components, 

scoring from 0 to 3. The components are: subjective sleep quality, sleep latency, sleep duration, 

usual sleep efficiency, sleep disorders, consumption of sleeping drugs, and sleep dysfunctions. 

All the components have a total score from 0 to 21. The scores between 0 and 5 indicate a good 

sleep quality and scores above 6 characterize poor sleep quality.   

Data analyzes 

For the analysis of the working hours effect on sleep schedule, a cluster analysis was 

performed that aimed to form homogeneous subgroups from a heterogeneous population. In this 

study, a k-means cluster analysis was performed using the Euclidean distance measure in order to 

group the teachers according to the similarities and differences in the beginning and ending time 

of work. To be included in any group, the teacher should have at least 3 days of work during the 

week with the characteristics of one of the groups. The work schedule irregularity was calculated 

from the standard deviation of beginning and ending work hours reported by the teachers across 

the weekdays. A One Way Anova was performed to compare the work schedule irregularity and 

total workload between groups. 

The chronotype was categorized in 3 groups from the distributions of the score in the HO 

questionnaire. The groups were defined from the first and the third quartiles as limits for the 

morning and evening tendencies, respectively: 1) morning types, scored between 65 and 76; 2) 

intermediate types, scored between 50 and 64; and 3) evening types, scored between 27 and 49. 

The sleep habits were analyzed from the wake up and bedtime, the sleep duration, and the 

irregularity of wake up and bedtimes and sleep duration. The wake up irregularity was obtained 

from the difference in minutes between the schedules reported by the teachers for waking up on 

Sunday and during the week (Monday to Friday), whereas the bedtime irregularity was obtained 
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from the difference in minutes between the schedules reported by the teachers for bedtime on 

Saturday and over the week (Monday to Thursday) The sleep duration irregularity was obtained 

from the standard deviation of sleep duration in all days of the week (Monday to Thursday, 

Friday to Saturday, Saturday to Sunday, and Sunday to Monday).  

A General Linear Model analysis was used to evaluate the influence of work schedules on 

the wake up and bedtime, and sleep duration according to chronotype. The working groups 

created from the cluster analysis and the chronotype were considered as the independent 

variables, whereas the sleep parameters during weekdays and the weekends were considered as 

the repeated measures, and the age was considered continuous covariant variables controlled in 

this analyses. Factorial Anova was performed to compare the irregularity of bed and wake up 

times during all days of week as well for the sleep duration between groups according to 

chronotypes. The post-hoc test (LSD Unequal) was applied in all analyses that had a significance 

level of 5%. There were a few missing data of sleep schedule in all groups. 

Chi-square tests with Boferroni correction were made to evaluate the distribution of the 

percentage of teachers with respect to the gender, work characteristics, family structure, reported 

reasons for the bed and wake up times, level of daytime sleepiness, and sleep quality in relation 

to working groups. 

Results 

The cluster analyses created 4 distinct groups: Morning/Morning = MM (start = 7:08 h ± 

0:14 h and end = 11:41 h ± 0:33 h); Morning/Afternoon = MA (start = 7:16 h ± 0:36 h and end = 

17:27 h ± 0:43 h); Afternoon/Afternoon = AA  (start = 13:05 h ± 0:15 h and end = 17:23 h ± 0:09 

h); Morning/Evening = ME (start = 07:18 h ± 0:32 h and end = 21:51 h ± 0:36 h. The schedules 

of work in each group showed no differences between the days of week, showing a regular 

schedule (Anova, p > 0.05). The total mean workload did not differ between teachers from the 

MM (23:55 h per week) or AA (20:20 h per week) groups, and the higher workload was observed 

in the ME group (46:18 h per week) in relation to the others groups (MA = 40:09 h per week - F 

(3, 127) = 50.70; p < 0.05). 

The majority of teachers from the groups MM, MA, and AA were female, while in the 

ME group the proportion did not differ between gender (Table 1). In all groups, the majority of 

teachers were married (MM = 56%, MA = 56%, AA = 63%, ME = 69%) and have children (MM 
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= 53%, MA = 58%, AA = 74%, ME = 66%). The characteristics related to teachers’ chronotype 

and work characteristics are shown in Table 1. 

Insert Table 1 

The teachers who start classes at 7:16 ± 0:27 h (MM, MA, ME) wake up about 1:15 ± 

0:45 h earlier on weekdays (Monday to Friday) when compared to teachers who begin classes at 

13:06 ± 0:15 h, regardless of chronotype (F (3, 115) = 5.95; p < 0.05 - Figure 1A). Furthermore, 

most of the teachers from the MM, MA, ME groups reported the work schedule as the main 

reason for the time that they wake up and the use of an alarm clock during the week; while the 

teachers from the AA group reported waking up spontaneously more frequently. The wake up 

time of the AA group was more associated to domestic chores and extra activities (class 

preparation - Chi-Square, p < 0.008 – Figure 3A and 4A). 

Insert Figure 1 

All teachers wake up later on weekends (Saturday and Sunday – F (2, 230) = 17.53; p < 0.05 

– Figure 1A), and the MA, AA, and ME groups reported waking up by themselves more 

frequently, whereas teachers of MM group reported more someone calling them (Chi-Square, p < 

0.008). The time of wake up was associated to domestic chores and not feeling sleepy (Chi-

square – Figure 3B and 4B). Moreover, the evening types showed later wake up times than 

morning and intermediate types on the weekend (F (2, 115) = 12.61; p < 0.05 – Figure 1A). This 

difference was observed only on weekdays for teachers from the AA group (Figure 1A). 

Insert Figure 2 

Insert Figure 3 

The bedtimes did not differ among working groups (F (3, 116) = 2.03; p > 0.05 – Figure 1B). 

However, the morning types showed earlier bedtimes than the others (F (2, 116) = 18.42;  p < 0.05 – 

Figure 1B). The work schedule was the main reason reported by teachers of ME groups to justify 

their bedtime on weekdays and less reported by teachers of the AA group (Figure 3C). 

Furthermore, extra class activities, use of computer, and watching TV were reasons reported by 

teachers to explain the weekdays and weekend bedtimes. Nevertheless, during the weekdays the 

extra class activities held the majority of reports, while on weekends watching TV was the most 

reported (Chi-square – Figure 3C and 3D). 
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Longer sleep duration on weekends (Friday/Saturday and Saturday/Sunday) in relation to 

weekdays (Monday/Thursday) was observed in intermediate and evening types from the MM, 

MA, and ME groups (F (9, 333) = 3.72; p < 0.05 – Figure 1C). However, this difference has not 

been found in morning types regardless of work schedule, and in AA group regardless of 

chronotype (Figure 1C). In relation to sleep duration irregularity, teachers from AA group were 

less irregular in sleep duration than teachers of the MM group (F (3, 119) = 2.79; p < 0.05 – Figure 

2C). 

Insert Figure 4 

The wake up time irregularity of the teachers from MM groups was higher than the AA 

group (F (3, 119) = 5.60; p < 0.05 – Figure 2A). Evening types showed higher wake up irregularity 

than morning types in the MM group (F (2, 119) = 5.78; p < 0.05). The bedtime irregularity did not 

differ among working groups (F (3, 145) = 0.96; p > 0.05), neither among chronotypes (Anova, p > 

0.05 – Figure 2B). 

The percentage of teachers classified with excessive daytime sleepiness was higher in 

MM and MA groups in relation to AA group (Chi-square, p < 0,008, Figure 4C). Regarding the 

sleep quality, teachers from the MM group differed in relation to the others groups due to the 

higher percentage classified with poor sleep quality (Chi-square, p > 0,008, Figure 4D). Although 

the mean scores from all groups did not differ (F (3, 114) = 0.84; p > 0.05), all teachers showed 

means characteristic of poor sleep quality (MM = 6.9 ± 3.1, MA = 6.2 ± 2.8, ME = 6.3 ± 2.7, AA 

= 5,9 ± 2,8). 

Discussion 

 The work schedule has influence on the SWC of the population which leads them to wake 

up earlier on weekdays in relation to the weekend, favoring wake up time irregularity (Groeger et 

al., 2004; XXXXX, 2012b; Monk et al., 2000; Webb, 1985).  Similar results were observed in the 

teachers from this study that start work around 7:16 ± 0:27 h and wake up earlier than those who 

begin their daily work by 13:06 ± 0:15 h regardless of chronotype, and more frequently report 

waking up at this time because of work schedule and use an alarm clock. 

However, it is important to point out that the school start time between 7:00 to 7:30 h 

seems to be a smaller challenge to the morning type teachers in relation to the evening ones, since 

the first have a lower mean of wake up time irregularity (1:28 ± 0:59 h), sleep earlier on 
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weekdays, and keep similar sleep duration between weekdays and the weekend. Kitamura and 

collaborators (2010) also detected some relation between morningness and lower sleep 

irregularity in adults. Besides the morning types, teachers who start working in the afternoon 

maintain the same sleep duration through weekdays to the weekend, regardless of the chronotype 

that confers lower sleep duration irregularity. Therefore, initiating labor after midday may bring 

some advantages to these professionals due to the absence of appointments very early in the 

morning, which could lead them to a later wake up time on weekdays. 

On the other hand, the wake up time irregularity between the week and the weekend was 

more exacerbated among teachers of intermediate (2:09 ± 1:30 h) and evening types (2:47 ± 

1:52h) that work in the morning, showing that the challenge of attending work early in the 

morning can be even harder for these professionals. Moreover, these teachers increase their sleep 

duration on the weekend, possibly as compensation for the sleep deprivation resulting from the 

early work on weekdays. Similar results in workdays were observed in a previous study with high 

school teachers (XXXXX, 2012b) and in professionals of other areas (Groeger et al., 2004; Monk 

et al., 2000; Webb, 1985).   

Different than expected, the bedtime of teachers who start work in the morning shift and 

finish it by evening hours did not diverge from other groups, despite that 70% of the teachers in 

this group justify their bedtime because of work schedule. This outcome may be the result of the 

influence of other teachers work characteristics that may contribute to teachers that finish their 

work before 12:00 h or 18:00 h to remain awake and not differ from those that finish work 

around 21:55 h. For example, the reasons reported to justify their bedtime were the realization of 

extra activities related to class (prepare lessons and correct exams), which is routine for the 

teachers and the use of a PC. Besides, in search for better payment, they might be involved in 

another occupation or in a qualification course (specialization or master degree course). 

Furthermore, extra class activities performed next to sleep time may be associated to 

computer use, being frequently done under artificial light. Light exposure strongly influences the 

onset of sleep (Mendoza & Challet, 2009), because the light emitted by computer screens added 

to the artificial light of the domestic environment induces physiological alertness. Besides the 

delaying effect on sleep onset at night from light exposure, light exerts chronobiological effects 

on the next sleep-wake cycle, delaying the sleep onset the next night (Ivarsson, Anderson, 
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Akerstedt, & Lindblad, 2009; Wang & Perry, 2006). Moreover, light inhibits melatonin secretion, 

a sleep-inducing hormone in humans, which contributes even more to sleep delay (Higuchi, 

Motohashi, Liu, & Maeda, 2005).  

The reduction of sleep and SWC irregularity are related to a high prevalence of daytime 

sleepiness, mood changes, and decreases in work performance (Dinges et al., 1997; Friedman et 

al., 1977; Johnson, Jung, Brow Weaver, & Richards, 2014). Thus, the wake up time irregularity 

and the sleep reduction found among teachers that engage in class labor by morning might have 

contributed to the greater prevalence of excessive daytime sleepiness on MM and MA groups 

compared to teachers who start working in the afternoon (AA). However, this same result did not 

occur for teachers that work all three shifts (ME), which may be due to them being more resistant 

to these conditions or because of the method of sleepiness evaluation. The Epworth Sleepiness 

Scale (Johns, 1991) assesses sleepiness in day-to-day scenarios where the chance of napping is 

higher, such as watching TV and lying down after lunch. Considering the busy routine of these 

teachers, those situations may not be part of their routine, thus making it more difficult to 

evaluate their daily sleepiness subjectively. Therefore, the evaluation of sleepiness with objective 

instruments is necessary to test this hypothesis. 

Regarding the quality of sleep, most teachers of the MM group had poor sleep quality 

which could explain the high incidence of daytime sleepiness in this group.  However, this direct 

relationship was not observed in the MA and AA group which presented half of the teachers with 

poor sleep quality independent of the higher and lower percentage of excessive sleepiness 

observed in these groups, respectively. According to a study that evaluated 187 adults using the 

PSQI and the ESS in the methodology, these two parameters are weakly related (Buysse et al., 

2008) which can explain the lack of relationship between excessive sleepiness and sleep quality 

in the teachers of this study.  

The diurnal sleepiness may be associated with poor sleep quality, sleep deprivation 

(Akerstedt, Anund, & Axelsson, 2014), and SWC  irregularity in shift work (Akerstedt & Wright, 

2009). As previously discussed the group MM that presented sleep reduction on weekdays 

presented a high percentage of teachers with excessive sleepiness. Sleep quality can be affected 

by countless daily habits performed before the onset of sleep, such as caffeine consumption 

(Shilo et al., 2002), nicotine (Conway et al., 2008), and other environmental factors (lighting and 
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noises). Therefore, it is a multifactorial influence variable, which may have limited evaluation of 

differences in sleep pattern due to the work schedule. 

Nevertheless, it is important to highlight that the mean scores from IQSP of the teachers 

who work in the morning (MM = 6.9 ± 3.1, MA = 6.2 ± 2.8, ME = 6.3 ± 2.7) are similar to the 

scores seen for shift workers (6.9 ± 3.3) using the same assessment instrument (Almondes & 

Araújo, 2011). As reported in a previous study (XXXXX, 2012b), this outcome is a strong 

concern since shift work is nowadays considered a risk factor for cancer development (Hansen, 

2005; Straif et al., 2007; Viswanathan, Hankinson, & Schernhammer, 2007), among other health 

problems. 

Despite the similarity in the proportion between the individuals with poor and good sleep 

quality in two of the three groups who start work in the morning, we can conclude that school 

start time around 7:00 h negatively influences sleep habits. This statement is based mainly on the 

MM and AA groups that have teachers with the same conditions, such as, teaching only one shift, 

workload, distribution of gender and chronotype, teaching only at one public school and the same 

sample size, and those groups differ only with respect to work schedule. Therefore considering 

these two groups, the work which starts in the afternoon can promote better sleep and 

wakefulness conditions. However, more studies can be made to evaluate if this schedule can 

contribute to a better work performance. 

Despite the continuous production of some section from the so called 24-hour, many 

others sectors of work in Brazil start functioning after 8:00 h. Nevertheless, schools start classes 

around 7:00 h forcing students, teachers, and other school staff to wake up even earlier than the 

general population. The differential time for school start time and its consequences on sleep 

habits and academic performance of adolescents has been debated and assessed all around the 

world, and some studies show the benefit brought by delaying the school start by 1 hour. Among 

these benefits, the students with later wake up times favors the increase of sleep duration in the 

week, reduction of daytime sleepiness and fatigue, and an improvement in academic performance 

(Onyper, Thacher, Gilbert, & Gradess, 2012; Owens, Belon, & Moss, 2010).  However, the 

alteration of school schedules is a complex task, as it involves changes in the dynamics of 

families of students, school employees, and teachers as much as the work dynamics of the last 
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ones. Therefore, these difficulties can be overcome with proper planning and the appliance of 

educative policies that promote awareness of the main people involved in the change process. 

Added to that, the teaching professional faces many other challenges that are intimately 

related to health issues (Landini, 2007) and drop in education quality, such as: 1) extensive 

workload (Decor et al., 2004) to improve financial income (Reis, Araújo, Carvalho, Barbalho, & 

Silva, 2006); 2) time spent on extra activities related to the teaching occupation (class planning, 

exam correcting) that increase the workload even more (Gasparini et al., 2006; Jardim, Barreto, 

& Assunção, 2007); 3) the pursuit for professional qualification through continuous qualification 

programs (Jardim et al., 2007); 4) poor teaching infrastructure (Alves et al., 2009); 5) constant 

struggle for better salary; 6) increase of violence inside the school environment (Gasparini et al., 

2006); all related to occupational stress (Bauer et al., 2007; Reis et al., 2006). 

Therefore, it is important to assess other factors that may exert influence on the sleep 

pattern and quality of basic education for teachers, such as the time spent on class preparation and 

study, continuous qualification programs, practice of another occupation, stress evaluation and 

gender that may be contributing to the sleep problems of those teachers. At the same time, it is 

essential to estimate the consequences of sleep reduction in the week and the sleep/wake 

irregularity for the teacher’s health and class performance. 

Therefore, the discussion about school start times originally proposed for adolescents 

needs to be magnified to teachers, contributing to improvement of sleep habits and life quality in 

the school environment. This involves the participation not only of students and teachers, but the 

school staff, the families, and the development of public policies. In this sense, the results of 

research developed in a school setting are essential to underlie the debate about the temporal 

challenge often confronted by adolescents and also observed in the teachers in this study. 
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Table 1. Percentage of teachers in relation to gender, chronotype, and work characteristics according to work group 

schedule. Different letters indicate difference statistically significant and equal letters indicate similarities 

between the groups (Chi-square, p < 0.08). 

 

MM (n = 18) MA (n = 58) AA (n = 19) ME (n = 36) 

  % % % % 

Gender 
    

  Male 17 
a
 17

 a
 6

 a
 56

 b
 

  Female 83 83 94 44 

Chronotype 

      Morning type 33 a 23 a 32 a 14 b 

  Intermediated type 45 48 47 56 

  Evening type 22 29 21 30 

Type of school 

      Public 72
 a
 43

 b
 100

 a
 33 

c
 

  Private 28 41 0 22 

  Both 0 16 0 45 

Numbers of school that teaches 

      One 88 
a
 23 

b
 95

a
 8 

c
 

  Two 6 63 0 47 

  Three 6 14 5 45 
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Figure 1: Wake up time (A), bedtime (B), and sleep duration (C) in the teachers during the week and weekend 

according to work group schedule and chronotype. GLM, p < 0.05 - (Unequal N HSD test). 
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Figure 2: Irregularity of the wake up time (A), bedtime (B), and sleep duration (C) in the teachers according to work 

group schedule and chronotype. Anova, p < 0.05 - (Unequal N HSD test). 
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Figure 3: Reasons given by teachers for wake up time on week (A) and weekends (B), and for bedtime on week (C) 

and weekends (D) according to work group schedule. Different letters indicate difference statistically significant and 

equal letters indicate similarities between the groups (Chi-square, p < 0.08). 
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Figure 4: Percentages of teachers in relation to the way to wake up in the week (A) and on weekends (B), level of 

diurnal sleepiness (C) and sleep quality (D) according to work group schedule. Different letters indicate statistically 

significant and equal letters indicate similarities between the groups (Chi-square, p < 0.08). 
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BREVE INTRODUÇÃO 

 

Ritmos biológicos são eventos comportamentais e fisiológicos expressos de forma 

periódica pelos seres vivos, como por exemplo, a atividade e o repouso, o sono e a vigília, a 

migração, a reprodução, a temperatura corporal e a secreção de hormônios, tais como o hormônio 

do crescimento. Os fenômenos rítmicos e regulares presentes nos seres vivos são objetos de 

estudo da “Cronobiologia”, ciência que surgiu a partir de 1960 e passou a estudar a organização 

temporal dos seres vivos. Alguns ritmos biológicos possuem correlatos com ciclos geofísicos e 

outros não. Dentre os que possuem correlato, o mais evidente e estudado é o ciclo sono e vigília, 

que apresenta um período de 24 horas e uma relação com o ciclo dia e noite. Animais diurnos 

possuem atividade durante o dia e o repouso a noite (Ex: humanos, cavalos, bois), a relação 

inversa ocorre para os animais classificados como noturnos (Ex: corujas, ratos, morcegos). Esta 

relação entre a atividade e o horário do dia caracteriza os nichos temporais em diurnos e 

noturnos. Além disso, existe outro nicho temporal que é ocupado pelos animais crepusculares, ou 

seja, aqueles que possuem a atividade concentrada no amanhecer e entardecer (Ex: mocó). Esta 

distribuição temporal contribui para o sucesso reprodutivo e sobrevivência das espécies.  

Existem evidências de que os ritmos biológicos persistem mesmo em ambientes com 

condições constantes, onde os seres vivos ficam sem pistas de variações diárias. Um exemplo 

disso é ficar alguns dias em uma caverna, ou manter uma planta em uma estufa com condições de 

temperatura e luminosidade constantes. Nestas situações, o individuo permanecerá acordando e 

dormindo, e a planta abrindo e fechando suas folhas em intervalos regulares de aproximadamente 

24 horas, respectivamente. Esta persistência do ritmo em condição constante destaca que existe 

uma geração interna desses ritmos, e outras evidências mostraram que algumas estruturas 

cerebrais geralmente denominadas de “relógios biológicos” são responsáveis por esta geração. 

Além disso, estas estruturas sincronizam as funções fisiológicas e comportamentais dos seres 

vivos de acordo com o momento das 24 horas (dia e noite) favorecendo a adaptação e 

contribuindo para a sobrevivência dos indivíduos. Com o decorrer dos anos inúmeros 

experimentos demonstraram que os “relógios biológicos” não estão localizados apenas no 

cérebro, e sim, em vários órgãos (pulmões, fígado, rins) e tecidos (músculos), o que acarretou na 

mudança da ideia de que os ritmos eram controlados apenas por relógios biológicos cerebrais, 

para a proposta de um controle feito por um conjunto de osciladores espalhados por todo o corpo, 

formando assim um sistema de temporização.  

É de fundamental importância considerar que não é apenas o claro e escuro do ambiente 

que influencia os ritmos biológicos, mas também os hábitos e comportamentos que fazem parte 

da organização da vida na sociedade, como por exemplo, horários de trabalho e escola, lazer e 

outras atividades sociais. Estas atividades sociais determinam também o momento de exposição à 

luz, e esta exposição vai atuar sobre o sistema de temporização podendo gerar atrasos ou avanços 

nos ritmos. Avanços nos horários dos ritmos são gerados quando a exposição à luz ocorre no 

inicio do dia e atrasos quando a exposição ocorre no fim do dia. Por exemplo, a exposição à luz 

artificial à noite atrasa os horários de sono no dia seguinte. Estas informações contribuem para 

que o indivíduo possa através do conhecimento mudar hábitos e comportamentos que favorecerão 

o equilíbrio dinâmico existente entre a fisiologia e o ambiente, acarretando na manutenção da 

saúde. 

Embora o estudo das características rítmicas do seres vivos esteja presente nos PCNs de 

Ciências Naturais para o ensino fundamental, este assunto nem sempre é abordado em sala de 
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aula, devido ao pouco conhecimento do professor sobre o assunto e a pouca ocorrência do mesmo 

nos livros didáticos. Portanto, esta apostila juntamente com o curso ministrado propõe aos 

professores que a partir das sugestões aqui apresentadas, possam inserir em seus conteúdos de 

ciências e biologia uma visão cronobiológica. 

 

TEXTOS DOS PCNs DE CIÊNCIAS NATURAIS (1º e 2º Ciclos, 1997 e 3º e 4º Ciclos 1998) 

 

“O aspecto rítmico das funções do corpo humano pode ser abordado em conexão com o 

mesmo aspecto observado para os demais seres vivos, evidenciando-se o aspecto da natureza 

biológica do ser humano. Algumas funções rítmicas interessantes e facilmente observáveis são a 

floração e a frutificação de plantas ao longo do ano, o estado de sono e vigília no ser humano e 

nos demais animais, a menstruação nas mulheres, o cio entre os animais, etc. Pode-se ainda 

estabelecer relações entre os ritmos fisiológicos e os geofísicos, como o dia e a noite e as estações 

do ano. Os ritmos fisiológicos estão ajustados aos geofísicos, embora sejam independentes. Por 

exemplo: o ciclo sono-vigília está ajustado ao ciclo dia-noite (movimento da Terra em torno de 

seu eixo). Se isolarmos uma pessoa dentro de uma caverna onde o ciclo dia-noite inexista, ela 

continuará tendo períodos de sono e períodos de vigília, mas o tamanho de cada um desses 

períodos se modificará.” (1° e 2° Ciclos; Blocos Temáticos – pág 40). 

“São inúmeros os temas que permitem trabalhar as relações dos seres vivos entre si e 

destes com os demais componentes dos ambientes; relações de alimentação, relações entre as 

características do corpo e do comportamento e as condições do ambiente.” (1° e 2° Ciclos; Bloco 

Ambiente – pág 49). 

“Muito interessante é o trabalho com funções rítmicas nos vegetais: a frutificação de 

algumas plantas e as estações do ano, a abertura e o fechamento de flores ao longo do dia. Esse 

assunto permite que se construa a noção de que os vegetais (como todos os seres vivos) 

apresentam funções que se repetem com o mesmo intervalo de tempo (funções rítmicas), 

ajustadas ao dia, à noite e às estações do ano (ciclos geofísicos).” (1° e 2° Ciclos, Bloco Ser 

humano e saúde – pág 50). 

“O bloco “Ser humano e saúde” aborda neste ciclo os primeiros estudos sobre as 

transformações durante o crescimento e o desenvolvimento, enfocando-se as principais 

características — relativas ao corpo, aos comportamentos e às atitudes — nas diferentes fases da 

vida.” (1° e 2° Ciclos -Bloco Ser humano e saúde – pág 50). 

“Ao investigar o ciclo de vida dos seres humanos o professor pode solicitar aos alunos 

que coletem algumas figuras ou retratos de pessoas em diferentes fases da vida: bebê, criança, 

jovem, adulto e idoso. A partir dessa coleção, professor e alunos podem organizar um painel em 

que as diferentes idades sejam apresentadas em seqüência, construindo-se, assim, uma 

representação do ciclo de vida do ser humano. Essa representação se enriquece com figuras de 

mulheres grávidas, iniciando novos ciclos.  

As mesmas figuras e fotos do painel permitem a introdução da questão dos 

comportamentos, hábitos e características do corpo nas diferentes idades. Como são as pessoas? 

O que parecem estar fazendo? Como imaginam o cotidiano delas: o que comem, como realizam 
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sua higiene? Como se divertem e descansam? São questões que os alunos respondem revelando o 

que já conhecem e o que imaginam sobre os assuntos que se pretende trabalhar.” (1° e 2° Ciclos - 

Bloco Ambiente – pág 51). 

 

“Os estudos sobre o solo se completam com a investigação acerca da degradação do solo 

pela erosão. Conhecendo a relação entre a água e o solo (permeabilidade), os alunos saberão que 

a água da chuva se infiltra no solo, podendo ser mais ou menos retida nos diferentes tipos de 

solo... 

A relação da água com a luz na formação do arco-íris pode ser investigada por meio de 

atividade experimental em que os alunos constroem e verificam hipóteses e exploram uma 

característica importante da luz branca, o fato de ser composta por luzes coloridas. Pode-se ainda 

estudar as relações da luz com os seres vivos em alguns aspectos. Quanto aos animais, é 

interessante comparar comportamentos e corpos daqueles de hábito diurno àqueles de hábitos 

noturnos, caso da maior parte dos animais de grande porte das florestas brasileiras (onça, anta, 

vários macacos).” (1° e 2° Ciclos - Bloco Ambiente – pág 61). 

“O ritmo cíclico do dia e noite organiza muitos dos ritmos biológicos de plantas e 

animais. Observar hábitos de animais diurnos e noturnos, procurar informações sobre o 

comportamento de plantas e outros animais no claro e no escuro e ainda relacionar essas 

informações com a organização diária das atividades pessoais e sociais é uma forma de contribuir 

para a tomada de consciência do aluno sobre a conexão entre os corpos celestes e os ritmos de 

vida na Terra, um tema a ser desenvolvido junto com Vida e Ambiente...” (3° e 4° Ciclos - Bloco 

Terra e Universo – pág 65). 

“Diferentes temas em que se estudam o ciclo e as funções vitais do corpo humano 

comportam a abordagem dos hábitos relacionados com alimentação, locomoção, por exemplo, 

que promovem a saúde e a prevenção de doenças. Também ao se tratar do ambiente, local ou 

mais amplo, há espaço para estudar condições de saúde e doença do ser humano. Para o 

estudante, é fundamental conhecer seu próprio ambiente, suas condições de saúde e compará-las 

a outras situações.  

Em todos os estudos, independentemente das relações enfocadas, é importante favorecer o 

desenvolvimento de atitudes de respeito pelas diferenças individuais, de apreço pelo próprio 

corpo e de auto-estima, por meio do autoconhecimento, em conexão com Saúde. O conhecimento 

sobre o corpo humano para o aluno deve estar associado a um melhor conhecimento do seu 

próprio corpo, com o qual tem uma intimidade e uma percepção subjetiva que ninguém mais 

pode ter, já que cada corpo é individual, único.” (3° e 4° Ciclos -Eixos temáticos – Ser humano e 

Saúde – pág 46). 

“Os alunos poderão organizar os conhecimentos sobre os seres vivos agrupando aqueles 

observados e pesquisados mediante critérios por eles determinados. Ao serem convidados para 

separar grupos de animais, por exemplo, poderão considerar aspectos específicos do corpo 

(anatomia externa, como a presença ou ausência de olhos, de pernas, de carapaça, de asas etc.), 

elementos de anatomia interna (presença de pulmões, traquéias ou brânquias e de esqueleto), os 

habitats (lugar úmido embaixo de pedra ou tronco caído, em poça dágua etc.) e os 

comportamentos. Hábitos diurnos ou noturnos, de reprodução, de alimentação, de construção de 
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abrigos etc. É um processo que permite o trabalho com esquemas e pequenas chaves de 

classificação, produzidos pelos alunos e sob a condução do professor, ao lado da sistematização 

de conhecimentos sobre adaptações à vida aquática ou terrestre, sobre grupos de animais e de 

plantas. Além disso, as classificações propostas pelos alunos podem ser comparadas às 

classificações científicas e seus critérios de agrupamento dos seres vivos em questão.” (3° e 4° 

Ciclos – Vida e Ambiente – pág 69). 

“Ao enfocar o desenvolvimento característico da puberdade é o momento de retomar ou 

introduzir estudo sobre o ciclo vital humano, enfocado no primeiro ciclo, buscando-se 

caracterizar a puberdade como uma das etapas da vida do ser humano. Recém-nascido, bebê, 

criança, adolescente, adulto e idoso têm características de corpo e de comportamento, papéis 

sociais, responsabilidades, expectativas, desafios e talentos individuais a vivenciar e dificuldades 

a superar, que podem ser investigadas pelos estudantes por meio de recursos como as entrevistas 

e outras formas de busca de informações. É interessante situar a puberdade dentro de um período 

maior de vida, enfatizando-se o sentido de futuro e de passado que cada uma das etapas da vida 

humana comporta.” (3° e 4° Ciclos – Ser humano e Saúde – pág 77). 
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ATIVIDADES PROPOSTAS 

Os capítulos sugeridos nestas atividades foram retirados do livro: Ciências Naturais, 

aprendendo com o cotidiano. Eduardo Leite do Canto. Ed. Moderna – 3° Ed. 

 

ATIVIDADE – “PASSEIO NOTURNO NO ZOOLÓGICO” 

 

 

OBJETIVO 

 Explicar a influência do ciclo dia e noite na organização das atividades 

rítmicas dos animais (Ciclo sono e vigília – Atividade e repouso). 

 Identificar os hábitos de animais noturnos e diurnos e correlacioná-los 

com a organização diária das atividades pessoais e sociais. 

PÚBLICO Alunos do 6º ano do ensino fundamental.  

EIXO 

TEMÁTICO 

Terra e Universo 

ASSUNTO O Universo, o Sistema Solar e a Terra: O movimento de rotação – o 

estudo dos dias e das noites. 

LIVRO: 

CAPÍTULO  

Dia e Noite: Regularidade da natureza (Cap. 13) 

 

 

MATERIAL 

 Vídeo sobre um passeio noturno ao zoológico, que pode ser levado 

diretamente pelo professor ou os alunos poderão acessar na internet e 

escolher um dos vídeos para trabalhar. 

http://www.youtube.com/watch?v=OMer-AJ60mY 

http://www.youtube.com/watch?v=WY0i2VDukvs 

 

 

 

 

METODOLOGI

A 

Após a aula “O movimento de rotação – o estudo dos dias e das noites”, 

os alunos serão convidados a realizar um “Passeio noturno ao zoológico” 

com o vídeo. Os alunos deverão ser instruídos a fazer anotações sobre os 

hábitos dos animais noturnos para uma posterior discussão e realização 

de um relatório. Após a exibição do vídeo o professor deverá conduzir 

uma discussão a respeito do que foi visto, dando ênfase as características 

dos hábitos dos animais observados e solicitar um relatório individual. 

Nesse relatório, o aluno deverá ser capaz de comparar os hábitos de 

animais noturnos com os de diurno, além de relacionar tudo isso com a 

organização diária de suas atividades e de atividades sociais. 

QUESTÕES QUE 

PODEM SER 

TRABALHADAS 

NA SALA DE 

AULA 

 Há relação entre o ciclo sono e vigília e o dia e a noite? Se existe como 

isso acontece? 

 Os animais apresentam um ciclo de repouso e atividade. Todos os 

animais realizam esse ritmo nos mesmos horários? Existe alguma 

diferença? Como podemos comparar isso com os humanos? 

ATIVIDADE – OBSERVAÇÃO DOS NICHOS TEMPORAIS 

 

 

OBJETIVO 

 Classificar os diferentes nichos temporais. 

 Explicar a importância dos diferentes nichos temporais para a 

sobrevivência das espécies. 

 Definir as adaptações fisiológicas e comportamentais dos seres vivos 

para ocupar cada nicho temporal. 

http://www.youtube.com/watch?v=OMer-AJ60mY
http://www.youtube.com/watch?v=WY0i2VDukvs


 195 

PÚBLICO Alunos do 6º ano do ensino fundamental  

EIXO 

TEMÁTICO  

Terra e Universo 

ASSUNTO Animais – Desenvolvimento dos animais 

LIVRO: 

CAPÍTULO 

Dia e Noite: Regularidade da natureza (Cap. 13) 

MATERIAL Fita adesiva e figuras de animais diversos. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Como atividade para casa e antes da aula sobre “Desenvolvimento dos 

animais”, o professor deve pedir aos alunos que recortem de revistas, 

jornais e folhetos figuras dos diversos animais, e pesquisem em qual 

momento estes animais estão em atividade e em repouso. Na aula 

seguinte, o professor iniciará a montagem de uma tabela no quadro negro 

contendo as figuras dos animais diurnos, noturnos e crepusculares 

trazidas pelos alunos. Em seguida, realizará uma discussão sobre as 

características comportamentais, fisiológicas, e físicas que se assemelham 

ou não nos animais, trazendo essa discussão para o contexto do 

desenvolvimento dos animais.  

 

QUESTÕES QUE 

PODEM SER 

TRABALHADAS 

NA SALA DE 

AULA 

 Existe alguma relação do ritmo de atividade e repouso destes animais 

com ciclos geofísicos? Se sim, qual a relação? 

 Pensando nos recursos do ambiente, qual a importância de se ter 

nichos temporais diferentes? 

 Com relação à fisiologia do animal, quais as peculiaridades de cada um 

para que possa sobreviver e ter sucesso reprodutivo em seu habitat? 
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ATIVIDADE – PREENCHIMENTO DO INVENTÁRIO DE HÁBITOS DE SONO 

 

 

 

OBJETIVO 

 Definir ritmos biológicos e reconhecer o ciclo sono e vigília (CSV) 

como um ritmo dessa natureza. 

 Descrever as diferenças nos hábitos de sono nos dias de semana e 

finais de semana. 

 Enumerar os fatores que influenciam as variações do CSV nos dias de 

semana e fim de semana, e as diferenças individuais. 

 Explicar a importância da ritmicidade biológica para a adaptação e 

sobrevivência das espécies. 

PÚBLICO Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

EIXO 

TEMÁTICO 

Ser humano e saúde 

ASSUNTO Origem da Espécie - A adaptação da espécie humana ao ambiente. 

LIVRO: 

CAPÍTULO 

Vida e Ambiente: Adaptação dos seres vivos (Cap. 02) 

MATERIAL  Inventário do sono e cartolina para realização de tabelas e gráficos 

 

 

 

METODOLOGIA 

Durante a aula de adaptação, introduzir a temática “importância da 

ritmicidade biológica para a adaptação e sobrevivência das espécies” e ao 

final dessa mesma aula propor uma atividade em que os alunos serão 

instruídos a preencher o inventário de sono (Exemplo em anexo). Na 

aula seguinte o professor auxiliaria na organização dos dados dos alunos 

em tabelas e gráficos, facilitando a identificação das diferenças nos 

hábitos de sono entre os alunos da turma.  

 

QUESTÕES QUE 

PODEM SER 

TRABALHADAS 

NA SALA DE 

AULA 

 Quais as características do ciclo sono e vigília que fazem com que 

reconheçamos como ritmo biológico? 

 Todos os alunos na turma apresentam os mesm os hábitos de sono? E 

os familiares? 

 Qual a importância da ritmicidade para a adaptação e sobrevivência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 197 

ATIVIDADE – QUADRO DE ONTOGÊNESE 

 

 

OBJETIVO 

 Descrever através da observação do ciclo sono e vigília, que os ritmos 

biológicos são diferentes ao longo da vida. 

 Saber respeitar e conviver com as diferenças e com o próximo. 

 Compreender a incoerência da concepção de que igualdade é sinônimo 

de normalidade. 

PÚBLICO Alunos 7º e 8º anos do Ensino Fundamental 

EIXO 

TEMÁTICO 

Ser humano e Saúde 

ASSUNTO A Manutenção da Espécie - Fases da vida 

LIVRO: 

CAPÍTULO 

Meninos e Meninas, Homens e Mulheres (Cap. 13) 

 

MATERIAL 

Folha com figura esquema de 24 horas representadas em quadrinhos de 1 

hora, para cada fase do desenvolvimento (ANEXO), lápis de cor azul e 

amarelo (cores opicionais). 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Após a aula sobre as ”Fases da vida”, os alunos deverão formar grupos de 

3 ou 4 componentes. Em seguida, cada grupo ficará responsável por 

discutir como será o esquema diário de vigília e sono da faixa etária do 

indivíduo que foi escolhido pelo professor. Após a definição do padrão de 

sono e vigília para cada individuo dos grupos, o aluno deverá colorir os 

quadrinhos representativos de cada hora do dia, com o intuito de 

representar no esquema o padrão diário de vigília e sono daquela fase do 

desenvolvimento. A cor azul pode ser usada para as horas do dia em que 

o individuo estará dormindo e a amarela para as horas em que estará em 

vigília.  Em seguida, um aluno de cada grupo deve apresentar o padrão 

que representou no seu esquema e explicar o porquê da escolha. Por fim o 

professor deve encerrar a atividade fazendo e discutindo as questões 

propostas no próximo item. 

 

QUESTÕES QUE 

PODEM SER 

TRABALHADAS 

NA SALA DE 

AULA 

 Ao longo do desenvolvimento humano o comportamento é o mesmo?  

 As pessoas da mesma faixa etária (bebê, criança, adolescente, adulto e 

idoso) apresentam as mesmas atividades diárias e dormem nos mesmos 

horários? 

 Podemos dizer que pessoas que apresentam alguma característica 

diferente da maioria são consideradas anormais? Por quê? 

 
 

ATIVIDADE – GINCANA 

 

OBJETIVO 

 Enumerar os hábitos que ajudam e prejudicam na manutenção do 

sono de qualidade. 

 Avaliar, de forma reflexiva, seus próprios hábitos de sono. 

 Ser capaz de mudar seus hábitos para melhorar a qualidade do sono. 

PÚBLICO Alunos do 7º e 8º anos ano do Ensino Fundamental 
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EIXO 

TEMÁTICO  

Ser humano e Saúde 

ASSUNTO A Manutenção da Espécie - Adolescência – um período de grandes 

transformações psicológicas e físicas. 

LIVRO: 

CAPÍTULO 

 Meninos e Meninas, Homens e Mulheres (Cap. 13) 

MATERIAL Cartazes com afirmações sobre o sono (QUESTÕES NO ANEXO) e 

caneta. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Antes de iniciar a aula sobre “Adolescência” fazer a gincana para 

instigar o interesse dos alunos sobre o tema. Eles deverão formar 2 ou 3 

grandes grupos. Em seguida, o professor entregará um cartaz para cada 

grupo com afirmativas sobre hábitos que ajudam ou prejudicam na 

manutenção do sono de qualidade. Cada grupo deve discutir entre seus 

membros quais das afirmativas estão corretas e quais estão erradas. Por 

fim, o professor deve coordenar a apresentação das respostas de cada 

grupo com a respectiva explicação, de forma que, o grupo que acertar 

deve argumentar e ensinar aquele grupo que respondeu de forma 

incorreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES QUE 

PODEM SER 

TRABALHADAS 

NA SALA DE 

AULA 

 Por que você acha que esta afirmativa está correta ou errada? 
1. Tomar um copo de leite com chocolate antes de dormir ajuda a pegar no 

sono. 

2. Todos os adultos devem dormir cerca de 8 horas por noite. 

3. Comer muito antes de dormir nos faz acordar por muitas vezes durante a 

noite. 

4. Nosso coração bate mais devagar quando dormimos. 

5. Somos mais produtivos quando acordamos cedo. 

6. Atividade física intensa antes de dormir nos faz adormecer mais facilmente. 

7. Crianças dormem mais que adolescentes. 

8. Dormir quinze minutos depois do almoço nos deixa mais alertas durante a 

tarde. 

9. A qualidade do sono é a mesma, independente do horário que vamos dormir. 

10. Ingerir bebida alcoólica à noite prejudica a qualidade do nosso sono. 

11. Dormir pouco nos torna mais irritadiços e agressivos. 

12. Podemos dormir coma mesma facilidade em qualquer horário do dia e da 

noite. 

13.  Dormir pouco diminui a nossa capacidade de manter a concentração. 

14. "Desligamos" o nosso cérebro quando dormimos. 

15. Ficar sem dormir por muitos dias nos faz adoecer. 

16. Dormir e acordar em horários diferentes a cada dia nos torna sonolentos. 

17. Podemos guardar mais informações quando passamos a noite estudando. 

18. Podemos compensar uma redução na quantidade de sono dormindo mais na 

noite seguinte. 

19. Expor-se à luz a noite não interfere no horário de dormir. 

20. Adolescentes necessitam dormir mais que adultos. 
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Modelo sugerido para o inventário: 

 

Nome do aluno:_____________________________ Idade:__________ 

 

Nome do entrevistado:_______________________ Idade:__________ 

 

1. A que horas voce dorme? 

 

Dias de semana ____h____min  

Fins semana (dias livres)____h____min 

 

2. Voce usa o despertador para acordar nos dias da semana?  

a) nunca (  ) 

b) as vezes (   ) 

c) sempre (   ) 

3. Voce usa o despertador para acordar nos fins de semana? 

a) nunca (   ) 

b) as vezes (   ) 

c) sempre (   ) 

4. Voce cochila? 

a) nunca (   ) 

b) as vezes (   ) 

c) sempre (   ) 

Em quais dias da semana voce costuma cochilar? 

Segunda-feira (    ) das_____horas as_____horas 

Terca-feira (    ) das_____horas as_____horas 

Quarta-feira (    ) das_____horas as_____horas 

Quinta-feira (    ) das_____horas as_____horas 

Sexta-feira (    ) das_____horas as_____horas 

Sabado (    ) das_____horas as_____horas 

Domingo (    ) das_____horas as_____horas 
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05:00 

 
12:00 

 
12:00 

 
06:00 
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ANEXO G - CARTAZ DE DIVULGAÇÃO  - Estudo 3 
 

 


