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Resumo 

Em adolescentes, o atraso das fases do sono e da vigília está associado à redução 

na duração do sono, ocasionando aumento na sonolência diurna e baixo 

desempenho acadêmico. O baixo desempenho pode estar relacionado à redução na 

atenção, processo cognitivo, cujos componentes apresentam variação circadiana, e 

assim como o ciclo sono-vigília (CSV) pode ser modulado por ciclos de luz-escuro. 

Portanto, este estudo tem como objetivo verificar a existência de relações entre a 

intensidade luminosa na sala de aula e o CSV, qualidade de sono, sonolência diurna 

e atenção em adolescentes do turno matutino de escolas privadas das cidades de 

Natal (Nt) (Latitude: 05º 47' 42" Sul, Longitude: 35º 12' 34" Oeste) e de Santa Cruz 

(SC) (Latitude: 6° 13' 46'' Sul, Longitude: 36° 1' 24'' Oeste) do estado do RN. 

Participaram do estudo 115 adolescentes (Nt: 56 e SC: 59), de ambos os sexos (41 

meninos), matriculados no 1º e 2º anos do ensino médio. Os alunos responderam 

aos questionários: “A Saúde e o Sono”, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, 

as Escalas de Matutinidade e Vespertinidade para adolescentes, e Pediátrica de 

Sonolência diurna, além de um Diário de Sono, que continha a escala de sonolência 

de Maldonado, bem como o uso de actímetro, por 10 dias. A atenção foi avaliada 

pela Tarefa de Execução Contínua (TEC), entre 7:30h e 9:30h em horário de aula 

com aplicação única. A intensidade luminosa foi registrada durante o horário de 

intervalo dos alunos. A sala de aula foi subdividida em 6 quadrantes para medição, 

que ocorreu com todas as luzes acesas e também com as luzes apagadas e um 

projetor ligado, simulando uma aula com projeção. De forma geral, a amostra 

apresentou hábitos e qualidade ruim de sono, privação parcial e irregularidade nos 

horários de sono entre dias escolares e fins de semana, independentemente do local 

em que residem, reforçando a hipótese de que o horário de início das aulas pela 

manhã é um forte desafio temporal para os adolescentes. Os indivíduos expostos a 

maior intensidade luminosa dentro de sala apresentaram horário de levantar mais 

cedo (r=-0,30, p<0,001), maior irregularidade para os horários de deitar (r=0,23, 

p<0,05) e levantar (r=0,20, p<0,05), e menor tempo na cama durante a semana (r=-

0,16, p=0,05); bem como melhor desempenho atencional através de maior 

percentagem de acertos (A) e menor de omissões (O) para o alerta tônico (A: r=0,22, 

p<0,05 e O: r=-0,26, p<0,001) e fásico (A: r=0,22, p<0,05 e O: r=-0,23, p<0,05), e a 

atenção sustentada (A: r=0,17, p=0,06 e O: r=0,26, p<0,001). Neste sentido, a 

intensidade luminosa em sala de aula pode ser um fator que influencia o sono e 

componentes da atenção, tais como o alerta tônico e fásico e a atenção sustentada; 

visto que aqueles que assistem aulas em salas com maior intensidade luminosa 

apresentaram modificações no padrão de sono e melhor desempenho atencional. 

Todavia, estudos adicionais com maior número de escolas nas localidades 

estudadas são necessários para confirmar estas evidências. 

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

atenção. 

  



 
 

Abstract 

In adolescents, a delay in wake and sleep phases is associated with reduced sleep 

duration, resulting in excessive diurnal sleepiness and low academic performance. 

This low performance may be related to the reduction in attention, cognitive process, 

whose components present circadian variation, and as well as the sleep-wake cycle 

(SWC) can be modulated by cycles of light-dark. Therefore, this study aims to verify 

the existence of relations between the lighting intensity in the classroom and the 

SWC, sleep quality, daytime sleepiness and attention in adolescents in the morning 

shift of private schools of Natal (Nt) (Latitude: 05º 47' 42" South, Longitude: 35º 12' 

34" West) and from Santa Cruz (SC) (Latitude: 6° 13' 46'' South, Longitude: 36° 1' 

24'' West) of the RN‟s state. A total of 115 adolescents (Nt: 56 and SC: 59), of both 

sexes (41 boys), enrolled in the freshman and sophomore years of high school, 

participated in the study. The students answered the questionnaires: "Health and 

Sleep", Pittsburgh Sleep Quality Index, Puberty and Phase Preference Scale, and 

Pediatric Daytime Sleepiness Scale, as well as a Sleep diary, which contained the 

Maldonado Sleepiness Scale, as well as the use of an actiwatch for 10 days. 

Attention was assessed by the Continuous Performance Task (CPT), between 7:30h 

and 9:30h during school hours on a single application. The light intensity was 

recorded during the students' break time. The classroom was subdivided into 6 

quadrants for measurement, which occurred with all lights on and also with the lights 

out and a projector on, simulating a projected class. In general, the sample had poor 

sleep habits and quality, partial deprivation and sleep irregularity between 

schooldays and weekends, regardless of where they live, showing that the start time 

of classes in the morning shift remains a challenge for adolescents. The individuals 

exposed to high light intensity within the classroom had earlier get up times (r = -

0.30, p <0.001), later bedtimes (r = 0.23, p <0.05), and get up time irregularity (r = 

0.20, p <0.05), and shorter time in bed during the week (r = -0.16, p = 0.05); As well 

as better attention performance through a higher percentage of correct answers (A) 

and lower omissions (O) for the tonic (A: r = 0.22, p <0.05, and O: r = -0.26, p<0.05) 

and phasic alertness (A: r = 0.22, p <0.05 and O: r = -0.23, p <0.05), and sustained 

attention (A: r = 0.17, p = 0 ,06 and O: r = 0.26, p <0.001). Thus, light intensity in the 

classroom can be a factor that influences sleep and attention components, such as 

tonic and phasic alertness and sustained attention; since those who attend classes in 

rooms with higher light intensity presented modifications in the sleep pattern and 

better attentional performance. However, additional studies with a larger number of 

schools in the localities studied are necessary to confirm this evidence. 

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

1.1. O ciclo sono e vigília em adolescentes 

A adolescência é uma das fases da ontogênese, juntamente com a infância 

e a senescência, em que mudanças significativas são observadas e descritas, e que 

continua sendo largamente estudada pela ciência (Crowley et al., 2015; Owens, 

2014). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira 

de Pediatria (SBP), a adolescência inicia-se por volta dos 10 anos (SBP, 2000; Who, 

1986). Nesta fase ocorre a maturação puberal dos indivíduos, que está associada a 

modificações fisiológicas e comportamentais (Millman, 2005). Algumas destas 

podem ser provenientes da ação direta ou indireta de hormônios sexuais no 

organismo como um todo (Carskadon et al., 1993; Millman, 2005), com repercussões 

no sistema de temporização circadiana. Estas repercussões podem ser observadas 

na expressão dos ritmos biológicos, principalmente no ciclo sono e vigília (CSV) 

(Andrade et al., 1993). 

Uma das mudanças mais marcantes desta etapa do desenvolvimento é o 

atraso de fase do sono (Andrade et al., 1993). Atualmente algumas hipóteses tentam 

explicar este evento levando em consideração modificações que ocorrem nos 

processos de regulação do CSV (Crowley et al., 2015; Millman, 2005; Owens, 2014). 

O CSV é regulado por dois processos: o processo circadiano e o homeostático. O 

processo circadiano modula a alternância entre a vigília e o sono com uma 

periodicidade de cerca de 24h (Borbély, 1982; Daan et al., 1984); e tem como base o 

ciclo de claro e escuro, considerado o sincronizador mais forte dos ritmos biológicos 

em muitas espécies, incluindo a humana (Czeisler et al., 1981; Refinetti, 2006). 

Assim, a vigília é mantida durante o dia e o sono à noite em seres humanos, que são 
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diurnos. Isto é possível, pois o sistema de temporização circadiana recebe 

informações fóticas diretamente do meio ambiente (Moore, 2007). 

As informações fóticas são primariamente recebidas pela retina, membrana 

que se encontra no seguimento posterior dos olhos (Danilenko et al., 2009). A retina 

apresenta mecanismos que suportam tanto o sistema visual de formação de 

imagem, que será tratado neste trabalho apenas como sistema visual (SV); como o 

sistema não formador de imagem, dentre estes o sistema circadiano (SC), o qual 

será tratado neste estudo. Apesar de os dois sistemas apresentarem uma mesma 

entrada, a retina, e compartilharem alguns fotopigmentos, as necessidades de 

processamento das propriedades físicas fundamentais da luz para cada sistema é 

diferente (Rea & Figueiro, 2011).  

Segundo Rea e Figueiro (2001), o processamento da luz apresenta 

particularidades entre os sistemas com relação a certas propriedades, tais quais: (1) 

a intensidade luminosa, ou a quantidade de luz que pode ser processada pelo 

sistema, que é ótima para o SV a 500 lux, enquanto esta iluminância apenas se 

aproxima do limiar de ativação do SC; (2) a distribuição espacial, que para o SV 

precisa ser bem espalhada pelo ambiente, enquanto para o SC quanto mais luz 

incidir em ângulo reto à córnea melhor; (3) a duração da exposição para que o 

sistema responda, na qual o SV precisa de apenas milissegundos de flashes de luz, 

já que o sistema necessita responder a estímulos de forma bastante rápida, 

enquanto o SC aparenta ser mais lento a responder a flashes de luz, respondendo 

melhor a maiores durações de exposição; (4) o horário em que o sistema responde 

melhor, em que o SV não aparenta apresentar mudanças durante as 24h do dia, 

enquanto o SC responde diferentemente tanto em magnitude quanto em direção 

dependendo do horário; e (5) o espectro de radiação, em que o SC recebe 
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informações sensoriais de células especializadas, chamadas células ganglionares 

da retina (Moore, 2007), que apresentam sensibilidade máxima à radiação entre 

450-550 nm (na faixa da luz azul) (Danilenko et al., 2009; Okamoto & Nakagawa, 

2015). Enquanto isso, para o SV, as informações recebidas acontecem através dos 

três tipos de cones existentes, para ondas curtas (sensível a radiação a 440 nm – 

faixa da luz violeta), médias (sensível a 545 nm – faixa da luz verde) e longas 

(sensível a 565 nm – faixa da luz verde) (Danilenko et al., 2009). 

As informações fóticas chegam ao sistema circadiano por meio de células 

especializadas localizadas nos olhos, chamadas de células ganglionares da retina 

(Moore, 2007). Seguindo pelo trato retino-hipotalâmico, as informações chegam ao 

Núcleo Supraquiasmático do Hipotálamo (NSQ), um conjunto de neurônios que tem 

ritmo próprio (Moore, 1999). Assim, a geração do ritmo é endógena ao organismo e 

as informações luminosas ambientais são necessárias apenas para sincronizá-los 

(Wright & Gooley, 2009). O NSQ é tido por muitos pesquisadores como marca-

passo, ou oscilador, central, repassando informações para outros osciladores em 

várias regiões do organismo, sincronizando-os (Moore, 1999, 2007). Este evento 

recebe o nome de arrastamento (Daan & Aschoff, 2001; Wright & Gooley, 2009). 

Todavia, um estímulo luminoso pode ser processado diretamente pelas estruturas 

efetoras do ritmo, não modificando o funcionamento dos osciladores, apenas a 

expressão do ritmo. Este processo é chamado de mascaramento e funciona como 

um ajuste fino a mudanças no ambiente (Daan & Aschoff, 2001; Wright & Gooley, 

2009).  

Algumas hipóteses tentam explicar o atraso de fase dos ritmos nos 

adolescentes através de modificações no processo circadiano, propondo que as 

mudanças observadas durante esta fase são decorrentes de modificações no 
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período endógeno dos osciladores do organismo (Carskadon, 2011; Crowley et al., 

2014; Hagenauer et al., 2009). Assim, propõe-se que durante a adolescência, o 

período endógeno, que em humanos adultos é em média 24,18h (Czeisler et al., 

1999), alonga-se (Carskadon, 2011; Crowley et al., 2014). Um estudo preliminar 

mostrou que quando comparado com adultos, adolescentes apresentam período 

endógeno um pouco mais longo, com 24,27h (Hagenauer et al., 2009). 

Outras hipóteses sobre as mudanças no processo circadiano sugerem que 

acontecem modificações na sensibilidade do sistema circadiano em resposta à 

exposição à luz durante a adolescência (Carskadon et al., 2002; Crowley et a., 2014, 

2015). De forma geral, a exposição à luz durante o dia, em especial da metade para 

o fim do sono e início da vigília adianta a fase dos ritmos circadianos (Appleman et 

al., 2013; Czeisler & Khalsa, 2002; Wright & Gooley, 2009). Em adolescentes, 

estudos parecem apontar que esta resposta é atenuada em indivíduos mais velhos 

(Crowley et al., 2014). Segundo Crowley e colaboradores (2014), em adolescentes 

menos maduros, baixos níveis de luz (~15 lux) em horário propício, são capazes de 

gerar supressão de melatonina, facilitando o avanço de fase, o que não é observado 

em indivíduos mais maduros. 

Em contrapartida, a exposição à luz durante a noite, especialmente no final 

da vigília e início do sono atrasa a fase dos ritmos (Czeisler & Khalsa, 2002; Daan & 

Aschoff, 2001; Hornee et al., 1991). Ao contrário do esperado, sugere-se que pré-

adolescentes apresentam maior sensibilidade a essa exposição em relação a 

adolescentes mais velhos (Crowley et al., 2015). Crowley e colaboradores (2015) 

mostraram que indivíduos mais jovens apresentam atraso de fase em resposta a 

baixos níveis de iluminação (~15 lux) quando comparados aos mais velhos. 

Portanto, vários autores sugerem que apenas as mudanças puberais na 
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sensibilidade do sistema circadiano à luz provavelmente não explicam o maior 

atraso de fase no CSV em adolescentes mais velhos, e que as mudanças mais 

consistentes desta fase ontogenética se dão no processo de regulação homeostático 

do sono (Crowley et al., 2015; Hummer & Lee, 2016). 

O processo homeostático é o segundo processo regulador do CSV (Borbély, 

1982; Daan et al., 1984), que se baseia na quantidade de sono e de vigília 

experienciada pelo indivíduo, podendo estar relacionado ao acúmulo do 

neuromodulador adenosina no cérebro com o decorrer da vigília (Achermann & 

Borbély, 2011; Landolt et al., 2004). Durante a vigília, o ATD e ADP são quebrados 

constantemente liberando a energia necessária ao organismo, e a adenosina. Este 

neuromodulador atua diferentemente em determinadas regiões cerebrais, 

aumentando a atividade de regiões que promovem o sono e diminuindo a atividade 

de regiões que promovem a vigília (Saper et al., 2005). Desta forma, em vigília 

prolongada, é de se esperar que mais energia seja consumida, liberando maiores 

quantidades de adenosina, que consequentemente pode causar maior sonolência 

(Borbély et al., 2016; Porkka-Heiskanen et al., 1997).  

Ao acordar, a propensão ao sono se encontra baixa e tende a aumentar 

durante o tempo passado acordado, chegando a um nível elevado, geralmente ao 

fim da vigília quando acontece o início do sono. Ao dormir, a propensão ao sono 

diminui progressivamente, chegando a um ponto mínimo em que o indivíduo 

desperta (Borbély, 1982; Daan et al., 1984). A hipótese que relaciona o atraso de 

fase do sono em adolescentes indica que modificações no componente 

homeostático provocariam uma lentidão no processo de aumento à propensão ao 

sono, permitido ao adolescente permanecer acordado por mais tempo naturalmente 

(Crowley et al. 2015; Hummer & Lee, 2016). Por outro lado, não há modificações na 
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dissipação da propensão ao sono ao longo da noite, a qual permanece semelhante 

em relação à infância. Desta forma, o adolescente seria capaz de permanecer 

acordado por mais tempo, atrasando o horário de dormir, e ao dormir dissiparia sua 

necessidade de sono semelhantemente ao observado durante a infância, não 

necessitando de uma maior duração de sono para que essa propensão diminuísse a 

um mínimo (Crowley et al., 2015; Millman, 2005; Owens, 2014). 

É importante salientar que, os mecanismos de regulação circadiano e 

homeostático tendem a se complementar, ou seja, no início da manhã, tanto o 

processo homeostático quanto o circadiano induzem menor propensão ao sono, o 

que permite que os indivíduos acordem e mantenham-se em vigília (Achermann & 

Borbély, 2011). Com o decorrer do dia, o processo homeostático faz com que a 

propensão ao sono aumente, porém o indivíduo não adormece, pois a propensão ao 

alerta pelo componente circadiano o mantém desperto (Gomes et al., 2010). À noite, 

quando a elevada propensão ao sono pelo processo homeostático coincide com o 

momento circadiano para o sono, o indivíduo adormece. Com o decorrer da noite a 

propensão ao sono por parte do processo homeostático cai, porém o processo 

circadiano mantém o indivíduo dormindo (Achermann & Borbély, 2011; Gomes et al., 

2010). Desta forma, diz-se que a propensão ao sono ou a vigília está relacionada à 

diferença entre a propensão ao sono, pelo processo homeostático, e a propensão ao 

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

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

ao alerta) ou dormindo (alta propensão ao sono e baixa propensão ao alerta) 

(Borbély et al., 2016). 

Sabe-se atualmente que os dois processos regulatórios também influenciam 

um ao outro de várias maneiras diferentes (Borbély et al., 2016). Alguns estudos 



13 
 

evidenciam que a amplitude de funções neurocomportamentais, que estão sob o 

controle do componente regulatório circadiano, tais como: o alerta, o desempenho 

cognitivo em tarefas e os ritmos de temperatura e de liberação de melatonina; 

também são moduladas pela pressão homeostática do sono. Assim sendo, 

observou-se uma menor amplitude do ritmo destas funções quando a pressão 

homeostática encontrava-se alta, ou seja, alta pressão ao sono diminui a amplitude 

de funções controladas pelo componente circadiano (Dijk & Czeisler, 1995; Wyatt et 

al., 1999).  

De modo contrário, o processo circadiano também pode influenciar o 

processo regulatório homeostático. Sabe-se que a atividade de ondas lentas é 

considerada como o marcador principal do processo homeostático durante o sono 

(Borbély et al., 2016). Todavia, estudos mostram que, após vigília prolongada, o 

processo circadiano pode modificar os níveis de atividade de ondas lentas durante o 

sono não-REM (NREM) (Vyazovskiy et al., 2007; Werth et al., 1996). 

Além das hipóteses relacionadas a modificações nos processos de 

regulação do CSV, a intensidade do atraso de fase do sono observada na 

adolescência pode variar de acordo com: a idade do jovem; o estágio do 

desenvolvimento puberal, já que geralmente adolescentes mais velhos, ou com 

amadurecimento mais avançado, apresentam maior atraso de fase; e as variações 

individuais referentes ao cronotipo (Andrade et al., 1993; Carskadon et al., 1993; 

Jenni & Carskadon, 2009; Moore & Meltzer, 2008; Owens, 2014).  

As variações individuais referentes ao cronotipo possuem base genética e 

estão relacionadas às preferências individuais quanto aos horários de dormir e 

acordar, que modulam o CSV durante toda a ontogênese (Carskadon & Dement, 

2011; Juda et al., 2013). Classicamente, são definidos três grupos de cronotipo: os 
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matutinos, que preferem adotar horários para realizações de tarefas e para dormir e 

acordar mais cedo (Biss & Hasher, 2012; Vollmer & Randler, 2012); os vespertinos, 

que preferem adotar horários para dormir e acordar mais tarde, apresentando maior 

disposição, melhor desempenho e preferência para realizar atividades durante o final 

da tarde ou à noite (Fleig & Randler, 2009; Vollmer & Randler, 2012); e os 

intermediários, que compõem a maior parte da população, preferem horários nem 

tão cedo ou tão tardios para realizar atividades e/ou para dormir e acordar 

(Martynhak et at., 2010). Há ainda evidências de um possível quarto cronotipo, os 

bimodais. Estes indivíduos podem apresentar picos de atividade e desempenho 

durante a manhã e à tarde (Martynhak et at., 2010; Randler & Vollmer, 2012). 

Outra característica biológica individual apresenta relação com a quantidade 

de sono necessária para cada pessoa. Alguns indivíduos adultos apresentam a 

necessidade inata de mais que 9h de sono por noite sendo chamados “grandes 

dormidores”, enquanto outros necessitam de 4h ou 6h de sono por noite para se 

sentirem bem e descansados no dia seguinte, sendo chamados “pequenos 

dormidores”. Os “médios dormidores” compõem a maior parte da população, que 

necessita de cerca de 8h de sono por noite para se sentir bem (Mograss et al., 

2010). 

Desde a proposição do modelo de regulação do sono por Borbély em 1982, 

outras propostas surgiram, incluindo fatores adicionais. Akerstedt e Folkard (1997) 

propuseram um modelo para predizer níveis de alerta e desempenho durante o dia, 

que traz a inércia do sono como um terceiro componente modulador. A inércia do 

sono caracteriza-se como um estado transitório de baixo alerta logo após o 

despertar produzindo, de forma geral, detrimento no desempenho. A inércia do sono 

pode ser influenciada por fatores, tais quais: a duração do sono e da vigília prévia ao 
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episódio de sono, a fase do sono ao despertar (ser acordado durante o sono de 

ondas lentas, ou sono NREM, produz maior inércia do sono), dentre outros (Tassi & 

Muzet, 2000). Os autores sugerem que ao acordar, mesmo em horários habituais, a 

inércia do sono prejudica processos cognitivos (Akerstedt & Folkard, 1997). 

Posteriormente, o processo circadiano facilita a manutenção da estabilidade nos 

níveis de funções cognitivas ao longo do dia, ainda que a pressão homeostática ao 

sono aumente gradualmente (Czeisler et al., 1994; Dijk & Czeisler, 1995; Wertz et 

al., 2006). 

Outra proposta alia um componente comportamental à regulação do sono e 

da vigília. Segundo Bjorvatn e Pallesen (2009), fatores comportamentais podem 

exercer maior força sobre o processo circadiano e o homeostático, ou seja, mesmo 

que os dois processos indiquem alta propensão ao sono à noite, alguns 

comportamentos favorecem a vigília (Bjorvatn & Pallesen, 2009). A exposição à luz 

elétrica e a dispositivos eletrônicos próximo ao horário de dormir são 

comportamentos conhecidos por atrasar o início do sono, além de estar relacionados 

a distúrbios do sono (Bjorvatn & Pallesen, 2009; Gellis & Lichstein, 2009; Higuchi et 

al., 2005; Kubota et al., 2002). 

Mudanças de cunho comportamental e social são bastante comuns na 

adolescência (Carskadon, 2011). Esta fase está associada ao início de maior 

independência à autoridade dos pais, permitindo ao jovem escolher os próprios 

horários de dormir, que geralmente passam a acontecer mais tarde (Millman, 2005). 

Este fato toma novas proporções com o advento e popularização de aparelhos 

eletrônicos portáteis, tais como: computadores, celulares e tablets, cada vez mais 

fáceis de serem levados para a cama. Além disso, atualmente há maior 

acessibilidade à internet e redes sociais (Carskadon, 2011). Desta forma, estas 
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condições promovem maior exposição à luz durante a noite, que se aliando as 

condições do próprio organismo adolescente que atrasam o sono, favorecem 

horários de dormir ainda mais tardios (Carskadon, 2011; Crowley & Carskadon, 

2010; Millman, 2005; Owens, 2014).  

Por outro lado, o horário de início das aulas pela manhã reduz a duração de 

sono dos adolescentes que estudam neste turno (Andrade et al., 1993; Carskadon et 

al., 2004; Jenni & Carskadon, 2009; Moore & Meltzer, 2008; Owens, 2014). Assim, 

em países como o Brasil, por exemplo, onde as aulas geralmente iniciam em torno 

das 7h, estudantes acordam por volta das 6:15h (Maia et al., 2011; Sousa et al., 

2007). Estudos nos Estados Unidos, que apresenta horário de início das aulas por 

volta das 8:15h na maioria das escolas, mostram que o horário de acordar dos 

adolescentes varia entre 6h e 7h, e que meninas tendem a acordar mais cedo do 

que meninos (Crowley et al., 2007; Wolfson & Carskadon, 2005). 

Os adolescentes demonstram poucos comportamentos que favorecem a 

exposição à luz pela manhã, tais como: (1) o deslocamento até a escola, em que a 

distância da casa do estudante até a escola é um fator modulador desta exposição, 

bem como a forma de deslocamento, as condições de mobilidade urbana e o uso de 

óculos escuros (Chillon et al., 2011; Pereira et al., 2010, 2013); e (2) a própria 

permanência na escola, principalmente, dentro da sala de aulas.  

Estudos apontam como a iluminação das salas de aula pode auxiliar a 

melhora da aprendizagem, humor e concentração, através de um aumento do dos 

níveis de alerta, que se dá por meio de uma maior ativação do organismo (Mccreery 

& Hill, 2005; Northeast Energy Efficiency Partnerships, 2002). Contudo, a luz 

fluorescente, geralmente utilizada, apresenta espectro descontínuo de iluminação e 

cor não natural a visão humana, podendo estar associada a um aumento no 
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desconforto visual e estresse, afetando o aprendizado dos estudantes (Lorelei, 2003; 

Küller & Laike, 1998; Martel, 2003; Northeast Energy Efficiency Partnerships, 2002). 

Tudo isto se dá em um cenário onde os adolescentes passam a maior parte da 

manhã. Ainda é interessante salientar que atualmente a maioria das salas de aula 

apresenta apenas iluminação artificial e janelas fechadas ao exterior devido à 

climatização ambiente, não existindo entrada para a luz solar. Um estudo em salas 

de aulas do Reino Unido confirmou a má qualidade de iluminação, mostrando relatos 

associados de dores de cabeça e baixa no desempenho visual dos estudantes 

(Winterbottom & Wilkins, 2009). No Brasil, se recomenda que a intensidade luminosa 

para o bom funcionamento do sistema visual em ambientes de trabalho, que incluem 

salas de aula, deve variar entre 300 e ≥750 lux (NBR ISO/CIE 8995-1. 2013). Em 

Natal, em salas de aulas de adolescentes, foram encontradas iluminações que não 

atendem às recomendações, com valores equivalentes a 256 lux (Sousa et al., 

2007) e 142,3 lux (Maia et al., 2011). 

Para Ohayon e colaboradores (2017) uma boa qualidade de sono é um 

preditor para saúde física e mental. Com base em dados da „National Sleep 

Foundation‟ norte-americana, estes autores elaboraram recomendações para a 

qualidade de sono normal e saudável em adolescentes entre 14 e 17 anos. Segundo 

os autores, adolescentes deveriam apresentar latência do sono menor que 15 min; 

no máximo 3 despertares com menos de 5 min durante a noite e no máximo um 

despertar mais longo, com menos de 20 min de duração após o início do sono; 

eficiência do sono maior que 85%; no máximo 2 cochilos dentro de 24h, com 

duração de menos de 20 min e em quanto menos dias na semana melhor. 

Segundo Carskadon e colaboradores (1980), a quantidade diária de sono 

necessária ao adolescente é de 8:30h à 9:30h, mas a literatura mostra que esta não 
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é a duração de sono apresentada por estudantes no mundo todo (Andrade et al., 

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

estudantes vão dormir mais tarde naturalmente, porém, aqueles que estudam pela 

manhã, necessitam acordar cedo devido aos horários escolares, passando a 

apresentar duração de sono reduzida durante dias escolares e maior duração em 

fins de semana (Carskadon & Dement, 2011; Jenni & Carskadon, 2009). Esta é uma 

forma de compensação pelo sono perdido durante a semana, pois a pressão 

homeostática para o sono não diminui a um mínimo durante estes dias, já que há um 

encurtamento na duração do sono em função do horário de acordar para ir à escola 

(Millman, 2005). A restrição do sono que se segue tem como consequência 

manifestações de sonolência diurna excessiva e baixo desempenho acadêmico 

(Wolfson & Carskadon, 1998). 

Além do efeito de compensação do sono, a irregularidade nos horários de 

sono é observada (Carskadon, 2011; Crowley & Carskadon, 2010; Owens, 2014). 

Este fenômeno caracteriza-se pela diferença entre os horários de dormir e acordar 

entre semana e fim de semana (Carskadon, 2011). É bem documentado que esta 

irregularidade torna-se exacerbada na adolescência, sendo comum que estes 

horários tornem-se mais tardios em fins de semanas, principalmente os horários de 

acordar (Carskadon, 2011; Millman, 2005; Owens, 2014). Desta forma, estes 

horários de acordar tardios durante os fins de semana tornam o acordar no início da 

semana uma espécie de „desafio temporal‟, para os adolescentes que estudam pela 

manhã, já que eles necessitam levantar em horários que seu próprio organismo está 

naturalmente preparado para estar dormindo (Carskadon, 2011; Owens, 2014). A 

irregularidade nos horários de sono pode ser acentuada ao ponto de promover a 
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dessincronização de ritmos biológicos, como o CSV e o ritmo de liberação de 

hormônios, como o hormônio de crescimento, dentre outros (Wittmann et al., 2006). 

Portanto, as modificações fisiológicas e comportamentais durante a 

adolescência contribuem para um atraso nos horários de dormir e acordar, fato que 

pode ser exacerbado pela exposição à luz durante a noite. Enquanto isso, a 

exposição à luz pela manhã pode avançar a fase do ritmo. Todavia, os adolescentes 

não apresentam muitos comportamentos que favoreçam a exposição à luz pela 

manhã e os poucos comportamentos que o fazem ou são realizados por pouco 

tempo, como por exemplo, o deslocamento de casa para a escola; ou muitas vezes 

não os expõem a intensidades suficientes de luz, como a permanência dentro de 

sala de aula. Assim, mais estudos são necessários para entender se estes 

comportamentos de exposição à luz podem estar relacionados a mudanças nos CSV 

e em aspectos da vida acadêmica dos adolescentes, como por exemplo, a atenção, 

necessária para um bom desempenho escolar. 

1.2. Atenção 

Mesmo após anos de pesquisa, a atenção é um processo cognitivo que 

ainda não possui um conceito definitivo, não apresentando definição universal 

(Berlyne, 1969; Posner & Rafal, 1987; Valdez et al., 2005). Para Broadbent (1962), a 

atenção seria um processo de capacidade limitada, em que a entrada de 

determinada informação sensorial atrasaria a entrada de outras, servindo como um 

filtro de seleção (Tejero, 1999). Outros trabalhos tratam que a limitação atencional 

não se encontra na entrada de informações sensoriais no sistema, mas sim na 

capacidade de selecionar estímulos relevantes para determinada situação (Egeth & 

Yantis, 1997; Johnston & Dark, 1986). Todas estas teorias pressupõem que a 
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atenção seria um processo cognitivo unitário, que não apresenta relação com áreas 

cerebrais específicas (Roselló, 1997; Valdez et al., 2005). 

Outros autores teorizam que a atenção não pode ser considerada um fator 

unitário, mas sim um processo multifatorial, que possui relação com determinadas 

áreas cerebrais e que pode ser estudada e definida através de seus componentes 

(Cohen, 1993; Sweets, 1970). Levando isto em consideração, poder-se-ia definir a 

atenção como sendo um processo cognitivo que se relaciona a um aumento da 

capacidade do individuo em responder ao ambiente, através da seleção de 

informações sensoriais que seriam processadas de forma mais rápida e eficiente, 

gerando uma resposta específica para determinada situação, necessitando em 

certos momentos sua sustentação ao longo do tempo (Cohen, 1993). 

Ao estudar a atenção como um processo multifatorial, que possui relação 

com áreas cerebrais determinadas, faz-se necessário apoiar-se em modelos 

neuropsicológicos (Posner & Rafal, 1987; Mirsky et al., 1991; Cohen, 1993). Estes 

permitem que a atenção seja relacionada à ativação de áreas especificas, 

permitindo que sejam identificados componentes da atenção. Além disso, como 

algumas áreas cerebrais apresentam respostas fisiológicas periódicas que podem 

variar de acordo com ritmos, como por exemplo, as flutuações de temperatura 

corporal, pode-se observar flutuações semelhantes nos componentes da atenção 

relacionados a estas áreas (Cohen, 1993). 

Com base o modelo proposto por Posner e Rafal (1987), Valdez e 

colaboradores (2005) propuseram o modelo utilizado no presente trabalho e que 

teve. Neste modelo, os autores sugerem quatro componentes para este processo 

cognitivo: (1) alerta tônico, que é a capacidade em responder a mudanças que 

ocorrem no meio ambiente; (2) o alerta fásico é a capacidade para responder, sendo 
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precedido por um sinal de advertência; (3) atenção seletiva é a habilidade de 

processar uma informação sensorial enquanto se ignora as demais; e (4) a vigilância 

(atenção sustentada), caracterizada como a capacidade de sustentar a atenção ao 

longo do tempo. Este componente deteriora-se com o decorrer de determinado 

intervalo de tempo. 

Estes quatros componentes estão relacionados a áreas cerebrais. O alerta 

tônico e o fásico dependem da atividade do sistema reticular ascendente. O alerta 

tônico ainda apresenta relação com a ativação do córtex pré-frontal. A atenção 

seletiva também possui associação com a ativação do córtex pré-frontal, além da 

atividade dos lobos parietal posterior e inferior. Enquanto a atenção sustentada 

apresenta dependência à atividade do sistema ativador reticular ascendente e do 

córtex pré-frontal (Valdez et al., 2005). Estas áreas cerebrais que participam no 

processamento atencional, segundo o modelo proposto por Valdez e colaboradores 

(2005) também estão relacionadas à manutenção do CSV, principalmente o sistema 

reticular ascendente, que está relacionado com a manutenção da vigília (Lim & 

Dinges, 2008; Rodrígues, 2011; Saper et al., 2005).  

Há algumas teorias que tentam explicar como a privação de sono pode 

influenciar o desempenho de tarefas, tais como: (1) a hipótese da vulnerabilidade do 

pré-frontal (Horne, 1993) e (2) a hipótese da instabilidade do estado de vigília 

(Durmer & Dinges, 2005). De acordo com a primeira hipótese, a privação do sono 

afetaria certas áreas cerebrais, prejudicando o desempenho, e que o córtex pré-

frontal seria a região cerebral mais afetada (Boonstra et al., 2007). Enquanto isso, a 

segunda hipótese propõe que à medida que o tempo em privação aumenta, o 

desempenho em tarefas torna-se instável (Durmer & Dinges, 2005). Isto aconteceria, 

pois a vigília seria um estado ativo, que necessita de sistemas neurofisiológicos para 
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mantê-lo desta forma e para inibir o sono de acontecer em momentos de alerta, 

assim como o sono também teria seus próprios mecanismos para promovê-lo, 

evitando a vigília (Aloé et al., 2005). Assim, segundo Alhola e Polo-Kantola (2007), a 

privação de sono ocasionaria interferências dos sistemas que promovem a vigília e o 

sono. Ainda de acordo com estes autores, o indivíduo pode ainda acordado 

apresentar atividade cerebral semelhante à observada durante episódios de sono. 

Isso aconteceria, pois a instabilidade aliada ao aumento da pressão homeostática 

para o sono, relacionada ao prolongamento da vigília, poderia ocasionar 

“microssonos”, que seriam episódios de sono de curtíssima duração (Goel et al., 

2009). 

Os componentes da atenção podem sofrer influência do componente 

homeostático, de modo que o tempo permanecido em vigília pode afetar o 

desempenho cognitivo. Durante o dia existe uma alta eficiência em desenvolver 

tarefas, contudo, com o passar do tempo, e com o aumento da pressão 

homeostática ao sono, há aumento na sonolência e uma queda no desempenho 

(Valdez et al., 2010). Após o episódio de sono, há recuperação da eficiência do 

desempenho cognitivo. Todavia, a privação de sono promove o aumento da pressão 

ao sono, produzindo a sonolência e deteriorando o desempenho em tarefas, tais 

como: a coordenação motora, alerta, tempo de reação, memória, dentre outros 

(Fontana et al., 2014; Millman, 2005; Valdez et al., 2010). 

Além destes fatores, os componentes da atenção podem ser influenciados 

por modificações rítmicas e por ingestão de drogas (Valdez et al., 2005; Koelega, 

1993). Estudos que observam relações entre variações rítmicas e processos 

atencionais, mostram que durante o dia há um aumento na atenção, enquanto uma 

diminuição é encontrada durante a madrugada e no inicio da manhã (Valdez et al., 
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2005). Vale salientar, que para os estudantes do turno da manhã, a diminuição da 

atenção pode prejudicar o desempenho, afetando de forma negativa o rendimento 

escolar. Enquanto isso a ingestão de substâncias pode ter efeitos diferentes. Drogas 

que deprimem o sistema nervoso provocam uma diminuição nos níveis dos 

componentes da atenção, principalmente os níveis de alerta. Enquanto bebidas 

estimulantes, com grande quantidade de açúcar ou cafeína, tais como refrigerantes 

e bebidas com base em cafeína e chocolate podem modular de maneira negativa o 

sono tendo efeitos sobre a atenção (Koelega, 1993). 

Café, guaraná e achocolatados são largamente consumidos no Brasil 

(Souza & Sichieri, 2005). Bebidas com base em cafeína aumentam o alerta, aliviam 

a fatiga e a sonolência, mas pode induzir inquietação, maior latência do sono, 

redução na profundidade e na qualidade do sono, quando ingeridas à noite. Em 

estudo, Burke e colaboradores (2015), observaram que a ingestão de cafeína 

equivalente a dois expressos, à noite, atrasa o sistema de temporização circadiano 

humano, antagonizando receptores cerebrais de adenosina, podendo aumentar o 

período endógeno, além de atrasar o ritmo de liberação da melatonina em cerca de 

40 min, quase a metade do atraso provocado pela exposição à luz próximo ao 

horário de dormir. Isto pode causar um impacto negativo nas funções cerebrais e 

cognitivas (Landolt, 2015; Owens, 2014). Um estudo com adolescentes mostrou um 

aumento de distúrbios do sono em jovens que bebiam café ou refrigerantes (Orbeta 

et al., 2006). 

Por outro lado, os efeitos ativadores da cafeína podem aumentar o 

desempenho e a execução de tarefas durante o dia (Koelega, 1993). Quando 

ingerida em horários apropriados pode aliviar os sintomas do „jetlag‟ e ajudar 

pacientes que apresentam desordens circadianas de sono e vigília (Landolt, 2015). 
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Todavia, estes benefícios são em curto prazo, como mostra um estudo, que 

observou que após o término do efeito ativador da cafeína, adolescentes 

apresentaram aumento da sonolência diurna, prejudicando a habilidade em manter-

se alerta e completamente funcional durante o dia (Calamaro et al., 2009; Owens, 

2014). 

1.3. Influência da luz no ciclo sono e vigília e na atenção 

A presença da luz em momentos específicos pode modificar a expressão 

dos ritmos, possuindo um efeito cronobiológico. Ao ser ministrada da metade para o 

final do sono e início da vigília, avança a fase dos ritmos (Appleman et al., 2013; 

Chellappa et al.,2011; Czeisler & Khalsa, 2002). Corbett (2012) mostrou que apenas 

1h de exposição à luz intensa pela manhã, neste caso entre as 8:30h e 9:30h, é 

suficiente para avançar a fase circadiana, avançando o horário de acordar e o início 

do sono noturno. 

Por outro lado, a exposição à luz no final da vigília e início do sono, atrasa o 

ritmo (Appleman et al., 2013; Chellappa et al., 2011; Czeisler & Khalsa, 2002; Daan 

& Aschoff, 2001). Este efeito também está associado ao comprimento de ondas da 

luz a que o indivíduo se expõe (Badia et al., 1991). Luz de comprimento de onda 

curto, mais próxima ao azul, como a emitida por dispositivos eletrônicos, tais como: 

celulares, computadores e televisores possuem grande influência sobre o sistema 

circadiano, ativando-o e causando maiores atrasos (Chellappa et al., 2011; Myers & 

Badia, 1993). Wright e colaboradores (2001) observaram que a exposição à luz azul 

encontrada em telas LED durante a noite atenuou os níveis e atrasou o ritmo de 

liberação de melatonina, que é um hormônio produzido pela glândula pineal (Lerner 

et al., 1958). 
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A melatonina apresenta liberação rítmica controlada pelo NSQ, circulando 

por todo o organismo (Rea & Figueiro, 2011). Sua liberação ocorre apenas durante a 

noite sendo inibida na presença de luz (Arendt, 2006; Gorfine et al., 2006). O pico de 

liberação deste hormônio está associado a medidas mais baixas da temperatura 

corporal, do estado de alerta e do desempenho cognitivo (Gorfine et al., 2006; Rea & 

Figueiro, 2011).  

Em adolescentes, a presença de luz artificial à noite está associada ao 

atraso de fase do ritmo (Louzada & Menna-Barreto, 2003). Segundo Hummer e Lee 

(2016) este atraso de fase está relacionado a mudanças no processo homeostático 

de regulação do sono, que permitiria a adolescentes mais velhos ficarem acordados 

por mais tempo durante a noite. Desta forma, o simples fato deste adolescente 

permanecer acordado aumentaria as chances dele se expor a mais luz durante a 

noite quando comparado a um indivíduo mais jovem. Isto atrasaria a fase circadiana 

do início do sono destes adolescentes mais velhos, que aliado ao horário do início 

das aulas pela manhã, leva à privação de sono (Crowley et al., 2015; Hummer & 

Lee, 2016; Louzada & Menna-Barreto, 2003). 

Alguns trabalhos, realizados com adolescentes no Brasil, mostram que 

populações rurais, sem energia elétrica, dormem mais cedo do que populações que 

habitam áreas urbanas, apresentando menor relato de privação de sono (Louzada et 

al., 2003, 2004; Pereira et al., 2010). Outros estudos indicam que a luz à noite pode 

até mesmo modular a expressão do cronotipo. Adolescentes que vivem em zonas 

urbanas bem iluminadas apresentaram orientação vespertina mais forte do que 

adolescentes que vivem em regiões mais escuras e/ou rurais (Vollmer et al., 2012). 

Em contrapartida, a exposição à luz pela manhã pode trazer benefícios ao 

CSV, como mostra Anacleto e colaboradores (2014), que comparou crianças 
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brasileiras que estudam pela manhã e a tarde e mostrou que mesmo se expondo de 

forma similar a luz artificial à noite, aqueles que estudavam pela manhã 

apresentavam mudanças na fase do sono, dormindo e acordando mais cedo, por se 

expor mais a luz pela manhã do que as crianças que estudavam à tarde. Todavia, 

por causa dos horários escolares serem tão cedo pela manhã, este grupo também 

apresentou privação de sono parcial quando comparados ao grupo que estuda à 

tarde. 

Além dos efeitos cronobiológicos, a luz pode exercer efeitos agudos sobre o 

organismo, tanto durante o dia como a noite. Em estudantes que trabalham durante 

o dia e estudam à noite, Teixeira et al. (2013) observaram uma redução na 

sonolência às 20:30 e às 22h diante de exposição à luz forte às 19h e às 21h, que 

foram atribuídos a um aumento no alerta dos estudantes. Efeitos semelhantes foram 

observados no desempenho cognitivo de forma geral (Corbett, 2012; Chellappa et 

al., 2011) e na atenção sustentada. 

A exposição à luz durante o dia, mesmo em indivíduos privados de sono, 

apresenta influência ativadora sobre o organismo, resultando na diminuição da 

sonolência e melhora do desempenho cognitivo (Corbett et al., 2012; Phipps-Nelson 

et al., 2003). Isto ocorre, pois a exposição à luz afeta a atividade cerebral em áreas 

cognitivas, principalmente se a luz apresentar comprimento de ondas curto, como a 

emitida por dispositivos eletrônicos. Vanderwalle e colaboradores (2007a, 2007b) 

sugerem que a exposição por de cerca de 20 min é suficiente para ativar áreas 

subcorticais envolvidas na manutenção da vigília e áreas corticais relacionadas a 

processos cognitivos; e Okamoto e Nakagawa (2015) que a ativação destas áreas 

pode perdurar por até 5 min após o fim da exposição. Contudo, há evidencias de 

que a luz de comprimento de onda longo também é capaz de modular o alerta tanto 
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a noite quanto durante o dia, mesmo não suprimindo a liberação de melatonina 

(Okamoto et al., 2011; Sahin et al., 2013, 2014). Os autores sugerem que estes 

efeitos podem ser mediados por mecanismos diferentes daqueles sensíveis aos 

comprimentos de ondas curtos. 

De qualquer modo, para se manter saudável o organismo necessita de certa 

regularidade para os horários de sono e de uma duração de sono considerável, que 

irá variar de acordo com a necessidade de cada individuo. Algumas hipóteses 

indicam que o sono atua como uma forma de conservação de energia, contribuindo 

para processos restaurativos de componentes celulares (Gomes et al., 2010). 

Estudos mostram a grande importância do sono para vários processos cognitivos, 

como a aprendizagem e a memória (Carskadon & Dement, 2011; Gomes et al., 

2010).  

O sono de qualidade ruim, de baixa duração e com irregularidade de 

horários está associado à fadiga, sonolência diurna excessiva e ao baixo 

desempenho cognitivo (Cain & Gradisar, 2010; Millman, 2005; Sutter et al., 2012). O 

sono com estas características registrado por muitos anos pode se tornar um fator 

de risco para obesidade e doenças como o câncer, e maior índice de mortalidade 

(Girschik et al., 2013; Hublin et al., 2007; Kvaskoff & Weinstein, 2010; Ortega et al., 

2010). O surgimento de doenças pode estar associado ao comprometimento na 

função imunológica, enquanto o aumento de peso estaria associado, dentre outros 

motivos, a regulação de hormônios como a leptina e a grelina, relacionados à 

regulação do apetite (Ortega et al., 2010). Há ainda proposições de que alterações 

na liberação da melatonina também seriam uma causa indireta para essas doenças 

(Girschik et al., 2013). 
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Assim, sabe-se que, em adultos, a luz exerce direta ou indiretamente efeitos 

ativadores agudos ou crônicos sobre o organismo, que podem ser benéficos ou 

maléficos dependendo da duração, intensidade e horário de exposição. Essa 

ativação, pela manhã, está associada à diminuição da sonolência diurna e da 

privação de sono, além de melhorar o desempenho cognitivo, que 

consequentemente poderia influenciar de forma positiva a aprendizagem em sala de 

aula e o desempenho escolar. Todavia, em adolescentes, não há muitas 

informações a respeito de modificações no CSV e no desempenho como efeito da 

exposição à luz, principalmente pela manhã. Além disso, deve-se considerar o fato 

de que, durante a manhã, a maior parte da luz a qual estes indivíduos se expõem é 

dentro de sala de aula, que geralmente é iluminada artificialmente e climatizada, 

apresentando pouca ou nenhuma entrada de luz natural, o que diminui a intensidade 

luminosa ambiente. Desta forma, propõe-se um estudo para avaliar se a exposição à 

luz dentro de sala de aula pode influenciar o CSV e a atenção de adolescentes em 

duas cidades do RN. Estas cidades se distanciam 122 km uma da outra, apresentam 

áreas geográficas, tamanhos populacionais e estilos de vida diferentes, mas são 

centros urbanos em desenvolvimento. Além disso, estes centros apresentam luz 

elétrica, característica que pode influenciar a forma de exposição à luz de seus 

residentes, além de aspectos do CSV, de forma semelhante nas duas localidades. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Verificar a existência de relações entre o padrão de iluminação na sala de 

aula e o ciclo sono e vigília, a qualidade de sono, a sonolência diurna e a atenção 

em adolescentes do turno matutino de escolas das cidades de Natal e de Santa 

Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Comparara intensidade luminosa em sala de aula, os padrões temporais de 

sono (horários de deitar e levantar, tempo na cama, irregularidade nos 

horários de sono e os cochilos), o cronotipo, a qualidade de sono, a 

sonolência diurna e os componentes da atenção entre adolescentes de 

escolas de Santa Cruz e Natal; 

 Investigar correlações entre a intensidade luminosa em sala de aula e os 

padrões temporais de sono, cronotipo, qualidade de sono, sonolência diurna, 

os componentes da atenção e as variáveis não-paramétricas do ritmo 

circadiano de atividade/repouso em adolescentes; 

 Caracterizar o perfil diário de atividade/repouso e exposição à luz em 

adolescentes, verificando a existência de relações entre estes perfis. 
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2.3. Hipóteses e predições 

Hipótese 1: O padrão do CSV e a sonolência diurna dos adolescentes irão 

variar entre semana e fim de semana, independentemente do município em 

que reside; e os participantes da amostra apresentarão cronotipo e qualidade 

de sono típicos da adolescência. 

Predição 1: Os adolescentes irão deitar e levantar mais tarde, apresentarão 

maior tempo na cama e menor sonolência diurna durante o fim de semana 

quando comparados aos dias escolares. A amostra apresentará maioria de 

adolescentes caracterizados como intermediários e mais indivíduos com 

preferência a vespertinidade que a matutinidade, assim como uma maior 

quantidade de indivíduos com qualidade de sono ruim.  

Hipótese 2: O padrão de iluminação da sala de aula influencia os hábitos de 

sono (horários de deitar e levantar, tempo na cama e irregularidade de sono); 

a qualidade de sono; os níveis de sonolência diurna, os componentes da 

atenção e as variáveis não paramétricas do ritmo de atividade/repouso em 

adolescentes. 

Predição 1: Quanto maior a intensidade luminosa dentro de sala de aula, 

melhores serão os hábitos de sono (mais cedo serão os horários de deitar 

e levantar, maior tempo na cama e menor irregularidade de sono); melhor a 

qualidade de sono, menor a sonolência diurna, maior será a eficiência nos 

componentes da atenção, menor será a fragmentação do ritmo tanto dentro 

das 24h como através dos dias de coleta de dados e maior será a 

amplitude do ritmo de atividade e repouso. 
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Hipótese 3: O atraso de fase característico da adolescência se reflete no 

perfil do ritmo circadiano de atividade e repouso e de exposição à luz.  

Predição 1: Os estudantes apresentarão atividade consolidada durante o 

dia e um bloco de repouso (sono) durante as noites. O padrão de 

exposição à luz seguirá a mesma tendência, maior durante o dia e menor 

durante a noite. A exposição à luz a noite persistirá mesmo após o por do 

sol, bem como a fase ativa. A atividade apresentará alta correlação positiva 

com a exposição à luz, ou seja, enquanto houver luz ambiente, haverá 

atividade. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Cidades estudadas 

A pesquisa se deu em duas cidades do Rio Grande do Norte: Natal 

(Latitude: 05º 47' 42" Sul, Longitude: 35º 12' 34" Oeste) (Brasil, 2013) e Santa Cruz 

(Latitude: 6° 13' 46'' Sul, Longitude: 36° 1' 24'' Oeste) (Brasil, 2008). Natal é a capital 

do RN, classificada através da zona homogênea de planejamento como se situando 

na zona Litoral Oriental, em região de mata atlântica, com área de 170,2 km² (Brasil, 

2013). Sua população estimada é de 877.662 habitantes, apresentando densidade 

demográfica de 4.805,24 hab/km² (Brasil, 2016). Enquanto Santa Cruz, classificada 

através da zona homogênea de planejamento como se situando na zona Agreste, na 

região do Trairí, localiza-se a 122 km a oeste de Natal, com área de 624,4 km² 

(Brasil, 2008). Sua população estimada é de 39.300 habitantes, apresentando 

densidade demográfica de 57.33 hab/km² (Brasil, 2016). 

Natal apresenta maior população e densidade demográfica, além de maior 

desenvolvimento em várias áreas de interesse humano, tais como: comércio, 

indústria, saúde, entretenimento e educação básica, tornando o estilo de vida 

diferente do observado em Santa Cruz. Apesar das diferenças entre as cidades, 

estes dois centros se caracterizam como pólos universitários, abarcando estudantes 

de outras cidades e estados do RN e apresentando-se como zonas urbanas em 

pleno desenvolvimento. Este fato associado à presença de luz elétrica são 

características que podem influenciar a forma de exposição à luz de seus residentes, 

bem como modular aspectos do CSV de forma semelhante nas duas localidades em 

termos comportamentais. 
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3.2. Participantes e ambiente experimental 

Esta pesquisa recrutou 224 adolescentes do turno matutino e contou com a 

participação final de 115 adolescentes de escolas privadas, dos quais 56 estudavam 

na cidade de Natal (Nt) e 59 em Santa Cruz (SC). A amostragem foi do tipo 

transversal, contudo nem todos os adolescentes participaram de todas as etapas da 

coleta. A descrição detalhada do número de indivíduos a cada etapa, após 

desistências e perda de dados encontra-se na Tabela 1. 

Tabela 1: Número de participantes de acordo com cada etapa de estudo e instrumento 
utilizado. 

Etapas Participantes Total 

SC Nt 

1ª etapa 
Recrutamento 
Devolução do TCLE e TA assinados 

74 
59 

150 
61 

224 
120 

2ª etapa – preenchimento de questionários    
Questionário “A Saúde e o Sono” 59 56 115 
Escala de Matutinidade e Vespertinidade 46 50 97 
Índice de Qualidade de Pittsburgh 59 56 115 
Escala Pediátrica de Sonolência Diurna 46 50 97 

3ª etapa – medições da atenção e CSV    
Diário de Sono 44 44 88 
Actimetria 35 34 69 
Tarefa de Execução Contínua 45 45 90 
Questionário de Consumo Alimentar 49 48 97 
Escala de Sonolência de Maldonado 49 48 97 

A amostra final contou com um total de 74 meninas e 41 meninos, que 

apresentaram idade média de 15,5 ± 0,7 anos. Os dados gerais sobre idade e sexo 

para cada grupo de estudo encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2: Distribuição dos adolescentes da amostra de acordo com o sexo (%) e a idade 
(média ± desvio padrão). Assim como o total de participantes da pesquisa. Qui-quadrado 
(sexo) e Kruskal-Wallis (idade), p>0,05. 

 Grupos 

SC Nt 

Idade (anos) 15,4 ± 0,8 15,5 ± 0,7 
Meninas 37 (62,7%) 37 (66,1%) 
Meninos 22 (37,3%) 19 (33,9%) 
Total 59 56 
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3.3. Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos na amostra adolescentes de ambos os sexos, matriculados 

no 1º ou 2º anos do ensino médio, no turno matutino em escolas privadas dos 

municípios de Natal e de Santa Cruz, RN, e que entregaram os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido e o de Assentimento assinados. 

Aqueles participantes que apresentaram relatos de transtorno de atenção, 

epilepsia e de sintomas relacionados à ansiedade durante o preenchimento do 

questionário “A Saúde e o Sono” foram excluídos da amostra. Antes da realização 

da tarefa de atenção, um questionário de consumo alimentar foi utilizado para filtrar 

os indivíduos que haviam consumido algum alimento ou medicamento que pudesse 

afetar o resultado da Tarefa de Execução Contínua, que também foram excluídos da 

amostra analisada. 

3.4. Procedimentos prévios 

a) Comitê de Ética em Pesquisa 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP UFRN – pareceres 

de número 1.489.057 e 1.245.086) (ANEXOS1 e 2). 

b) Conversa com a equipe pedagógica 

Houve uma conversa com a direção, equipe pedagógica e professores das 

escolas para a apresentação do projeto e a discussão sobre a programação da 

execução da pesquisa na escola. 
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c) Recrutamento e entrega de termos 

Foram realizadas visitas às salas de aula com o intuito de convidar os 

adolescentes para participação à pesquisa. Nesta visita, os objetivos e 

procedimentos a serem realizados foram esclarecidos e ocorreu a entrega do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – ANEXO 3) àqueles que desejavam 

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

riscos desta pesquisa. O documento foi assinado pelos pais, responsáveis ou pelos 

próprios alunos, caso fossem maiores de 18 anos. Também foi entregue o Termo de 

Assentimento (TA – ANEXO 4), que apresenta as mesmas explicações do TCLE, 

porém com linguagem acessível a crianças e adolescentes, sendo assinados pelos 

próprios participantes. 

3.5. Estudo piloto 

Entre os dias 27 de fevereiro e 07 de março e 2016 foi realizado um estudo 

piloto com o intuito de observar e ajustar detalhes referentes à metodologia 

escolhida para o presente trabalho. Neste estudo observou-se a eficácia dos 

equipamentos, questionários e da tarefa apresentados aos participantes. A adesão 

dos participantes deu-se via TCLE (assinado pelos pais) e TA (assinado pelos 

próprios alunos) e contou com a participação de 24 indivíduos matriculados na 2ª 

série do ensino médio de uma escola em Santa Cruz, interior do estado do RN, 

havendo a desistência de 2 participantes. Os dados coletados durante este estudo 

piloto foram incluídos na amostra final e fazem parte dos resultados deste trabalho, 

já que não houve diferenças na metodologia aplicada posteriormente.  
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3.6. Coleta de dados 

A coleta dos dados ocorreu em 2016, exceto durante as férias, feriados e 

períodos de avaliações escolares. Consistiu-se em 3 etapas, que ocorreram em 

horários programados juntamente à equipe pedagógica, em momentos que os 

adolescentes se encontrassem na escola, durante o horário de aula, que tinha início 

às 7:15h nas duas localidades. 

Quadro1: Atividades, instrumentos e duração de cada etapa da coleta de dados. 

Na primeira etapa da pesquisa houve visitas às salas de aulas, divulgação 

do trabalho e a entrega dos termos a serem assinados no caso de interesse em 

participar. As visitas geralmente aconteciam nas quintas ou sextas-feiras. 

ETAPA ATIVIDADE INSTRUMENTOS DURAÇÃO 

1ª 

Exposição dos 

objetivos da 

pesquisa 

- 1 dia 

Entrega dos termos 

Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido 

 

Termo de Assentimento 

1 dia 

2ª 
Caracterização geral 

da amostra 

Questionário “A Saúde e o Sono” 

 

Escala de Matutinidade e 

Vespertinidade para adolescentes 

 

Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh 

 

Escala Pediátrica de Sonolência 

Diurna 

1 dia 

3ª 

Caracterização dos 

padrões de sono e 

da exposição à luz 

Diário de Sono 

 

Escala de Sonolência de Maldonado 

 

Actímetro 

10 dias 

Caracterização da 

atenção e avaliação 

da sonolência 

Tarefa de Execução Contínua 

 

Questionário de Consumo Alimentar 

 

Escala de Sonolência de Maldonado 

1 dia 
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Posteriormente, no dia seguinte ou no início da semana seguinte, os termos eram 

recolhidos, dando-se início à segunda etapa. No máximo nas quartas-feiras, eram 

aplicados os questionários que iriam caracterizar de forma geral a amostra, bem 

como serviria como base para a aplicação dos critérios de exclusão, através do 

questionário “A Saúde e o Sono”. A 3ª etapa iniciava-se sempre nas sextas-feiras 

(exatamente uma semana após o primeiro contato com os alunos), com a entrega 

dos actímetros e diários de sono, onde estava inserida a Escala de Sonolência de 

Maldonado. Contudo, o início do registro dos dados propriamente dito iniciava-se 

apenas no sábado pela manhã. Na semana seguinte, durante o preenchimento dos 

diários de sono, os participantes que passavam pela 3ª etapa realizavam a Tarefa de 

Execução Continua. Este momento geralmente acontecia entre as terças e sextas-

feiras, dependendo do tamanho do grupo que estava sendo amostrado naquela 

„rodada‟. As etapas, durações e todos os instrumentos utilizados são relatados no 

Quadro 1. 

3.7. Instrumento 

3.7.1. Avaliação do sono e vigília e da exposição à luz 

3.7.1.1. Questionário “A Saúde e o Sono” (ANEXO 5) 

Compreende questões diversas acerca da saúde geral, conhecimento e 

hábitos de sono com relação ao cotidiano do participante (Mathias et al., 2006). 

Através deste são registrados os hábitos de sono dos adolescentes, tais como: 

ingestão de alimentos inadequados antes de dormir, ingestão de bebidas com base 

em cafeína antes de dormir e após acordar, hábitos de exercício físico, dentre 

outros. 
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3.7.1.2. Escala de Matutinidade e Vespertinidade para adolescentes 

(SME) (ANEXO 6) 

A escala desenvolvida por Carskadon e colaboradores (1993), também 

chamada de Escala de Ritmo Circadiano, prediz a preferência de fase de um 

indivíduo através da apresentação de questões sobre preferências pessoais, 

incluindo melhores horários para realizar certas tarefas. A partir das questões, um 

escore final é obtido, variando entre 10 (preferência mínima pela manhã) e 43 

(preferência máxima pela manhã). Neste estudo foi utilizada a versão adaptada à 

população brasileira (Finimundi et al., 2012). 

3.7.1.3. Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP)(ANEXO 7) 

O IQSP avalia a qualidade de sono durante o mês prévio a seu 

preenchimento. Nele encontram-se questões a respeito do horário de deitar e 

levantar, latência e tempo na cama, além de várias perguntas sobre distúrbios ou 

problemas de sono (Busseyet al. 1989). Todos os itens são agrupados em 7 

componentes: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, tempo na cama, 

eficiência habitual do sono, distúrbios do sono, uso de medicamentos para dormir e 

disfunção diurna; e cada um destes pontua de 0 a 3. O conjunto dos itens somados 

pode variar entre 0 e 21, sendo de 0 a 5 caracterizados como boa qualidade de sono 

e, a partir de 6, qualidade ruim de sono. 

3.7.1.4. Escala Pediátrica de Sonolência Diurna (EPSD)(ANEXO 8) 

A escala consiste em perguntas relacionadas ao cotidiano de crianças e 

adolescentes, tais como: “Com qual frequência você dorme ou sente sono em sala 

de aula?” à qual são dadas 5 opções variando de “sempre” à “nunca”  que 

significam, em ordem decrescente, a probabilidade de se sentir sonolento em várias 
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situações do dia-a-dia  (Drake et al., 2003). Todas as respostas assinaladas geram 

posteriormente um escore, que pode variar entre 0 e 32. Neste estudo foi utilizada a 

versão adaptada à população brasileira (Felden et al., 2016). 

3.7.1.5. Diário de Sono (ANEXO 9) 

A adaptação deste formulário por Andrade (1997) e por Louzada (2000) 

apresenta questões a respeito do horário de deitar e levantar, frequência e horários 

de início e fim de cochilos no decorrer do dia, e a forma de despertar. Foi respondido 

por 10 dias consecutivos, contendo 6 dias escolares e 2 fins de semana, tendo início 

da coleta na manhã do primeiro sábado, com o intuito de observar o padrão 

temporal de sono dos adolescentes ao longo dos dias de semana e fim de semana. 

3.7.1.6. Escala de Sonolência de Maldonado (ANEXO 10) 

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

avalia a sonolência através da representação de cinco faces que sinalizam 

diferentes níveis de sonolência (desde um indivíduo alerta até um muito sonolento). 

Foi utilizada neste trabalho a escala adaptada por Belísio (2014), que adicionou 4 

faces à escala original para que os participantes pudessem identificar diferentes 

níveis de sonolência, totalizando nove faces na escala. Esta escala foi inserida no 

diário de sono, sendo preenchida por 10 dias após o despertar, assim como também 

foi preenchida logo antes da execução da Tarefa de Execução Contínua. 

3.7.1.7. Actímetro 

Este aparelho, semelhante a um relógio de pulso é capaz de coletar dados a 

respeito da quantidade de movimento ao longo do tempo, intensidade e horário em 

que os usuários se expõem à luz, e desta forma, estimar a duração da exposição. O 
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actímetro foi utilizado pelos participantes concomitantemente ao preenchimento do 

diário de sono como uma medida objetiva de avaliação do ciclo sono e vigília, e para 

a determinação da intensidade e duração a que os participantes geralmente se 

expunham à luz ao longo das 24h do dia. Os participantes foram instruídos a usar o 

aparelho no pulso do braço não dominante, bem como não cobrir o equipamento 

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

sempre exposto à luz ambiente. 

Os dados de atividade e exposição à luz foram coletados em intervalos de 1 

min e posteriormente serviram como base para a construção de perfis diários de 

atividade e repouso e exposição à luz, com o intuito de observar o padrão destes 

perfis durante a coleta de dados. O modelo de actímetro utilizado foi o ActTrust da 

Condor. 

3.7.1.8. Luxímetro 

A intensidade luminosa foi medida em cada sala de aula por meio de um 

luxímetro (MLM – 1011 Minipa), durante o horário de intervalo dos alunos, nos dias 

de realização da TEC. A área das salas de aula foi dividida em 6quadrantes de 

medição, como mostrado na Figura 1. As medições foram realizadas na altura dos 

olhos dos alunos sentados e em condições de iluminação plena e de luz baixa 

(semelhante a condições de projeção de apresentações ou exibição de vídeos). 

3.7.2. Avaliação da atenção e sonolência diurna 

3.7.2.1. Questionário de Consumo Alimentar (ANEXO 11) 

Este questionário, adaptado de Teixeira (2006), tem como objetivo a 

investigação sobre a ingestão de elementos que possam alterar o resultado da TEC, 
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como bebidas à base de cafeína e medicamentos que possam aumentar ou diminuir 

o desempenho cognitivo, tais como: café (comum, descafeinado ou com leite), 

refrigerante, chá, achocolatados, energético, dentre outros, além de medicamentos 

que aumentam os níveis de alerta ou de sonolência. Assim, o participante relatou, 

através de uma lista de possibilidades, se houve o consumo e a quantidade ingerida 

do mesmo durante o café da manhã. Vale salientar que o adolescente foi 

orientadono dia prévio à realização da tarefa a não consumir nenhum dos itens 

citados no questionário no dia em que realizaria a TEC. 

 
Figura 1: Exemplo da divisão da área da sala de aula em quadrantes. Os números 
identificam os quadrantes e as setas em vermelho indicam o sentido das medições. 

 

3.7.2.2. Tarefa de Execução Continua (TEC)  

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

neuropsicológica apresentada de forma resumida na Figura 2. Geralmente é 

aplicada por meio de um computador, que deve apresentar 14‟ ou 15‟ polegadas. 

Nesta tarefa, os participantes são solicitados a utilizar apenas os dedos indicador, 

médio e anular para pressionar, respectivamente, 1, 2 e 3 em um teclado numérico, 

de acordo com os números que aparecem na tela, que variam de 0 a 9. Assim, 
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deve-se pressionar 1 para números de 0 a 8 (indicativo do alerta tônico); pressionar 

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

quando aparecer imediatamente após o número 9 (indicativo do alerta fásico). A 

execução da tarefa completa é tida como um indicativo da atenção sustentada. 

A tarefa consiste em 27 blocos, cada um com 20 estímulos randômicos, 

constituindo 540 estímulos: 14 aparições de números diferentes de 9, 4 aparições do 

número 9, e 2 aparições do número 4 após o 9. A duração da permanência de cada 

estímulo na tela é de 100 ms, enquanto a duração entre estímulos pode variar 

aleatoriamente em  1̴200, variando entre 1000 e 1400 ms e totalizando uma duração 

total da tarefa de aproximadamente 12 min. 

 
Figura 2: Esquema da Tarefa de Execução Contínua, e componente da atenção avaliada. 
Modificado de Valdez (2005). 
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As respostas do participante são utilizadas para a avaliação dos quatro 

componentes da atenção. Neste trabalho a aplicação desta tarefa se deu por meio 

de um laptop. No dispositivo foi instalado o SuperLab, programa para a execução da 

TEC. Assim, o aluno foi retirado da sala de aulas entre às 7:30h e 9:30h, sendo a 

tarefa realizada em um local reservado, com o mínimo de interferência sonora do 

exterior. Ao chegar o aluno permaneceu em descanso, sentado, por 5 min com o 

intuito de não haver interferências nos resultados. Durante este tempo, o participante 

respondeu o Questionário de consumo alimentar e a Escala de Sonolência de 

Maldonado, além de receber as instruções sobre como realizar a TEC. 

Posteriormente, houve um treinamento, que dura em torno de 3 min, e em seguida a 

execução da tarefa completa. Este procedimento aconteceu apenas uma vez com 

cada participante. 

3.8. Análise de dados 

A princípio com o intuito inicial de observar se haveria diferenças entre os 

municípios amostrados, as duas regiões formaram dois grupos de estudo, 

nomeados: SC, caracterizado pelas escolas do município de Santa Cruz; e Nt, para 

a do município de Natal. Todas as variáveis da amostra foram caracterizadas 

através de testes descritivos e de normalidade por meio dos testes de Kolmogorov-

Sminov e Shapiro-Wilk. 

A fim de comparar as médias da intensidade luminosa entre as cidades 

estudadas foi realizada uma Anova fatorial, tendo as cidades e a condição de 

iluminação em que a intensidade luminosa foi medida (condição 1: sala 

completamente iluminada e condição 2: sala iluminada parcialmente iluminada, 

simulando uma aula com projeção) como fatores, com pós-teste Tukey. Foi utilizado 
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como base para as comparações um estudo conduzido por Turner e Mainster 

(2008), que estabelecem os seguintes níveis de luminosidade: luz muito baixa (<10 

lux), luz baixa em ambiente interno (10-500 lux), luz forte em ambiente interno (500-

1000 lux) e luz forte em ambiente externo (>1000 lux); Assim como as normas 

propostas pela NBR ISO/CIE 8995-1 (2013), que recomendam intensidades 

luminosas ideais para ambientes de trabalho. 

Com o objetivo de comparar o padrão de sono dos adolescentes 

(caracterizado pelos horários de deitar e levantar durante a semana e os fins de 

semana, irregularidade de sono, que neste trabalho se caracteriza pelas 

irregularidades nos horários de deitar, levantar e do tempo na cama) foram feitos 

testes Anova de medidas repetidas com pós-teste Tukey, para observar diferenças 

entre os dias da semana e entre os grupos a cada dia da semana. Para tanto foi 

calculada a irregularidade para os horários de deitar e levantar, que foi feito através 

do desvio padrão da média destes durante os 10 dias de aplicação do diário de 

sono. Enquanto a irregularidade dos tempos na cama entre semana e os fins de 

semana foi calculada através da subtração das médias obtidas para o tempo na 

cama na semana e nos fins de semana e posteriormente comparadas através de 

Anova one-way. 

Com a finalidade de comparar o cronotipo, a qualidade de sono e a 

sonolência diurna entre grupos e condições de iluminação, primeiramente 

calcularam-se os escores nos questionários utilizados: Escala de Matutinidade e 

Vespertinidade para adolescentes, Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh e as 

Escalas de Pediátrica de Sonolência e de Maldonado. Testes de Qui-quadrado e 

correções de Bonferroni foram utilizados para a análise destas variáveis. Testes 

Anova one-way, com pós-teste Tukey, foram feitos para comparar diferenças nos 
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escores médios entre grupos de estudo. Para a Escala de sonolência de Maldonado, 

foram feitos testes adicionais com a Anova de medidas repetidas com o intuito de 

observar diferenças entre os dias de coleta. 

A fim de comparar a eficiência dos participantes na TEC, primeiramente 

foram consideradas as seguintes variáveis para cada componente da atenção 

estudado: (1) a porcentagem de respostas corretas; (2) o tempo de reação nas 

respostas corretas; e (3) as omissões, calculadas a partir da porcentagem dos 

estímulos não respondidos ao longo da tarefa. Ademais, também foi considerada, 

para a avaliação da atenção sustentada: (1) a estabilidade geral: medida como a 

variabilidade (desvio padrão) das respostas corretas e do tempo de reação ao longo 

da tarefa. Neste índice, a baixa variabilidade significa alta estabilidade, ou seja, boa 

atenção sustentada; e (2) a estabilidade ao longo da tarefa, medida por um 

coeficiente de regressão linear da percentagem de respostas corretas e do tempo de 

reação dos outros três componentes da atenção no decorrer da TEC. Um coeficiente 

próximo a zero indica a manutenção de um nível similar de respostas dadas desde o 

inicio até o fim da tarefa. A diminuição da atenção pode ser observada através de 

coeficientes negativos, refletidos na diminuição de respostas corretas; e de 

coeficientes positivos observados através do aumento tempo de reação. 

Posteriormente, todas estas variáveis citadas, para todos os componentes 

estudados, foram comparadas entre grupos através de testes Anova one-way, com 

pós-teste Tukey. 

A fim de verificar relações entre a intensidade luminosa nas salas de aulas e 

parâmetros de sono, tais como: cronotipo, qualidade de sono, sonolência geral e ao 

despertar, horários de deitar e levantar, tempo na cama, irregularidade do sono (tida 

neste trabalho como sendo (1) as irregularidades nos horários de deitar e levantar e 
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(2) a irregularidade no tempo na cama) e cochilos, foram feitas correlações de 

Spearman, já que a distribuição da intensidade luminosa não é tida como 

paramétrica (Shapiro-Wilk, p<0,05).  

Com o intuito de observar relações entre a intensidade luminosa e os 

componentes da atenção estudados, tais quais: o alerta tônico e o fásico e a 

atenção seletiva, sendo suas variáveis consideradas: o tempo de reação médio, 

percentual de acertos e de omissões; e a atenção sustentada, que tem como 

variáveis, além das anteriores, a estabilidade geral, a estabilidade ao longo da tarefa 

do tempo de reação e do percentual de acertos, também foram feitas correlações de 

Spearman. 

Com o objetivo de observar relações entre a intensidade luminosa e as 

variáveis não-paramétricas do ritmo circadiano de atividade e repouso foram feita 

correlações de Spearman. As variáveis não paramétricas utilizadas foram (Van 

Someren et al., 1999): estabilidade interdiária (do inglês „interdaily stability’, sendo 

então abreviado neste trabalho para IS), que demonstra a estabilidade do padrão 

rítmico das 24h ao longo dos dias de estudo; variabilidade intradiária (do inglês 

„intradaily variability’, então abreviado para IV), que demonstra a variabilidade rítmica 

dentro de 24h, caracterizando a fragmentação do ritmo de atividade e repouso; M10, 

que é calculado através do valor médio das 10h seguidas de maior atividade; L5, 

que é calculado através do valor médio das 5h seguidas de menor atividade; a 

amplitude relativa („relative amplitude’, então abreviada RA), determinada pela 

diferença entre M10 e L5 dividida pela soma de M10 e L5 (Witting et al., 1990). 

Estes índices foram obtidos através do ActStudio Software (ActTrust da Condor), 

que extrai, exporta e calcula estatísticas para os dados obtidos, considerando nos 

cálculos apenas o tempo em que o actímetro esteve no pulso do participante. 
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Por fim, com o intuito de construir e comparar o perfil de atividade e repouso 

e de exposição à luz ao longo das 24h dos participantes utilizou-se os dados 

coletados pelos actímetros durante 10 dias. Os dados de intensidade luminosa 

foram coletados em luxe transformados em logaritmo, com o intuito de normalizar a 

amostra. Os dados sobre atividade e repouso forma coletados através do Modo 

Proporcional Integral (do inglês „Proportional Integral Mode‟, comumente chamado 

de PIM), que se baseia no cálculo da área abaixo da curva cosseno, adicionando 

esse valor para cada dado coletado (Condor Instruments, 2015). A fim de resumir os 

dados amostrados (intensidade luminosa e atividade), que foram coletados em 

intervalos de 1 minuto, calculou-se a média para cada 1h, tendo-se por fim 24 

valores para cada um dos dias de coleta. Tanto os dados de luz quanto os de 

atividade e repouso foram comparados através de teste Anova de medidas 

repetidas, com pós-teste Tukey. 

Foram utilizados os programas IBM SPSS Statistics, version 20 e 

STATISTICA, version 8.0 para a realização de todas as análises estatísticas, bem 

como foi considerado um nível de significância de 5% para todos os testes.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Intensidade luminosa 

Foram observadas diferenças entre as médias das intensidades luminosas 

das cidades quando comparadas em situação de iluminação total (Anova, 

F(1,51)=34,04, p<0,05), em que o grupo SC apresentou menor intensidade, quando 

comparado ao grupo Nt, algumas vezes aproximando-se aos valores registrados 

para a situação de sala parcialmente iluminada. Não houve diferença quando as 

salas foram comparadas na situação de iluminação parcial (simulando uma aula com 

projeção) (Anova, F(1,51)=34,04, p>0,05). Os dados gerais para cada cidade e 

condição de iluminação das salas de aula encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3: Variação dos valores observados (valor mínimo e valor máximo), média e 
variância da intensidade luminosa registrada (lux) nas salas de aula em cada cidade 
estudada e condição de iluminação da sala de aula no momento da coleta de dados (Anova 
one-way, p < 0,05). 

Condição Variação Média Variância p 

SC Nt SC Nt SC Nt  

1* 43-196,2 312,2-933,8 121,1 596,1 129,1 596 <0,05 
2** 7,8-100 89,7-114 62,5 113,6 62,4 113,6 >0,05 

*sala completamente iluminada; **sala parcialmente iluminada, simulando uma aula com 
projeção. 

 
4.2. Cronotipo 

A distribuição dos escores obtidos foi semelhante à curva normal (Figura 3), 

havendo diferenças entre os grupos (Χ²=38,48, p<0,05), em que o grupo Nt 

apresenta maior número de indivíduos com tendência à vespertinidade, quando 

comparado ao grupo SC. Os grupos de estudo não diferiram quanto aos escores 

médios encontrados (SC: 26±3,7 e Nt: 26,6±3,6 – Anova, F(1,94)=0,987, p>0,05).  
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Figura 3: Distribuição dos escores observados a partir da Escala de Matutinidade e 

Vespertinidade para os participantes dos dois grupos de estudo. 

4.3. Hábitos de sono 

4.3.1. Horários de deitar 

Os grupos não diferiram entre si quanto ao horário de deitar (Anova, 

F(1,85)=0,459, p>0,05 – Tabela 4). As diferenças observadas encontram-se entre dias 

escolares e fins de semana (Tabela 4), em que o horário de deitar na quarta difere 

da sexta-feira, e todas as noites de dias escolares diferem dos horários de deitar dos 

sábados, noite em que geralmente os participantes dormem mais tarde (Anova, 

F(9,765)=13,466, p<0,05 – Figura 4). 

4.3.2. Horários de levantar 

Os grupos diferem quanto aos horários de levantar durante a semana 

(Anova, F(1,86)=9,304, p<0,05 – Tabela 4), em que o grupo Nt levanta mais cedo que 

o grupo SC. Não foram encontradas diferenças durante os fins de semana (Anova, 

p>0,05) (Figura 4). Há também diferenças entre dias escolares e fins de semana, 

quando os participantes acordam aproximadamente 2:30h mais tarde (Anova, 

F(9,675)=112,51, p<0,05 – Tabela 4). 
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4.3.3. Tempo na cama 

Os grupos não diferem entre si quanto ao tempo na cama (Anova, 

F(1,86)=1,697, p>0,05 – Tabela 4). Novamente as diferenças são observadas entre 

semana e fins de semana, quando o tempo na cama aumenta em aproximadamente 

1:30h (F(1,85)=4,138, p<0,05). 

Tabela 4: Médias e desvios padrões para os horários de sono, duração de sono entre 
semana e fins de semana e irregularidade para os horários de dormir e acordar. 

Parâmetros SC Nt p (grupos) p (dias) 

Horário de deitar    <0,051 
Semana 23:12±0:12 23:06±0:14 >0,051  
Fins de semana 24:00±0:07 00:12±0:20 >0,051  

Horário de levantar    <0,051 
Semana 06:24±0:42 06:00±0:29 <0,051  
Fins de semana 08:48±0:09 08:36±0:50 >0,051  

Tempo na cama    <0,051 
Semana 07:12±0:11 06:54±0:20 >0,051  
Fins de semana 08:48±0:09 08:24±0:20 >0,051  

Irregularidade nos horários     
Deitar 01:00±0:27 01:18±0:35 <0,051  
Levantar 01:36±0:40 01:48±0:40 >0,051  
Tempo na cama 01:30±1:30 01:30±1:36 >0,051  

Cochilos     
Semana (%) 34,8 47,7 <0,052  

Início 13:24±1:48 14:59±2:54 =0,031  
Fim 15:12±2:18 16:12±2:42 >0,051  
Tempo na cama 1:42±1:12 1:24±0:48 >0,051  

Fins de semana (%) 56,5 56,8 >0,052  
Início 13:18±3:48 13:42±2:36 >0,051  
Fim 14:48±3:54 14:30±2:42 >0,051  
Tempo na cama 1:30±0:42 2:24±4:30 >0,051  

1Anova one-way; 2Qui-quadrado entre os grupos de estudo. 

4.3.4. Irregularidade do sono 

O grupo Nt apresenta maior irregularidade para os horários de deitar entre 

semana e fins de semana quando comparado ao grupo SC (Anova, F(1,86)=4,706, 

p<0,05 – Tabela 4). Os grupos não diferem quanto à irregularidade para os horários 

de levantar (Anova, F(1,86)=2,290, p>0,05). E quanto à irregularidade no tempo na 

cama (Anova,F(1,86)=0,001, p>0,05). 
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Figura 4: Horários de deitar e levantar e duração do sono (médias ± erro padrão) dos grupos 
de estudo.*: dias da semana em que são observadas diferenças entre os com relação ao 
horário de levantar com Anova, p<0,05. #: dias da semana em que são observadas 
diferenças entre os grupos com relação ao horário de levantar com Anova, p<0,001.  

4.3.5. Cochilos 

Durante a semana o grupo Nt apresenta maior percentagem de 

adolescentes que cochilam (Χ²=6,716, p=0,009 – Tabela 4). Todavia, a percentagem 

não difere entre os grupos durante os fins de semana (Χ²=0,003, p>0,05). 

Durante a semana o grupo SC inicia os cochilos mais cedo (Anova, 

F(1,47)=4,899, p<0,05 – Tabela 4). Contudo, os grupos não diferem quanto aos 

horários para o fim do cochilo (Anova, F(1,47)=2,107, p>0,05) e duração (Anova, 
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F(1,47)=1,709, p>0,05), assim como também não diferiram para nenhum destes 

parâmetros durante os fins de semana (início: Anova, F(1,34)=0,128, p>0,05; fim: 

Anova, F(1,34)=0,064, p>0,05; tempo na cama: Anova,F(1,34)=0,576, p>0,05). 

4.3.6. Motivo para os horários de deitar 

Em dias escolares, ambos os grupos mostram predominância do uso de 

celular (SC: 61,9% e Nt: 50,4%) e grande proporção de indivíduos que assistem TV 

antes de deitar (SC: 24,9% e Nt: 21,2%), mas o grupo SC apresenta maior 

percentagem de indivíduos que utilizam estes dois aparelhos eletrônicos antes de 

deitar quando comparado ao grupo Nt (Χ²=13,46, p=0,03 – Figura 5). Nota-se, para 

o grupo Nt, uma maior percentagem de indivíduos que reportaram estar estudando 

(14,6%) quando comparado ao grupo SC (5,3%) (Χ²=13,46, p=0,03). 

 
Figura 5: Percentagem das atividades realizadas pelos participantes, próximo aos horários 
de deitar, que foram relatadas como motivos para os horários registrados.*: Qui-Quadrado, 
p<0,05 (entre grupos e entre dias escolares e fins de semana para o grupo Interior); #: Qui-
Quadrado, p<0,001. 

Nos fins de semana, os mesmos aparelhos são relatados como atividades 

realizadas antes de dormir para ambos os grupos. Novamente o grupo SC apresenta 

maior percentual de indivíduos a usá-los (celular: SC: 60,3% e Nt: 50,6%; TV: SC: 
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21,8% e Nt: 13,5%) (Χ²=20,93, p=0,001 – Figura 5). O grupo Nt apresenta maior 

percentual de indivíduos que indicam o uso de computadores (SC: 6,9% e Nt: 7,1%) 

e a ida a festas (SC: 5,2% e Nt: 10,6%) (Χ²=20,93, p=0,001). O grupo Nt continua a 

apresentar indivíduos que reportam estudar antes de dormir (8,2%), enquanto o 

grupo SC não apresenta indivíduos com este relato (Χ²=20,93, p=0,001). 

4.3.7. Motivos para os horários de levantar 

Em dias escolares, o motivo predominante para os horários de levantar é o 

início das aulas, em ambos os grupos de estudo (SC: 90% e Nt: 98,5%). Todavia, o 

grupo SC apresenta 6,7% de seus indivíduos reportando „outro‟ como motivo para 

estes horários. Nos registros, observou-se que estes relatos são referentes a 

consultas médicas, exames laboratoriais ou para ajudar os pais em alguma atividade 

(Χ²=40,30, p<0,001 – Figura 6). 

 
Figura 6: Percentagem dos participantes quanto aos motivos de levantar em dias escolares 

e em fins de semana.*: Qui-Quadrado, p<0,001 (entre grupos). 

Em fins de semana, a maior percentagem foi para „despertares 

espontâneos‟, mais relatada pelos indivíduos do grupo SC (SC: 72,1% e Nt: 61,1%). 

Este motivo foi seguido por „viagem‟ para o grupo SC (10,4%) e por „passear‟ para o 

grupo Nt (11,8%) (Χ²=83,32, p<0,001 – Figura 6). Ainda se observa o motivo „escola‟ 
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nos fins de semana, para o grupo SC (1,3%) e principalmente para o grupo Nt 

(19,4%). Isto se deve a aulas que algumas turmas que participaram das coletas 

tiveram aos sábados (Χ²=83,32, p<0,001). 

4.3.8. Formas de despertar 

Em dias escolares, as maneiras mais reportadas como forma de despertar 

foram o despertador, mais relatada pelo grupo Nt (SC: 42,6% e Nt: 56,5%); e o 

despertar com ajuda („alguém chamou‟), mais reportada pelo grupo SC (SC: 41% Nt: 

34,6%) (Χ²=10,96, p=0,004 – Figura 7). Ainda assim, 16,4% dos indivíduos do grupo 

SC reportaram acordar sozinhos, enquanto apenas 8,9% dos indivíduos do grupo Nt 

reportaram o mesmo. 

 
Figura 7: Percentagem dos participantes para as formas de acordar em dias escolares e em 
fins de semana, de acordo com os grupos de estudo. *: Qui-Quadrado, p<0,001 (entre 
grupos). 

Nos fins de semana, ambos os grupos possuem grande percentagem de 

indivíduos que relatam acordar de forma espontânea (acordou „sozinho‟), com o 

grupo SC apresentando maior percentagem que o grupo Nt (SC: 64% e Nt: 53,3% 

dos indivíduos). Mesmo assim, o grupo Nt ainda apresenta mais indivíduos que 

relatam o uso do despertador (SC: 8,7% e Nt: 27,8%) ou que outra pessoa os 
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acordou quando comparado ao grupo SC (SC: 41% e Nt: 53,3%) (Χ²=18,97, p<0,001 

– Figura 7). 

4.4. Qualidade do sono 

De forma geral, ambos os grupos apresentam qualidade ruim de sono (SC: 

81,4% e Nt: 83,9% dos indivíduos), não diferindo entre si (χ²=0,49, p>0,05 – Figura 

8). As médias da qualidade de sono também não diferiram entre os grupos (SC: 

11,1±5,5 e Nt: 11,7±5,4 – Anova: F(1, 113)=0,657, p>0,05). 

 
Figura 8: Percentual de indivíduos com qualidade boa e ruim de acordo com as cidades 
estudadas (χ²=0,49, p>0,05).*: Qui-Quadrado, p<0,001 (dentro dos grupos). 

4.5. Sonolência diurna 

4.5.1. Sonolência diurna geral (Escala Pediátrica de Sonolência Diurna) 

Os grupos diferem entre si quanto à distribuição dos escores da sonolência 

diurna geral, em que o grupo Nt apresenta um maior percentual de indivíduos com 

tendência à „maior sonolência diurna‟, quando comparado ao grupo SC (χ²=33,35, 

p<0,05 – Figura 9). Todavia, os grupos não diferem quanto ao escore médio (SC: 

18,3±5 e Nt: 18,2±4,9 – Anova,F(1,94)=0,020, p>0,05). 
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Figura 9: Distribuição dos escores observados a partir da Escala Pediátrica de Sonolência 
Diurna para os participantes dos dois grupos de estudo. 

4.5.2. Sonolência ao acordar (Escala de Sonolência de Maldonado) 

Os grupos não diferiram quanto aos níveis de sonolência ao acordar (Anova, 

F(1,73)=0,005, p>0,05 – Figura 10). Entretanto, há diferenças entre dias escolares em 

fins de semana, quando os participantes, de forma geral, apresentam menor 

sonolência ao acordar (Anova, F(9, 657)=6,501, p<0,05 – Figura 10). 

 
Figura 10: Sonolência ao acordar (médias e erro padrão) de acordo com os grupos de 
estudo (Escala de Sonolência de Maldonado).  
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4.6. Atenção 

Os grupos diferiram quanto ao tempo de reação para a atenção sustentada, 

em que o grupo SC apresentou maior tempo de reação médio ao longo da tarefa 

(Anova,F(1,88)=5,562, p<0,05 – Figura 11), mas não diferiram em relação aos outros 

componentes da atenção (Anova, p>0,05 – Figura 12A).  

 
Figura 11: Tempo de reação médio (média ± erro padrão, dados em ms - A) e Percentual de 
respostas corretas (B) da atenção sustentada. *: diferenças entre grupos, Anova, p<0,05. 
 

Com relação ao percentual de respostas corretas, foram observadas 

diferenças para o alerta tônico (Anova, F(1,88)=10,144, p<0,05 – Figura 12B) e fásico 

(Anova, F(1,88)=9,113, p<0,05), e a atenção sustentada (Anova, F(1,88)=6,894, p<0,05 

– Figura 11B), em que o grupo Nt apresentou maior percentual de respostas 

corretas. 

 
Figura 12: Tempo de reação médio (média ± erro padrão, dados em ms - A) e Percentual de 
respostas corretas (B) do alerta tônico e fásico e atenção seletiva. *: diferenças entre 
grupos, Anova, p<0,05. 
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O grupo SC apresentou maior percentual de omissões para o alerta tônico 

(Anova,F(1,88)=9,894, p<0,05 – Figura 13) e fásico (Anova, F(1,88)=6,467, p<0,05), 

atenção seletiva (Anova, F(1,88)=3,980, p<0,05) e atenção sustentada (Anova, 

F(1,88)=8,090, p<0,05).  

Na Figura 14, observa-se que os demais aspectos da atenção sustentada 

analisados, representados pela estabilidade geral e ao longo da tarefa, não diferiram 

entre os grupos de estudo (Anova, p>0,05).  

 
Figura 13: Percentagem de omissões (média ± erro padrão) nos componentes da atenção 
estudados. *: diferenças entre grupos, Anova, p<0,05. 

 

 
Figura 14: Parâmetros de análise da atenção sustentada são mostrados em: (A) 
Estabilidade geral da percentagem de acertos e do tempo de reação ao longo da tarefa; e 
(B) Estabilidade ao longo da tarefa (média ± erro padrão) em relação ao tempo de reação e 
percentagem de respostas corretas de acordo com os grupos de estudo. Anova, p>0,05. 
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4.7. Intensidade luminosa em sala e padrões de sono 

Os grupos apresentaram fraca correlação negativa para os horários de 

levantar durante a semana (Spearman, p<0,05 – Tabela 5), ou seja, quanto maior as 

intensidades luminosas a que os participantes se expõem mais cedo se levantam.  

Há uma tendência a correlação negativa entre a intensidade luminosa 

registrada em sala de aula e o tempo na cama durante a semana (Spearman, 

p=0,06), significando que quanto maior a intensidade luminosa menor é o tempo na 

cama. 

Houve uma correlação positiva entre a intensidade luminosa e a 

irregularidade para os horários de deitar e levantar (Spearman, p<0,05), isto é, 

quanto maior a intensidade luminosa a que os participantes se expõem maior será a 

irregularidade nos horários em que os participantes vão se deitar e levantar. 

Tabela 5: Correlações entre a intensidade luminosa registrada dentro das salas de aula em 
condições de iluminação total e parâmetros relacionados ao sono. 

Parâmetros r P 

Escore de Cronotipo -0,068 0,068 
Escore de Qualidade do sono 0,030 0,375 
Escore de Sonolência geral 0,070 0,250 
Sonolência ao acordar   

Semana 0,008 0,470 
Fins de semana 0,043 0,344 

Horários de deitar   
Semana 0,091 0,198 
Fins de semana 0,120 0,132 

Horários de levantar   
Semana -0,306 0,002** 
Fins de semana -0,043 0,344 

Tempo na cama   
Semana -0,168 0,059+ 
Fins de semana -0,144 0,090 

Irregularidade do sono   
Horário de deitar 0,236 0,013* 
Horário de levantar 0,201 0,030* 
Tempo na cama -0,028 0,397 

Cochilo   
Semana 0,090 0,269 
Fins de semana -0,147 0,196 

*Spearman, p<0,05; **Spearman, p<0,01; +Spearman, p=0,06. 
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4.8. Intensidade luminosa em sala e atenção 

Há correlação positiva entre a intensidade luminosa registrada nas salas de 

aula amostradas e o percentual de acertos do alerta tônico e do fásico (Spearman, 

p<0,05 – Tabela 6), e uma tendência a correlação positiva para a atenção 

sustentada (Spearman, p<0,05). 

Observou-se correlação negativa e fraca entre as intensidades luminosas a 

que os participantes se expõem e o percentual de omissões para o alerta tônico 

(Spearman, p<0,001 – Tabela 6); e uma correlação também negativa para o alerta 

fásico (Spearman, p<0,05). A atenção sustentada apresentou apenas uma tendência 

a uma correlação negativa (Spearman, p=0,05).  

Tabela 6: Correlações entre a intensidade luminosa registrada dentro das salas de aula em 
condições de iluminação total e os componentes da atenção estudados. 

Componentes r p 

Alerta tônico   
Tempo de reação médio -0,091 0,197 
Percentual de acertos 0,228 0,015* 
Percentual de omissões -0,268 0,005** 

Atenção seletiva   
Tempo de reação médio -0,134 0,105 
Percentual de acertos 0,003 0,490 
Percentual de omissões -0,148 0,082 

Alerta fásico   
Tempo de reação médio -0,097 0,181 
Percentual de acertos 0,223 0,017* 
Percentual de omissões -0,235 0,013* 

Atenção sustentada   
Tempo de reação médio -0,052 0,312 
Percentual de acertos 0,174 0,051+ 
Percentual de omissões -0,264 0,006** 
Estabilidade geral -0,082 0,220 
Estabilidade ao longo da tarefa (tempo de reação) 0,071 0,253 
Estabilidade ao longo da tarefa (acertos) -0,129 0,113 

*Spearman, p<0,05; **Spearman, p<0,01; +Spearman, p=0,06. 
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4.9. Variáveis não paramétricas 

Não há correlações entre nenhum dos parâmetros analisados e a 

intensidade de luz dentro das salas de aula estudadas (Spearman, p>0,05 – Tabela 

7). 

Tabela 7: Correlações de Spearman entre a intensidade luminosa e as variáveis não 
paramétricas analisadas: estabilidade interdiária (IS), variabilidade intradiária (IV), amplitude 
relativa (RA), Média das 5h de menor atividade (L5) e média das 10h de maior atividade 
(M10). 

Variáveis R P 

IS 0,010 0,935 
IV 0,010 0,932 
RA 0,045 0,708 
L5 -0,087 0,467 
M10 -0,005 0,967 

 

4.10. Perfil de atividade/repouso e exposição à luz ao longo das 24h 

Os grupos não diferem entre si quanto ao perfil diário de atividade/repouso 

(Anova,F(1,46)=0,000, p>0,05 – Figuras 15 e 16) e de exposição à luz (Anova, 

F(1,46)=0,004, p>0,05). Todavia, existem diferenças entre dias tanto para o ritmo de 

atividade/repouso quanto para a exposição à luz, em que há maior atividade e maior 

exposição à luz em dias escolares quando comparados aos fins de semana 

(atividade/repouso: Anova, F(9,414)=16,613, p<0,05; exposição à luz: Anova, 

F(9,414)=3,461, p<0,05). 

Por meio de uma análise visual dos perfis (Figuras 15 e 16), nota-se que o 

grupo Nt apresenta picos de atividade pela manhã durante o primeiro sábado e na 

terça, enquanto que o grupo SC apresenta picos de atividade pela manhã durante a 

quarta, quinta sexta e a ultima segunda-feira da coleta de dados. O grupo SC 

apresenta momentos de menor atividade durante a tarde nos dias escolares, 

podendo estar associados a momentos de cochilos (registrados em alguns 

indivíduos deste grupo). 



62 
 

Com relação à exposição à luz (Figuras 15 e 16), observa-se que o grupo 

SC apresenta maiores picos de iluminação durante a fase clara do dia, tanto na 

semana quanto nos fins de semana, principalmente após as 12h, e que geralmente 

expõe-se a menores intensidades luminosas durante as noites, quando comparado 

ao grupo Nt. Observa-se apenas uma exceção na madrugada do ultimo dia de coleta 

(domingo para a segunda-feira), em que o grupo SC apresenta grande exposição 

luminosa.  

Os dois grupos apresentam correlação forte e positiva entre o ritmo de 

atividade e repouso e o perfil diário de exposição à luz (SC: Pearson, r=0,780, 

p<0,001 e Nt: Pearson, r=0,723 p<0,001 – Figuras 14 e 15). 

 
Figura 15: Perfis médios de atividade/repouso e de exposição à luz (logLux) dos dois grupos 
de estudo (acima: grupo SC, abaixo: grupo Nt) de acordo com as horas do dias (h:min) para 
os 10 dias de coleta de dados por meio de actimetria (diferença entre grupos de acordo com 
perfil diário de atividade/repouso e de exposição à luz. Anova, p>0,05). 
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Figura 16: Perfis médios de atividade/repouso e de exposição à luz (logLux) dos dois grupos de estudo de acordo com as horas do dias (h:min) 
para os 10 dias de coleta de dados por meio de actimetria (diferença entre grupos de acordo com perfil diário de atividade/repouso e de 
exposição à luz. Anova, p>0,05).
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5. DISCUSSÃO 

Este trabalho objetivou verificar a existência de relações entre o padrão de 

iluminação a que os adolescentes se expõem em sala de aula e o cronotipo, hábitos 

e qualidade do sono, sonolência diurna e o desempenho em uma tarefa de atenção, 

observando amostras de localidades diferentes no estado do Rio Grande do Norte. 

Para tanto, analisamos dados obtidos em salas de aulas de escolas privadas de 

duas localidades no RN que possuem energia elétrica e são urbanizadas, uma delas 

no Interior do estado, a cidade de Santa Cruz, e a outra a capital, Natal. Estes dados 

se caracterizaram como medidas objetivas de intensidade luminosa nas salas de 

aula e dos níveis de atividade e de exposição à luz durante o dia e de atenção, por 

meio da realização de uma tarefa de execução contínua, bem como relatos sobre 

cronotipo, hábitos e qualidade do sono e sonolência diurna. 

Primeiramente foram comparados todos os dados obtidos para os dois 

municípios, incluindo os de intensidade luminosa. Quando as salas de aula estavam 

completamente iluminadas, observou-se uma diferença marcante nos padrões de 

iluminação entre salas amostradas entre os grupos de estudo. Segundo as normas 

propostas pela NBR ISO/CIE 8995-1. 2013, um ambiente de trabalho necessita de 

boa iluminação, que pode ser natural, artificial ou uma combinação das duas, para 

que os indivíduos possam ver se mover em segurança e desempenhar tarefas 

visuais de maneira eficiente, sem desconforto ou fadiga visual.  

As normas nacionais (NBR ISO/CIE 8995-1. 2013) recomendam 

intensidades luminosas entre 300 e ≥750 lux para ambientes de trabalho, o que foi 

atendido pela maioria das salas de aula amostradas na cidade de Natal, com média 

de 596,1 lux, e registros variando entre 312,2 e 933,8 lux. As 3 salas que não 
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atenderam as normas, apresentam médias superiores aos níveis propostos (848,7, 

854,7 e 933,8 lux). Estas salas ultrapassaram os valores estipulados por disporem 

de janelas muito grandes de vidro e exposição do fundo da sala a iluminação solar 

(as cortinas presentes nas salas estavam abertas nos dias de coleta de dados), 

combinando iluminação artificial e natural. Todas as outras salas da amostradas 

para ambos os grupos de estudo se caracterizam como salas com iluminação 

totalmente artificial, com janelas fechadas ao ambiente externo.  

Todas as salas do que foi considerado como grupo SC não atenderam as 

normas nacionais. Todavia, estas por apresentarem iluminação abaixo do 

estipulado, alcançando uma média geral de apenas 109,6 lux, com registros 

variando entre 43 e 183,2 lux. Os registros foram tão baixos que se assemelham às 

médias obtidas para a segunda condição de iluminação registrada neste estudo, em 

que as salas permaneciam apenas parcialmente iluminadas. Sousa e colaboradores 

(2007), assim como Maia e colaboradores (2011) relataram baixa intensidade de 

iluminação em salas de aulas no RN em estudos anteriores realizados em 

adolescentes, com valores de 256 lux e 142,3 lux, respectivamente. Entretanto, 

nenhum desses trabalhos apresentou registros tão baixos quanto os observados 

para as salas do grupo SC deste estudo (média de 109,6 lux). É importante 

mencionar que um trabalho do Reino Unido, mostrou que condições de iluminação 

de baixa qualidade dentro de sala de aula estão associadas à maior relato de dores 

de cabeça (Winterbottom & Wilkins, 2009), embora esta relação não tenha sido 

observada nesta amostra (item analisado através do questionário “A Saúde e o 

Sono” – questão de número 30, letra „d‟). 
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Como dito anteriormente, as recomendações estipulam intensidades entre 

300 e 750 lux para ambientes de trabalho. Estes valores de referência são 

determinados em função das necessidades do sistema visual, promovendo melhora 

da qualidade da formação de imagens pelo olho humano (Rea & Figueiro, 2011; 

Vandewalle et al., 2006). Todavia, esses valores apenas se aproximam do limiar 

para ativação do sistema circadiano em adultos, que quando ativado poderia 

ocasionar efeitos agudos como o aumento nos níveis de alerta e do desempenho, 

mascarando os efeitos reais da privação de sono e sonolência excessiva. Assim 

como, causar efeitos crônicos como mudanças nos ritmos dos indivíduos expostos a 

essa iluminação, que dependendo do horário de exposição podem arrastar os 

ritmos, adiantando-os ou atrasando-os (Rahman et al., 2014; Rea & Figueiro, 2011; 

Vandewalle et al., 2006). Contudo, todos estes dados, incluindo as normas nacionais 

de iluminação, são descritos para adultos, e não para adolescentes. É importante 

lembrar que alguns autores sugerem que durante a adolescência a sensibilidade do 

sistema circadiano à luz pode apresentar modificações, e que os efeitos 

relacionados a esta exposição podem ocorrer de maneira diferenciada (Carskadon 

et al., 2002; Crowley et al., 2014). Desta forma, mais estudos observando o efeito de 

intensidades diferentes de luz sobre o sistema circadiano de adolescentes pela 

manhã são necessários, pois os valores propostos pelas normas nacionais podem 

não estar atendendo as necessidades do sistema circadiano desta população. 

Além da intensidade de luz, a composição espectral da luz a que estes 

indivíduos se expõem é um fator relevante, visto que o espectro da luz, seja ela 

artificial ou natural, é composto por ondas eletromagnéticas que apresentam 

diferentes comprimentos (Bertolotti, 2007). O sistema circadiano apresenta maior 

sensibilidade a comprimentos de ondas curtas, sendo 450 nm a medida ótima para 
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ativação e modulação de sua atividade. Este comprimento de onda está relacionado 

à faixa de luz azul, atualmente utilizada em telas LED (largamente encontradas em 

televisores, celulares, computadores, dentre outros aparelhos eletrônicos) (Rea & 

Figueiro, 2011; Vandewalle et al., 2006). 

Enquanto o espectro das luzes fluorescentes geralmente utilizadas em 

ambientes de trabalho e escolas, tais como as amostradas neste estudo, está em 

torno do comprimento de onda na faixa do verde, que não apresenta o mesmo efeito 

sobre o organismo (Rahman et al., 2014; Rea & Figueiro, 2011). Assim, é 

recomendado por alguns autores que maiores intensidades luminosas sejam 

utilizadas nestes ambientes, como por exemplo, com a combinação de iluminação 

natural e artificial (Bertolotti, 2007), ou que sejam utilizadas lâmpadas que combinem 

diferentes faixas de luz monocromáticas, permitindo o uso de menor brilho (Rea & 

Figueiro, 2011). Desta forma, não apenas a intensidade de luz a que os 

adolescentes se expõem deve ser mencionada, mas o espectro eletromagnético, 

mesmo que este ainda seja um aspecto pouco abordado em estudos que visam à 

melhoria de ambientes de trabalho e na escola (Bertolotti, 2007). Neste ponto 

encontra-se uma das limitações deste trabalho, já que não foi registrada a 

composição espectral da iluminação das salas de aulas amostradas. Nesse sentido, 

fazem-se necessários estudos adicionais que registrem e analisem este aspecto da 

luz, com intuito de esclarecer composição espectral da iluminação de salas de aula e 

se este é um fator que influencia os ritmos circadianos dos adolescentes, 

principalmente o CSV. 

Em concordância com as hipóteses iniciais, observou-se que o padrão de 

sono dos adolescentes amostrados difere entre dias escolares e fins de semana, 
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quando os horários de levantar acontecem 2:24h (SC) e 2:30h (Nt) mais tarde, 

independentemente do município em que residem. Desta forma, pode-se inferir que 

muito mais do que a localidade ou os costumes do local estudado, a escola e os 

horários de início das aulas em dias escolares, que nas localidades amostradas 

ocorre às 7:15h, exercem uma força sincronizadora social bastante forte, capaz de 

mascararou mesmo arrastar os ritmos destes adolescentes, sendo um desafio 

temporal independente do contexto urbano em que o adolescente está inserido. 

Resultados similares foram evidenciados por outros estudos feitos tanto no Brasil 

quanto no exterior (Andrade et al., 1993; Brandalize et al., 2011; Carskadon et al., 

1993; Jenni & Carskadon, 2009; Moore & Meltzer, 2008; Owens, 2014). 

Os horários de deitar variam em média em 48 min (SC) e 1h (Nt) entre dias 

escolares e fins de semana, quando os adolescentes deitam-se mais tarde. Talvez 

os estudantes deitem-se mais cedo durante a semana, devido ao acordar cedo, que 

por si só pode ser um estimulo modificador para a fase do início do sono, já que 

desta forma a pressão homeostática para o sono tende a aumentar mais cedo, 

fazendo com que os adolescentes sintam sono mais cedo, mesmo que alguns 

autores discutam que isto aconteça de forma mais lenta nesta faixa etária 

(Carskadon & Dement, 2011; Jenni & Carskadon, 2009). Vale lembrar que este 

processo se repete durante todos os dias escolares e não apenas em um único dia 

na semana. Todavia, apesar de serem semelhantes neste sentido, deve-se levar em 

consideração o fato de que mesmo sendo municípios urbanizados, Natal e Santa 

Cruz apresentam grau de urbanização diferente. Desta forma, essa variação entre 

semana e fins de semana também pode estar relacionada ao fato de que a capital 

oferece mais opções de atividades sociais nos fins de semana, principalmente 

noturnas, do que o município do interior. Assim, o grupo Nt pode estar mais 
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envolvido neste tipo de atividade. Esta suposição é corroborada pelos resultados 

observados para os „motivos para os horários de deitar‟ relatados pelos 

participantes, quando nos fins de semana observa-se uma maior percentagem de 

indivíduos do grupo Nt (10,6%) que relatam ir deitar mais tarde por estarem em 

festas do que o grupo SC (5,2%). 

A diferença no padrão temporal de sono entre semana e fins de semana 

também é observada através de uma extensão do tempo na cama durante os fins de 

semana, característica bastante documentada em outros trabalhos com 

adolescentes, que descrevem o atraso de fase dos ritmos observado nesta faixa 

ontogenética (Andrade et al., 1993; Moore & Meltzer, 2008; Carskadon & Dement, 

2011; Owens, 2014). No presente estudo, foi observado que em dias escolares, os 

participantes apresentam menor tempo na cama quando comparado aos fins de 

semana, quando o tempo aumenta em 1:36h (SC) e 1:30h (Nt).  

De acordo com Carskadon e colaboradores (1980), a duração diária de sono 

necessária ao adolescente é de 8:30h à 9:30h, todavia, esta amostra só alcança 

tempo na cama próximo a estes valores durante os fins de semana. Este dado pode 

ser um indicativo de privação parcial do sono dos alunos de forma geral, e o maior 

tempo na cama nos fins de semana estar relacionado ao componente homeostático 

agindo como forma de compensação para o sono perdido durante a semana (num 

mecanismo de „rebote‟), semelhantemente ao descrito por outros autores (Andrade 

et al., 1993; Louzada & Menna-Barreto, 2003; Louzada et al., 2003, 2004; Owens, 

2014). Desta forma, esta tentativa de compensar o sono perdido acaba por contribuir 

para a irregularidade do sono (Carskadon, 2011; Crowley & Carskadon, 2010; 

Owens, 2014). Também contribui para a irregularidade do sono o horário escolar, já 
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que os adolescentes necessitam levantar mais cedo, antecipando o despertar 

durante a semana quando comparado aos fins de semana (Carskadon, 2011).   

Outro resultado que apóia a hipótese de privação de sono é a forma de 

despertar mais relatada durante dias escolares (e nos sábados letivos) como sendo 

o uso de despertadores ou a necessidade de ser chamado por outra pessoa, 

demonstrando assim a dificuldade do adolescente em despertar sozinho em um 

horário apropriado para chegar a tempo para o início das aulas. O efeito que os 

horários escolares exercem sobre o padrão de sono de adolescentes e o quanto são 

um desafio temporal para estes jovens vem sendo documentado há muito tempo e 

este estudo corrobora esta idéia (Andrade et al., 1993; Carskadon et al., 2004; Jenni 

& Carskadon, 2009; Moore & Meltzer, 2008; Owens, 2014). Em contrapartida, nota-

se um alto percentual de participantes que relatam despertar espontaneamente 

durante o final de semana. O despertar espontâneo pode estar relacionado ao fato 

de que o dia livre pode permitir a estes indivíduos a possibilidade para escolher os 

próprios horários. Isto levaria a expressão de seu padrão endógeno, sem o possível 

mascaramento promovido pelo uso de outras formas de despertar e dos 

compromissos sociais encontrados durante a semana, neste caso, a escola. 

Semelhantemente ao que se previu quanto à distribuição dos escores para o 

cronotipo amostrados, a maioria dos indivíduos apresentou escores de cronotipo 

intermediário e muitos indivíduos apresentaram tendência à vespertinidade, dado 

este que é bem documentado em estudos em adolescentes realizados no Brasil e 

em outros países (Andrade et al., 1993; Carskadon & Dement, 2011; Crowley et al., 

2015; Juda et al., 2013; Millman, 2005; Owens, 2014; Vollmer et al., 2012). Todavia, 

diferentemente do previsto, grande parte dos indivíduos amostrados que 
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compuseram o grupo SC apresentou tendência à matutinidade. Este dado pode 

estar relacionado ao perfil de exposição à luz durante o dia destes indivíduos. A 

partir da análise visual dos perfis de atividade/repouso e exposição à luz, percebe-se 

que estes indivíduos recebem maiores intensidades luminosas durante o dia e 

menores à noite, quando comparados aos participantes amostrados no grupo Nt, em 

que o oposto é observado. Segundo Vollmer e colaboradores (2012), a iluminação à 

noite pode ser um fator modulador da expressão do cronotipo em adolescentes, pois 

aqueles que vivem em zonas urbanas bem iluminadas apresentaram orientação 

vespertina mais forte do que adolescentes que vivem em regiões mais escuras e/ou 

rurais. 

A amostra como um todo apresenta a maioria dos indivíduos com qualidade 

ruim de sono. Estudos mostram que esta é uma característica bastante comum para 

esta faixa etária e que pode estar relacionada tanto ao horário de início das aulas 

pela manhã quanto ao uso de aparelhos eletrônicos durante a noite (Mesquita & 

Reimão, 2007, 2010; Shochat et al., 2014; Tonetti et al., 2015). Um estudo feito em 

2011, na China, mostrou prevalência de estudantes do ensino médio que 

apresentavam qualidade ruim de sono (avaliada pelo IQSP), que aumentava de 

acordo com a idade dos adolescentes e que estava relacionado principalmente ao 

uso de TV e computadores à noite, aulas que tinham início muito cedo pela manhã e 

grandes quantidades de atividades escolares durante os fins de semana (Zhou et al., 

2011). Estes aspectos podem estar influenciando os índices de qualidade de sono 

nos adolescentes estudados, pois todos os adolescentes estudam no turno matutino, 

8,2% dos integrantes do grupo Nt relataram estudar durante os fins de semana, e 

grande parte dos adolescentes analisados faz uso de algum tipo de dispositivo 

eletrônico antes de dormir, seja o celular (item mais freqüente para os dois grupos 
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de estudo tanto em dias escolares como em fins de semana) ou a TV e 

computadores (mais utilizado pelos adolescentes nos fins de semana).  

O uso de aparelhos eletrônicos também pode estar atrasando o horário de 

deitar dos participantes, seja pela atividade em si como pelo conteúdo presente na 

mesma (o assunto de uma conversa ou o tema de um filme, série ou jogo, dentre 

outros) ou ainda pela luz emitida pela tela no dispositivo, que pode causar a inibição 

de marcadores fisiológicos relacionados ao sono, aumentando o alerta fisiológico 

(Cajochen et al., 2011; Figueiro et al., 2011; Higuchi et al., 2003; Li et al., 2007; 

Orzech et al., 2015; Zimmerman, 2008). 

Com relação à sonolência diurna, avaliada pela EPSD, percebe-se que os 

grupos não diferem quanto ao escore médio, todavia, a maior parte dos indivíduos 

amostrados no grupo Nt apresenta tendência à „maior sonolência diurna‟. Este 

resultado pode ser aliado ao dado sobre a sonolência ao acordar, avaliado pela 

ESM, que revela diferenças marcantes entre semana e fins de semana, quando a 

sonolência ao acordar é bem mais baixa. Todavia, a sonolência aumenta 

significativamente nas segundas-feiras.  Segundo alguns autores, o aumento da 

sonolência diurna está relacionado com a diminuição do tempo na cama durante a 

semana, sendo o inverso observado (Wolfson & Carskadon, 1998). Este fato foi 

observado no presente estudo, já que os grupos apresentam maior tempo na cama 

nos fins de semana, e diminuição brusca do domingo para a segunda, quando se 

inicia mais uma semana escolar. 

Ao contrário do que se sugeriu nas hipóteses iniciais deste trabalho, a 

intensidade luminosa dentro da sala de aula não pareceu estar relacionada a 

algumas das variáveis estudadas, tais quais: o cronotipo, a qualidade do sono, os 
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níveis de sonolência diurna e parte dos hábitos de sono. Todavia, foram observadas 

correlações com padrões temporais de sono, tais como: horários de levantar e 

tempo na cama durante a semana e a irregularidade para os horários de deitar e 

levantar. Desta forma, de acordo com o que se previu inicialmente, o padrão de 

iluminação pode estar relacionado a uma modulação nos padrões temporais de sono 

dos adolescentes, caracterizada por uma relação fraca entre maiores intensidades 

luminosas dentro de sala de aula e horários de levantar mais cedo. Este dado é 

corroborado por pesquisas anteriores que indicam que a exposição à luz pela manhã 

avança os ritmos biológicos, assim, estes indivíduos levantariam mais cedo 

(Appleman et al., 2013; Chellappa et al., 2011; Corbett, 2012; Czeisler & Khalsa, 

2002). Todavia, o perfil diário de exposição mostra dados que indicam o contrário, 

visto que os indivíduos que assistem aulas em salas de aula com menor intensidade 

luminosa apresentam maior exposição à luz ao longo do dia, incluindo a manhã. Isto 

mostra que a luz medida dentro das salas de aula não indica necessariamente o 

histórico de exposição à luz durante os dias de coleta de dados. Com esta 

perspectiva, ressalta-se a realização de análises futuras mais detalhadas dos dados 

de exposição à luz coletados por actimetria pela manhã, comparando os grupos 

quanto à intensidade de luz à qual se expõem durante os horários de permanência 

em sala de aula. 

Neste sentido, o horário de levantar mais cedo pode estar relacionado com 

outras características não avaliadas neste estudo, como por exemplo, hábitos 

matinais familiares e individuais, tais como: a rotina em levantar-se e preparar-se 

para sair de casa em relação ao horário de início das aulas, ou ainda o 

deslocamento de casa a escola, do que unicamente ao padrão de iluminação dentro 

de sala. Como mostra Pereira e colaboradores (2013) estudantes que residem longe 
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do local onde estudam tendem a levantar mais cedo, para que possam estar na 

escola no horário de inicio das aulas da manhã. Neste estudo, análises iniciais não 

mostraram diferenças no tempo de deslocamento entre os dois grupos, todavia este 

ainda pode ser um fator de influência e deve ser melhor analisado. 

Os adolescentes que assistem aulas em salas com maior intensidade 

luminosa ainda apresentam tendência a menor tempo na cama, durante a semana, e 

maior irregularidade nos horários de deitar e levantar. Isto pode acontecer, pois 

estes indivíduos acordam mais cedo, mas mantêm o horário de deitar tardio, 

diminuindo o tempo na cama e aumentado a irregularidade do sono. Estes horários 

tardios podem ser decorrentes tanto do atraso de fase característico da 

adolescência, como pelo uso de aparelhos eletrônicos próximo ao horário de deitar. 

Como previsto, com relação à atenção, alguns aspectos e componentes 

apresentaram diferenças, tais como: tempo de reação geral médio, atenção 

sustentada, percentagens de acertos e omissões da atenção sustentada, do alerta 

tônico e fásico, e percentagem de omissões da atenção seletiva. Para as variáveis 

citadas, os indivíduos expostos a maiores intensidades luminosas dentro de sala 

(grupo Nt), apresentaram melhor desempenho, refletido através de menores tempos 

de reação, maior percentual de acertos e menor percentual de omissões quando 

comparados aos resultados obtidos pelos indivíduos expostos a menores 

intensidades luminosas dentro de sala (grupo SC). Neste sentido, foram observadas 

correlações fracas entre os percentuais de acertos e erros para o alerta tônico e o 

fásico, além da atenção sustentada e o padrão de iluminação registrado dentro de 

sala de aulas. Assim, como previsto nas hipóteses iniciais, indivíduos que assistem 
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aulas em salas com maior intensidade luminosa acertam mais, omitindo menor 

número de respostas, apresentando melhor desempenho nestes aspectos. 

Segundo Valdez (2005), o alerta tônico é a capacidade de responder a 

estímulos novos ou a mudanças nos padrões de um estímulo. Este componente é 

responsável por reações imediatas e tem ativação por meio do sistema ativador 

reticular ascendente (Posner & Rafal, 1987; Cohen, 1993). Este sistema, e 

consequentemente o componente da atenção vinculado a ele, pode estar 

relacionado ao componente homeostático do sono, sendo influenciado de forma 

negativa pelo cansaço. Neste sentido, a duração do sono no dia anterior a tarefa, a 

qualidade ruim e privação de sono são aspectos que podem interferir na atenção. 

Assim, e lembrando que neste estudo observou-se uma amostra que apresenta 

duração do sono diminuída em dias escolares, assim como qualidade ruim e 

privação parcial do sono, é de se esperar que os participantes dos dois municípios 

apresentassem resultados similarmente ruins quanto a este componente. Contudo, 

apenas os indivíduos que assistem aulas em salas com menor intensidade luminosa 

apresentaram desempenho diminuído. Talvez as diferenças observadas nas 

intensidades luminosas em sala de aula possam influenciar estas respostas, uma 

vez que a exposição à luz afeta a atividade cerebral em áreas cognitivas e através 

de efeitos agudos pode ativá-la (Corbett et al., 2012; Chellappa et al., 2011; Phipps-

Nelson et al., 2003; Teixeira et al., 2013).  

Outro fator que pode estar influenciando o desempenho destes alunos na 

resolução da tarefa pode estar relacionado a diferenças metodológicas de ensino 

utilizadas pelas escolas amostradas, visto que algumas escolas exigem 

cognitivamente mais de seus alunos do que outras (de Araújo, 1989; Alves, 2007). 
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De qualquer modo, a presente amostra ainda é pequena e conta com a participação 

de poucas escolas, para afirmar qualquer relação entre iluminação em sala de aula e 

desempenho cognitivo. Neste sentido, há a necessidade de mais estudos com maior 

número de escolas, coletadas nas duas localidades, que apresentem metodologias 

de ensino semelhantes e condições de iluminação semelhantes, com o intuito de 

avaliar a existência de uma relação entre os níveis de exposição à luz em sala de 

aula e a atenção. 

O alerta fásico se refere à capacidade em responder ao meio mediante um 

sinal de alerta. Enquanto isso a atenção seletiva é a capacidade de processar 

determinado estimulo em detrimento de outros. A atenção sustentada é a 

capacidade em manter por determinado tempo o alerta tônico e fásico e a atenção 

seletiva (Valdez, 2005). Todos estes componentes da atenção estão relacionados ao 

córtex pré-frontal (Cohen, 1993; Pashler et al., 2001; Posner & Rafal, 1987). Esta 

área esta relacionada à tomada de decisões, podendo ser igualmente influenciada 

por um sono inadequado, segundo a „teoria da vulnerabilidade pré-frontal‟ (Boonstra 

et al., 2007; Goel et al., 2009; Horne, 1993).  

Todavia, o córtex também pode sofrer „controle Top-down‟, muitas vezes 

chamado controle pré-frontal. Este está relacionado à motivação pessoal, que pode 

por motivos próprios aumentar conscientemente seu foco em determinada tarefa, 

direcionando sua atenção a um determinado objetivo, e consequentemente tendo 

um efeito estimulante sobre o desempenho cognitivo (Pashler et al., 2001; Valdez et 

al., 2008). Este pode ser mais um fator de influencia para os indivíduos amostrados 

neste estudo, considerando que a maioria dos indivíduos, não importando o padrão 

de iluminação dentro de sala de aula, apresenta sono inadequado e hábitos 
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próximos aos horários de deitar envolvendo aparelhos eletrônicos, que podem 

influenciar de forma negativa o sono noturno e consequentemente o desempenho no 

dia seguinte (Orzech et al., 2015).  

As motivações ao realizar a tarefa ou a privação do sono também podem 

estar relacionadas à existência de erros de comissão, variável medida através do 

tempo de reação, que consiste na tentativa do indivíduo tentar antecipar a resposta 

ao estimulo seguinte, antes mesmo que este seja registrado ou processado pelo 

cérebro; ou ainda que o tempo de reação seja tão longo que a resposta seja 

registrada no estímulo seguinte (Goel et al., 2009). Este é um aspecto que deve ser 

levado em consideração e analisado em estudos futuros, com o intuito de melhorar a 

avaliação das medidas dos componentes da atenção estudados. 

O hábito em usar o computador pode ser mais um fator de influência sobre 

os resultados observados nos dados da atenção. Alguns autores mostram que 

estudantes que usam computadores obtiveram melhor desempenho em tarefas 

escolares quando comparados a indivíduos que não o fazem (Attewell & Battle, 

1999; Schmitt & Wadsworth, 2006). Segundo Fiorini (2010), o uso do computador 

apresenta efeito positivo de longa duração sobre as habilidades cognitivas. Outras 

pesquisas sugerem que não apenas o uso, mas a prática de atividades especificas, 

como em jogos de ação, que melhora habilidades, tais quais: atenção, resolução de 

problemas, tomada de decisões, capacidade visual, velocidade de processamento, 

dentre outras; estão relacionadas a modulações positivas nos sistemas cerebrais 

responsáveis por estas habilidades (Bavelier et al., 2011). Nesta amostra, contudo, 

não foram registrados os hábitos de uso deste tipo de aparelho eletrônico, o que se 

caracteriza como uma limitação, visto que apenas o dado sobre possuir ou não um 
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computador não reflete diretamente o uso do mesmo. Desta forma, são necessários 

estudos adicionais, que avaliem o uso e a duração do uso semanal, de maneira a 

determinar os hábitos de uso ou mesmo mensurar a habilidade dos participantes em 

lidar com computadores, uma vez que a TEC é executada neste tipo de aparelho. 

Outro fator que pode ter modulado o desempenho dos grupos é a diferença 

na qualidade luminosa entre as salas de aulas, em termos de onda eletromagnética. 

Autores ao redor do mundo têm mostrado evidências de que a luz seja ela de 

comprimento de ondas curto ou longo, mesmo durante o dia, pode diminuir os 

efeitos da privação de sono e aumentar o desempenho cognitivo de forma geral, por 

mecanismos não relacionados à melatonina, visto que esta não é secretada durante 

o dia (Corbett, 2012; Chellappa et al., 2011; Okamoto et al., 2011; Sahin et al., 2013; 

2014; Teixeira et al., 2013). Infelizmente, nesta pesquisa não houve medições ou 

análises neste sentido, sendo assim necessários estudos adicionais que meçam o 

espectro eletromagnético da luz nas salas de aula dos diferentes municípios 

estudados a fim de observar se existem diferenças, bem como relações entre este 

espectro e o desempenho cognitivo dos alunos da região. 

Ao contrário do que foi proposto, não foram observadas relações entre as 

variáveis não paramétricas analisadas e o padrão de iluminação dentro das salas de 

aula. Martinez-Nicolas e colaboradores (2011) sugerem que o sistema circadiano 

pode ser influenciado pela exposição geral ao padrão claro-escuro e não apenas por 

pequenos momentos de luz brilhante, como sugerido anteriormente (Hebert et al., 

1998; Okudaira et al., 1983; Savides et al., 1986). Desta forma, ainda segundo os 

autores, exposição à luz pela manhã, aumentaria a estabilidade e amplitude, 

reduzindo a fragmentação de diversos ritmos biológicos, tais como o CSV. Enquanto 
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isso, a exposição à luz durante a noite e fragmentação do ritmo pode, além de 

contribuir para o atraso de fase, pioraria características do CSV. No presente estudo, 

notam-se exposições a luz tanto durante a fase clara quanto durante a fase escura 

do dia, através de iluminação artificial. Neste sentido, e sabendo do atraso de fase 

característico da adolescência, associado ao padrão de sono ruim observado nesta 

amostra, talvez a luz a que estes adolescentes se expõem dentro de sala de aula 

não seja o suficiente para provocar tamanhas mudanças no CSV. 

O perfil de atividade/repouso da amostra como um todo apresenta atividade 

relativamente consistente durante a fase luminosa do dia, com alguns momentos de 

menor atividade registrados durante as tardes, principalmente para os indivíduos 

que se expõem a menores intensidades luminosas dentro de sala de aula (grupo 

SC). Estes registros de menor atividade coincidem com auto-relatos de cochilos 

durante o dia. Os cochilos observados para o grupo SC apresentaram uma 

tendência a ter menor duração e percentual de ocorrência, durante a semana, 

quando comparados ao grupo Nt, que apresenta horários de início dos cochilos 

bastante diversos entre seus integrantes. O „agrupamento‟ dos horários de cochilo 

em uma faixa mais definida faz com que a observação visual dos cochilos seja mais 

evidente para o grupo SC. Além disso, estão relacionados a horários em que, em 

cidades e municípios menores e menos urbanizados, é costume se apresentar 

menor atividade, após o almoço (Ashoff, 1994; Barone, 2000). 

O perfil de atividade/repouso ainda mostra pouca ou nenhuma atividade 

durante a fase escura do dia solar durante dias de coleta, relacionando-se com o 

sono noturno dos participantes. Este perfil é consistente com dados encontrados na 

literatura referentes ao nicho temporal humano, como sendo uma espécie diurna 
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(Martinez-Nicolas et al., 2011; Emens et al., 2009; Goulet et al., 2007; Hebert et 

al.,1998; Heil & Mathis, 2002; Okudaira et al., 1983; Savides et al., 1986). Também 

se notou menor atividade de forma geral durante os fins de semana, principalmente 

no segundo fim de semana da coleta de dados. 

Com relação ao perfil de exposição à luz, observou-se que os indivíduos que 

se expõem a menores intensidades luminosas dentro de sala de aula (grupo SC) 

expõem-se a maiores intensidades luminosas no decorrer do dia. Além disso, a 

amostra como um todo parece apresentar uma relação de fase diferenciada com 

relação ao início e fim da fase ativa e a exposição à luz, na maioria dos dias de 

coleta, e principalmente para os indivíduos que se expõem a maiores intensidades 

luminosas dentro de sala de aula (grupo Nt). 

A exposição à luz parece iniciar-se antes mesmo do início da fase ativa e o 

fim da exposição à luz, depois do fim da fase da fase ativa. No início do dia, isto 

pode estar relacionado ao nascer do sol no RN, que acontece por volta das 5h da 

manhã (Brasil, 2016), bem antes do início da fase ativa (horário de levantar) dos 

participantes do estudo (SC: 6:24h e Nt: 6:06h), registrados durante os dias 

escolares, e supondo que a maioria dos participantes possuam entradas para luz 

natural em seus quartos. A exposição prolongada à luz no final do dia se estende até 

bem depois do pôr do sol, que no RN acontece por volta das 17:30h (Brasil, 2016), 

podendo estar relacionada tanto ao uso da luz elétrica, como já demonstrado por 

muitos estudos, como pelo fato de que os participantes se utilizam de muitos 

aparelhos eletrônicos à noite, o que foi relatado pelos próprios adolescentes 

(Martinez-Nicolas et al., 2011; Emens et al., 2009; Goul et et al., 2007; Hebert et 

al.,1998; Heil & Mathis, 2002; Okudaira et al., 1983; Savides et al., 1986). 
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O presente estudo apresenta limitações devido ao tamanho amostral obtido 

para análise, que talvez não tenha sido o suficiente para demonstrar todas as 

relações entre as variáveis de estudo. O tamanho amostral é reflexo tanto da 

motivação dos próprios adolescentes em participar da pesquisa, o que pode ser 

observado nitidamente pela queda do número de participantes através das etapas 

do estudo, mas também, e talvez principalmente, das dificuldades encontradas junto 

às escolas dos municípios estudados. As dificuldades vão desde: (1) escassez de 

escolas privadas e a quantidade de alunos nas instituições de Santa Cruz 

(observado em muitas cidades do interior do RN), em que mesmo assim há 

interesse por parte dos dirigentes escolares em colaborar com as pesquisas; até (2) 

a disponibilidade reduzida de diretores e equipes pedagógicas para receber a 

explanação sobre a pesquisa e desenvolvê-la na escola, geralmente preocupados 

em como a realização da pesquisa irá prejudicar o cumprimento da carga horária já 

bastante apertada para o ano letivo do ensino médio atualmente. Esse foi o caso 

encontrado na Capital do RN, que mesmo apresentando muitas escolas privadas, 

não se mostraram disponíveis para a realização da pesquisa, que pode contribuir 

com informações importantes sobre os fatores que influenciam a aprendizagem, com 

repercussões importantes para a própria escola. 

Outra limitação apresentada por este trabalho foi não apresentar uma 

análise mais aprofundada dos dados obtidos através da actimetria, já que estes 

dados poderiam ter trazido mais esclarecimento com relação aos hábitos e os ritmos 

dos alunos que participaram da pesquisa. Também não termos coletado mais 

informações com relação ao uso de aparelhos eletrônicos, tais como: mais opções 

de aparelhos que eles poderiam estar usando como tablets, por exemplo; e os 

horários de duração, início e fim do uso destes aparelhos. 
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Apesar das limitações, este foi um estudo pioneiro que se propôs a verificar 

a existência de relações entre o padrão de iluminação dentro das salas de aula e o 

CSV, qualidade do sono, sonolência diurna e a atenção em adolescentes do ensino 

médio, matriculados no turno matutino. Este trabalho torna-se inovador no sentido 

de que há poucos estudos que observem os efeitos cronobiológicos e 

comportamentais da luz durante o dia em adolescentes (Martin et al., 2016), muito 

menos dentro das escolas, onde a luz pode ser uma alternativa simples e de baixo 

custo para melhorar o desempenho de alunos durante as aulas e 

consequentemente, a aprendizagem. Desta forma, demonstrou-se que os horários 

escolares continuam sendo um desafio temporal para o sono saudável dos 

adolescentes, com repercussões negativas sobre o desempenho cognitivo. Neste 

cenário, a relação positiva entre a intensidade da luz e o desempenho atencional 

pode trazer contribuições importantes para as escolas que ministram aulas no turno 

matutino. 

Portanto, a partir dos resultados apresentados e a aparente relação entre a 

intensidade luminosa e algumas características do padrão temporal de sono e dos 

componentes da atenção, sugerem-se medidas práticas para a melhora da 

intensidade luminosa dentro das salas de aula, tais como: a troca das lâmpadas 

utilizadas por outras com maior potência, a incorporação de janelas que possibilitem 

a entrada de luz natural nas salas; desta forma aumentando a intensidade luminosa 

ambiente. Assim como, sugerem-se cursos sobre a higiene do sono para estes 

adolescentes com o intuito de alertá-los em como melhorar os hábitos de sono e de 

exposição à luz durante o dia. 



83 
 

Apesar das sugestões, sabe-se que são necessários mais estudos com 

maior população amostral em diferentes escolas nas mesmas localidades 

estudadas, com o intuito de esclarecer a relação entre iluminação em sala de aula 

de aula e o desempenho escolar. Estes estudos deverão realizar um registro mais 

detalhado do uso de aparelhos eletrônicos durante a noite, como uma forma de 

controle, para confirmar ou refutara existência de relações entre o padrão de 

iluminação dentro de sala de aula, durante o dia, e o CSV, a qualidade do sono, 

sonolência diurna e a atenção em adolescentes.  

Ademais, sabe-se que informações fóticas são primariamente recebidas pela 

retina, porta de entrada para o sistema visual e o circadiano. Estes sistemas 

apresentam necessidades de processamento das propriedades físicas fundamentais 

da luz diferentes (Rea & Figueiro, 2011), das quais apenas as propriedades do 

sistema visual são consideradas pelas normas propostas pela NBR (ISO/CIE 8995-

1. 2013), que desconsidera completamente a existência e a importância do sistema 

circadiano e o quanto ele pode influenciar positivamente o desempenho. Vale 

salientar, que este estudo apresenta resultados que mostram que por vezes nem 

mesmo as normas para o sistema visual estão sendo atendidas de forma adequada 

nas escolas. Desta forma, a adequação da qualidade de iluminação dentro das salas 

de aula pode ser um fator que contribua para a melhora da atenção e desempenho 

dos alunos, aumentando o alerta geral e facilitando a aprendizagem. Então, sugere-

se que as normas brasileiras para iluminação em ambientes de trabalho sejam 

seguidas de forma mais rigorosa nas salas de aula e que mais estudos sejam feitos 

para estabelecer uma melhor caracterização da relação entre a qualidade da 

iluminação dentro das salas de aula, e o CSV e a atenção em adolescentes, com o 

intuito de dar subsídios para reforçar a necessidade da revisão destas normas 
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nacionais para que possam atender o sistema circadiano, assim como o 

desempenho e a aprendizagem de adolescentes de forma geral. 
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6. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados propõe-se que: 

 Os adolescentes estudados apresentam hábitos e qualidade de sono ruim, 

bem como privação parcial de sono associada à irregularidade nos horários 

de sono entre semana e fim de semana, e sonolência diurna excessiva 

demonstrando o forte efeito do horário de início das aulas no turno matutino 

sobre o padrão de sono dos adolescentes, que se caracteriza como um forte 

desafio temporal independentemente da localidade em que estes jovens 

residem; 

 Aspectos do ciclo sono-vigília, tais como: horário de levantar, tempo na cama 

e irregularidade de sono, podem estar associados à intensidade luminosa em 

sala de aula, visto que os indivíduos que assistem aulas em salas com maior 

intensidade luminosa levantaram mais cedo, bem como apresentaram menor 

tempo na cama e maior irregularidade de sono. Todavia, mais estudos são 

necessários para esclarecer esta relação; 

 Componentes da atenção dos adolescentes, tais como: o alerta fásico e o 

tônico, bem como a atenção seletiva, podem estar associados à intensidade 

luminosa em sala de aula, uma vez que aqueles que são expostos a maior 

intensidade luminosa dentro de sala apresentam melhor desempenho na 

tarefa atencional através de maior percentual de acertos e menor de 

omissões nestes componentes. Entretanto, pesquisas adicionais fazem-se 

necessárias com o intuito de confirmar as relações entre a iluminação em sala 

de aula e a atenção em adolescentes. 
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UFRN CAMPUS CENTRAL

Continuação do Parecer: 1.489.057

pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e,

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não publicação dos

resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_640078.pdf

22/03/2016
21:56:01

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TALE.pdf 22/03/2016
12:29:35

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_modificado.pdf 22/03/2016
12:29:19

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Recurso Anexado
pelo Pesquisador

resposta_a_pendencias_CEP.pdf 22/03/2016
12:29:05

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_influencia_da_luz_sobre_o_ciclo
_sono_e_vigilia_modificado.docx

22/03/2016
12:21:40

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros justificativa_de_nao_atendimento_a_pen
dencia.pdf

10/12/2015
18:40:00

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros Declaracao_de_nao_inicio.pdf 08/12/2015
12:06:28

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Folha de Rosto Folhaderostro_projetoluz.pdf 08/12/2015
12:04:32

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros Consumo_alimentar.pdf 07/12/2015
23:16:36

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros Pittsburgh.pdf 07/12/2015
23:15:20

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros Epworth.pdf 07/12/2015
23:14:36

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros saude_e_sono1.pdf 07/12/2015
23:13:49

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros HO.pdf 07/12/2015
23:07:40

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros diario_sono.pdf 07/12/2015
23:06:53

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros cartadeanuencia_Neves.pdf 07/12/2015
22:59:31

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito
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Continuação do Parecer: 1.489.057

NATAL, 12 de Abril de 2016

LÉLIA MARIA GUEDES QUEIROZ
(Coordenador)

Assinado por:

Outros Cartadeanuencia_CEI.pdf 07/12/2015
22:58:52

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Outros formulario_CEP.pdf 07/12/2015
22:54:24

Carolina Virginia
Macêdo de Azevedo

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br
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ANEXO 2 

Parecer do Comitê de Ética da UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DO TRAIRI - UFRN

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS E QUALIDADE DE SONO, SONOLÊNCIA DIURNA E
DOS COMPONENTES DA ATENÇÃO DE ESTUDANTES DE SANTA CRUZ DE
ACORDO COM A EXPOSIÇÃO À LUZ NA SALA DE AULA.

Jane Carla de Souza

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí

2

48355815.6.0000.5568

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 1.245.086

DADOS DO PARECER

Pesquisas realizadas com crianças e adolescentes demonstram que o horário social de

início das aulas pela manhã leva os estudantes acordarem mais cedo nos dias de aula em relação ao fim de

semana, a redução do sono e aumento da sonolência diurna. Estas

consequências por sua vez podem comprometer o nível da atenção e o desempenho dos

estudantes na sala de aula. Além disso, a exposição à luz influencia os horários do ciclo sono/vigília

(CSV)acarretando avanços ou atrasos nos horários de sono, de acordo com o momento da exposição. Sabe

-se que horários mais tardios de sono estão associados ao maior uso de mídias à noite próximo ao horário

de dormir, sendo observada maior influência em adolescentes da área urbana. Em contrapartida, a

exposição à luz pela manhã contribui para o alerta fisiológico e para o avanço nos horários de dormir, o que

pode contribuir para manutenção da regularidade do CSV e maior duração de sono. Desta forma,

considerando que as pesquisas demonstram cada vez mais crianças e adolescentes com privação parcial

de sono na semana, irregularidade no CSV, prejuízos no desempenho dos estudantes nestas condições,

diferenças do contexto social, propomos avaliar os hábitos e qualidade de sono, sonolência diurna e

componentes da atenção, de crianças e adolescentes que frequentam as aulas pela manhã, em escolas

públicas e privadas de Santa Cruz, avaliando as diferentes condições de exposição à luz. O estudo será

realizado a partir de uma

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

59.200-000

(84)3291-2411 E-mail: cep@facisa.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Trairi S/N
S/B

UF: Município:RN SANTA CRUZ
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FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DO TRAIRI - UFRN

Continuação do Parecer: 1.245.086

análise do tipo transversal, com amostra não probabilística por conveniência. Para tal,contaremos com a

participação estudantes de ambos os sexos, entre 10 e 18 anos, de 4 escolas (2 públicas – 2 privadas) de

Santa Cruz, dos quais serão descritos os hábitos e qualidade de sono, cronotipo, níveis de sonolência

diurna e dos componentes da atenção de estudantes de escolas publicas e privadas de Santa Cruz/RN.

Estas variáveis descritas serão comparadas de acordo com o tipo da escola que estudam e o nível de

exposição à luz. A coleta de dados será realizada em duas etapas: 1)

Etapa: A saúde e o sono (caracterização geral dos hábitos de sono e classificação sócio econômica); o

questionário de Horne & Ostberg (caracterização do cronotipo) e o índice de qualidade do sono de Pittsburg;

2) Etapa 2: O diário de sono durante 10 dias acompanhado do uso do actímetro, que permite uma avaliação

objetiva do CSV a partir do registro da atividade motora do indivíduo; tarefa de execução contínua que

avalia os componentes da atenção (alerta tônico e fásico, atenção seletiva e sustentada) e avaliação da

intensidade de luz nas salas de aulas com luximetro. A caracterização dos hábitos de sono de estudantes

da área urbana possibilitará a ampliação da discussão da importância do CSV no ambiente escolar, e

esperamos poder contribuir para a promoção da saúde e qualidade de vida destes indivíduos, podendo

contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos.

Avaliação dos hábitos e qualidade de sono, sonolência diurna, cronotipo e os componentes da atenção de

estudantes de escolas públicas e privadas de Santa Cruz de acordo com a exposição à luz na sala de aula.

Objetivo da Pesquisa:

Foram acatadas todas as recomendações anteriores, ficando os riscos e benefícios da seguinte forma, a

saber:

A previsão de riscos atribuídos à participação nesta pesquisa é mínima, visto que, envolve apenas o

preenchimento de questionários, o uso do actímetro e a realização da tarefa de execução contínua no

computador. Os riscos que poderão ocorrer, consistem em constrangimentos e/ou vergonha na realização

de alguma das etapas da pesquisa, incômodo e/ou reação alérgica a pulseira do actímetro, ou desconforto

visual em relação ao brilho do monitor do computador. Para minimizar estes possíveis riscos, utilizamos um

modelo do actímetro com pulseira hipoalergênica e o brilho do monitor será reduzido. Além disso, o

participante terá o direito de retirar a qualquer momento a participação na pesquisa, sem nenhum prejuízo.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

59.200-000

(84)3291-2411 E-mail: cep@facisa.ufrn.br
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Telefone:
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FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DO TRAIRI - UFRN

Continuação do Parecer: 1.245.086

Os benefícios diretos aos participantes da pesquisa será o retorno da avaliação do sono e da atenção a

partir de um curso de educação sobre o sono, que será ofertado ao final de toda a coleta de dados na

escola. Desta forma o participante poderá aumentar o conhecimento sobre o sono; identificar entre os

próprios hábitos diários, aqueles que prejudicam o sono e conhecer estratégias que possam melhorar a

qualidade do sono e consequentemente a qualidade de vida.

A pesquisa tem um bom referencial teórico. Inicia com uma problemática de relevância para a saúde, com

metodologia coerente ao objetivo proposto.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os termos obrigatórios foram apresentados adequadamente.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

NDN

Recomendações:

O projeto encontra-se em consonância com a Resolução no. 466/2012, sendo considerado,

portanto,APROVADO.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma.

2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma.

3. O CEP FACISA deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o

curso normal do estudo.

4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP FACISA deverão conter junto uma Carta de

Encaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que esteja sendo apresentado.

5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP FACISA deverá ser comunicado,

estando os motivos expressos no relatório final a ser apresentado.

6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com o sujeito de

pesquisa.

7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório a rubrica em todas

as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo pesquisador.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

59.200-000
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SANTA CRUZ, 25 de Setembro de 2015

Fábia Barbosa de Andrade
(Coordenador)

Assinado por:

Outros anuencias0001.pdf 13/08/2015
16:41:36

Aceito

Outros Folha de Identificação do CEP -
FACISA.pdf

15/08/2015
14:28:48

Aceito

Folha de Rosto Folha de Rosto.pdf 15/08/2015
14:25:24

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

termodeconsentimentolivreesclarecidom
odificado.pdf

09/09/2015
19:34:20

Jane Carla de Souza Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

termodeassentimentomodificado.pdf 09/09/2015
19:35:05

Jane Carla de Souza Aceito

Outros cartaderespostaaspendencias.pdf 09/09/2015
19:42:07

Jane Carla de Souza Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projetonaintegramodificado.pdf 10/09/2015
10:24:01

Jane Carla de Souza Aceito

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_570574.pdf

10/09/2015
10:39:05

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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ANEXO 3 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Estamos solicitando a você a autorização para que o adolescente pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa “Influência da exposição à luz pela manhã sobre o 

ciclo sono-vigília e atenção em adolescentes do ensino médio de Natal/RN”, que tem 

como pesquisadora responsável a Profa. Carolina Virgínia Macêdo Azevedo.  

Este estudo pretende avaliar o efeito da luz pela manhã sobre os hábitos de sono, 

sonolência diurna, qualidade de sono e atenção em adolescentes do ensino médio que 

estudam pela manhã em escolas privadas de Natal/RN. O motivo que nos leva a fazer este 

estudo é que, é bastante comum a observação de adolescentes sonolentos e com 

dificuldades de manter a atenção durante as aulas pela manhã. Além disso, sabe-se que a 

exposição à luz pela manhã possui efeitos ativadores sobre o indivíduo, o que pode reduzir 

a sonolência e aumentar a atenção. Porém, estes efeitos não foram caracterizados em 

adolescentes, fazendo-se necessário analisar os hábitos de sono, sonolência diurna, 

qualidade de sono e atenção em adolescentes em função da exposição à luz pela manhã.  

Caso você decida autorizar, ele(a) passará pela aplicação de questionários de avaliação 

de sono (Questionário “A saúde e o sono”, Questionário de Horne-Ostberg para avaliação 

de cronotipo; Escala de sonolência de Epworth; Escala de sonolência de Maldonado; Diário 

do sono com escala para avaliação de sonolência), por actimetria (que corresponde a 

utilização de um equipamento semelhante a um relógio de punho que registra a atividade e 

repouso, e exposição à luz); e por uma tarefa cognitiva, para avaliação da atenção (Tarefa 

de Execução Contínua).  

Durante a realização da aplicação a previsão de riscos é mínima ou inexistente. Caso ocorra 

um desconforto, tais como questões psicológicas que venham à tona, ou detecção de 

distúrbios de sono e diagnóstico de alguns padrões dos processos cognitivos com 

necessidade de intervenção, os pesquisadores estão amplamente abertos a ajudar e 

esclarecer qualquer dúvida.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profa. 

Carolina Virginia Macêdo de Azevedo pelo telefone (84)xxxx-xxxx ou à mestranda Sabinne 

Danielle Galina (xxxxx-xxxx).  

.  

O participante tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuizo para o mesmo. Os dados que 

ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-lo. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.  



 
 

Se o participante tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. Se o participante sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, será indenizado. Qualquer dúvida sobre a 

ética dessa pesquisa, você ou o adolescente deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone xxxx-xxxx. Este 

documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável.  

Consentimento Livre e Esclarecido  

Eu,____________________________________________, representante legal do 

adolescente _________________________________________, autorizo sua participação 

na pesquisa da pesquisa “Influência da exposição à luz pela manhã sobre o ciclo sono-

vigília e atenção em adolescentes do ensino médio de Natal/RN” e autorizo a 

divulgação das informações por ele(a) fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

Natal,_____ de ______________ de ___________.  

Assinatura do participante da pesquisa  

____________________________________________________________.  

Declaração do pesquisador responsável  

Como pesquisador responsável pelo estudo, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos 

e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466112 do Conselho Nacional 

de Saúde - CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

Natal,_____ de ______________ de ___________.  

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Termo de Assentimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 
 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Relação 

entre exposição à luz pela manhã, ciclo sono-vigília e atenção em adolescentes do 

ensino médio de Natal/RN”. Coordenada pela profa. Carolina Virginia M. de Azevedo. Seus 

pais permitiram que você participasse. 

Queremos saber se existe relação entre a forma como você se expõe a luz pela 

manhã o seu o ciclo sono e vigília, qualidade do sono, nível de sonolência e a sua atenção. 

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema se desistir. Os alunos que irão participar desta pesquisa estão matriculados no 1º 

e 2º anos do ensino médio. 

A pesquisa será feita na escola em que você estuda. Os alunos irão preencher 4 

questionários em sala de aula, que avaliam os hábitos, qualidade de sono, sonolência diurna 

e a preferência pelos horários de sono (Cronotipo), o que irá durar cerca de 50 minutos. 

Posteriormente, será entregue a você um diário de sono para ser preenchido em casa, 

durante 10 dias, acompanhado de um aparelho com tamanho semelhante a um relógio de 

pulso (actímetro), que deverá ser usado no braço não dominante, e registrará a sua 

atividade motora. Além disso, na escola, você será convidado a sair da sala de aula para 

realizar a tarefa que avalia os componentes da atenção. Esta tarefa dura cerca de 12 min. e 

será feita no computador da pesquisadora. Você será apresentado a números aleatórios no 

monitor do computador e deverá apertar teclas específicas de acordo com o número 

apresentado. Todas as instruções para realizar esta tarefa lhe serão dadas previamente, 

durante o treino. 

A previsão de riscos atribuídos a sua participação é mínima, pois envolve apenas o 

preenchimento de questionários, o uso do actímetro e a realização da tarefa no computador. 

Os riscos que poderão ocorrer, consistem em constrangimentos e/ou vergonha na 

realização de alguma das etapas da pesquisa, incômodo e/ou reação alérgica a pulseira do 

actímetro, ou desconforto visual em relação ao brilho do monitor. Para minimizar estes 

possíveis riscos, utilizamos um modelo do actímetro com pulseira hipoalergênica e o brilho 

do monitor será reduzido. Além disso, você terá o direito de retirar a qualquer momento a 

sua participação da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

O benefício direto à sua participação será obter o retorno da avaliação do sono e da 

atenção, a partir de um curso de educação sobre o sono, o qual será ofertado ao final de 

toda a coleta de dados. Além disso, o curso tem por objetivo aumentar o seu conhecimento 

sobre o sono, levando-o a identificar entre os hábitos diários, aqueles que sejam prejudiciais 

ao seu sono, e assim, poder contribuir com a promoção da saúde e qualidade de vida, e 

consequentemente contribuir para a sua aprendizagem. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 

pesquisa vão ser publicados em uma dissertação de mestrado, em congressos sobre o tema 

e na publicação de artigos científicos, mas sem identificar os adolescentes que participaram. 

 



 
 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Profa. Carolina Virginia Macêdo de Azevedo pelo telefone (84) xxxx-xxxx ou à mestranda 

Sabinne Danielle Galina ((84) xxxxx-xxxx). 

 

================================================================ 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu, ________________________________________________________, portador(a) do 
documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado 
(a) dos objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 
dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu 
responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 
consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar dessa 
pesquisa. Recebi o termo de assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer 
as minhas dúvidas.  

 

Natal, ____de _________de __________. 

 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Questionário “A Saúde e o Sono” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

LABORATÓRIO DE CRONOBIOLOGIA 
 

Questionário: A Saúde e O Sono 
 

Adaptado de Mathias et al. Incentivar hábitos de sono adequados: um desafio para os educadores. In: Pinho, SZ, Saglietti, JRC. orgs. Núcleos 

de Ensino da Unesp. São Paulo: Unesp, 2006; 718-731. LeBourgeois et al.The relationship between reported sleep quality and sleep hygiene 
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Essa pesquisa pretende conhecer alguns aspectos do cotidiano de estudantes como você, os hábitos de 
sono e as condições de saúde. Responda com sinceridade e precisão. Se você tiver alguma dúvida pergunte ao 
pesquisador. A sua colaboração é muito importante para nós. Obrigado! 
 
1. Nome completo:___________________________________________________ Telefone:____________ 
 

2. Sexo: M   F  

3. Data de nascimento:   /   /     

4. Ano no qual você estuda:  Ano  Turma 

 

5. Endereço:                         

                                   

 

6. Quantas pessoas moram em sua casa?    Eu moro com mais   Pessoas 

 
7. Quantas pessoas dormem no mesmo cômodo que você?  

   a) Eu durmo sozinho 0 Pessoas 

   b) Eu durmo com mais  pessoa(s) 

 
8. Marque com um "x" qual (is) desses itens existem em sua casa e indique a quantidade: 

 Itens Número de itens possuídos 

 0 1 2 3 4 5 6 ou mais 

A Banheiros        

B Empregados domésticos        

C Automóveis        

D Microcomputador (de mesa, 
notebook, laptop, netbook) 

       

E Lava louça        

F Geladeira simples        

G Freezer (considerar como freezer a 
geladeira duplex) 

       

H Lava roupa        

I DVD / Bluray player        

J Micro-ondas        

K Motocicleta        

L Secadora de roupa        

 
9. Onde você mora existe:            Sim                          Não 

   a) Água encanada    

   b) Rua pavimentada    

 

10. Você trabalha? (em caso negativo pule para a pergunta 11)  Sim   Não  

11. Se você trabalha, responda as horas em que você trabalha: 

A Segunda-feira    às   

B Terça-feira   às   

C Quarta-feira   às   

D Quinta-feira   às   

E Sexta-feira   às   

F Sábado   às   

G Domingo   às   



 
 
12. Marque um "x" na letra correspondente ao grau de escolaridade do chefe de família (considere o chefe de 
família aquele(a) que mais contribui com a renda familiar): 
A Não alfabetizado   
B Estudou até ______ano do Ensino Fundamental (1ª a 8ª série do ginásio) 
C Estudou até ______ano do Ensino Médio (1ª a 3ª série do colegial) 
D Estudou até ______ano do Ensino Superior (Universidade/Faculdade) 

E Completou o Ensino Superior  

 
13. Como é sua freqüência na escola: (marque apenas uma alternativa)  

A Nunca ou raramente falto às aulas.  

B Falto às aulas cerca de uma vez por mês.  

C Falto às aulas cerca de uma vez por semana.  

D Falto às aulas mais de uma vez por semana.  

 
14. Avalie o seu desempenho escolar: (Faça um risco vertical na reta abaixo) 
 
Muito ruim  Muito bom 

 
15. Na hora de DORMIR ou até duas horas antes de dormir, você costuma: 

A Fumar.  

B Tomar café.  

C Tomar chá (preto ou mate).  

D Tomar refrigerante do tipo cola (ex : coca-cola) e guaraná.  

E Tomar bebidas alcóolicas.  

F Tomar mais de 2 copos de água ou outro tipo de líquido   

G Nenhuma das alternativas anteriores.  

 
16. Quando você está com fome antes de dormir, você costuma: 

A Tomar um copo de leite  

B Fazer uma refeição leve  

C Fazer uma refeição pesada  

D Dormir com fome  

 
17. Você pratica atividade física (ex: caminhadas, musculação, basquete, etc.)? 

18. Qual o horário mais freqüente em que você realiza esta atividade física? 
 

Das  horas  minutos às  horas  minutos 

19.Se você faz algum curso fora da escola, marque os dias e os horários das aulas. 

A Segunda-feira    às   

B Terça-feira   às   

C Quarta-feira   às   

D Quinta-feira   às   

E Sexta-feira   às   

F Sábado   às   

G Domingo   às   

 
20. Sobre seu local de dormir, você o considera: 

Bom    

Ruim  Se ruim, por quê?  

A  É muito claro.  

B  É muito barulhento.  

C  É muito movimentado.  

D  É muito quente.  

E  É muito abafado.  

F  Outros ______________________________________ 

A Não     

B Sim   Qual? Com que freqüência? a Diariamente.  

      b Várias vezes por semana.  

      c Uma vez por semana.  

      d Ocasionalmente.  



 
 
21. Você apresentou algum desses problemas no último mês? (marque UMA opção para cada uma das alternativas) 

  Não Uma vez 
por mês 

De 2 a 3 
vezes/mês 

De 1 a 2 vezes 
por semana 

De 3 a 6 vezes 
por semana 

Todos 
os dias 

A Levar mais do que 30 minutos para 
adormecer. 

      

B Acordar à noite e ter dificuldade em 
voltar a dormir. 

      

C Acordar muito cedo e ter dificuldade 
em voltar a dormir. 

      

D Sentir sono durante o dia.       

E Falta de ar enquanto dorme.       

F Pesadelos.       

G Ter câimbra dormindo ou ao 
acordar.  

      

H Roncar.        

I Andar dormindo.        

J Chutar as pernas dormindo.        

L Bater a cabeça dormindo.        

M Falar dormindo.        

N Gritar dormindo.        

O Ranger os dentes dormindo.        

P Se mexer muito dormindo.       

22. Você gostaria de mudar algum aspecto do seu hábito de sono? (Pode marcar mais de uma alternativa) 
 Durante a semana Finais de semana 

A Dormir mais cedo.    

B Dormir mais tarde.    

C Acordar mais cedo.    

D Acordar mais tarde.    

E Dormir por mais tempo.    

F Dormir por menos tempo.    

G Não mudaria nada.    

 
23. É comum acontecer com você: 

 
Durante a semana 

 
Finais de semana 

A Antes de dormir, ir para a cama e ficar fazendo coisas que lhe mantêm 
acordado (assistir TV, ler, jogar vídeo game, usar o celular) 

   

B Ao deitar, não conseguir dormir pensando nas coisas a fazer    

C Ao deitar, ficar relembrando os eventos do dia    

D Olhar as horas no relógio várias vezes por noite    

E Usar a cama para outras coisas (falar ao telefone, estudar, ver TV, jogar 
vídeo game, usar celular/computador/tablet) 

   

F Não conseguir dormir e ficar na cama por mais de 1h    

G Fazer uso de medicamentos para conseguir dormir    

H Acordar e ficar na cama por mais de 30 minutos     

24. Na hora de ACORDAR ou até duas horas depois de acordar, você costuma: 

A Fumar.  

B Tomar café.  

C Tomar chá (preto ou mate).  

D Tomar refrigerante do tipo cola (ex : coca-cola) e guaraná.  

E Tomar achocolatado (ex.: toddynho).  

F Tomar energético (ex.: redbull).   

G Nenhuma das alternativas anteriores.  

25. Você costuma se sentir sonolento durante o dia? (marque apenas UMA alternativa para os dias de semana e 
uma alternativa para os finais de semana) 

 Durante a semana Finais de semana 

A Não.    

B Sim, das 08 às 10 horas.    

C Sim, das 10 às 12 horas.    

D Sim, das 12 às 14 horas.    

E Sim, das 14 às 16 horas.    

F Sim, das 16 às 18 horas.    

G Sim, das 18 às 20 horas.    



 
 
26. Que meio de transporte você usa para ir para a escola todos os dias ? 

Carro   ônibus   a pé  outros  Quais?___________ 

 
27. Quanto tempo você leva para ir da sua casa até a escola? Eu levo aproximadamente _____ horas e ______ 
minutos. 
 
28. Você usa óculos escuros no caminho de casa para a escola? 

A Não   

B Sim Com que freqüência? A Diariamente.  

    B Pelo menos 3 vezes por 
semana. 

 

    C Uma vez por semana.  

    D Ocasionalmente.  

29. Você: 

a) Se incomoda com alguma coisa no quarto quando está dormindo 
(ruído, luz, rádio, tv, irmãos) 

(   ) Não           (   ) Sim.  Qual (is)? _____ 

b) Tem TV no quarto  (   ) Não             (   ) Sim  

c) Tem computador ou laptop no quarto  (   ) Não             (   ) Sim 

30. Você: 

a) Apresenta algum problema de saúde (   ) Não ( ) Sim. Qual?_______________ 

b) Está tomando algum remédio (   ) Não (   ) Sim 

c) Está fazendo algum tratamento médico (   ) Não (   ) Sim 

d) Tem ou teve: 
(Caso você não tenha ou teve essas 
doenças, por favor, marque a opção 
nenhuma ao lado) 

(   ) Hipertensão                   
(   ) Meningite 
(   ) Embolia 
(   ) Insônia  
(   ) Diabetes                        
(   ) Encefalite     
(   ) Derrame cerebral   
(   ) Obesidade 
(   ) Dor de cabeça  
(   ) Déficit de atenção 
(   ) Dificuldade para falar    

(   ) Transtorno de aprendizagem 
(   ) Tumor cerebral 
(   ) Câncer 
(   ) Epilepsia (convulsões) 
(   ) Coma 
(   ) Infarto cardíaco 
(   ) Infarto cerebral 
(   ) Asma 
(   ) Nenhuma 
(   ) Outras. Qual?___________ 

e) Bateu forte com a cabeça (   ) Não (   ) Sim 
Perdeu a consciência?  
(  ) Não  (  ) Sim  
Por quanto tempo?__________ 
Vomitou?  
(   ) Não  (   ) Sim 
Foi ao hospital?    
(   ) Não  (   ) Sim 
Teve fratura craniana?  
(   ) Não  (   ) Sim 

f) Fez alguma operação no cérebro  (   ) Não (   ) Sim 

g) Desmaiou no último mês (   ) Não (   ) Sim 

h) Urinou ou evacuou por acidente no 
último mês 

(   ) Não (   ) Sim 

i) Se perde frequentemente (   ) Não (   ) Sim 

j) Às vezes vê ou escuta coisas que 
outras pessoas não percebem  

(   ) Não (   ) Sim 

k) Em alguns momentos não responde 
ao que estão dizendo 

(   ) Não (   ) Sim 
 

 
31. Você gostaria de saber alguma informação a respeito do sono? Qual? 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Escala de MatutinidadeeVespertinidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUESTIONÁRIO DE MATUTINIDADE/VESPERTINIDADE 

Nome:__________________________________________________________Sexo:________ 
Escola da pesquisa:_______________________________________________Série:________ 
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. Imagine, sua aula foi cancelada. Você pode 
levantar o horário que quiser. Qual horário faria 
isso?  

a) 05h00 e 06h30    
b) 06h30 e 07h45     
c) 07h45 e 09h45 
d) 09h45 e 11h00 
e) 11h00 edepois do meio-dia 

 
2. Você acha fácil levantar-se de manhã cedo?  

a) Acho bastante difícil 
b) Acho mais ou menos difícil 
c) Acho mais ou menos fácil 
d) Acho bastante fácil 

 
3. A aula de Educação Física está marcada para 
às 07h00. Como se sentiria assim tão cedo? 
Como será seu desempenho?  

a) Muito bom 
b) Bom 
c) Pior que o de costume 
d) Ruim 

 
4. Notícia ruim: você precisa fazer um teste com 
duração de duas horas. Notícia boa: você pode 
fazer o teste na hora que achar melhor. Que 
horário escolheria?  

a) 08h00 às 10h00 
b) 11h00 às 13h00 
c) 15h00 às 17h00 
d) 19h00 às 21h00 

 
5. Quando você está mais disposto (bem) para 
fazer suas atividades favoritas?  

a) De manhã! Sinto-me cansado(a) à noite 

b) De manhã, melhor do que à tarde 
c) À tarde, é melhor do que de manhã 
d) À tarde! Sinto-me cansado(a) de manhã 

 

6. Adivinhe! Seus pais deixaram você escolher a 
hora de ir dormir. Que horas escolheria?  
 

a) 20h00 e 21h00 
b) 21h00 e 22h15 
c) 22h15 e 24h30 
d) 24h30 e 01h da madrugada 
e) 01h45 e 03h00 

 
7. Como se sente após meia hora que se levanta da 
cama?  

a) Sonolento(a) 
b) Um pouco aéreo(a)  
c) Normal 
d) Pronto(a) pra conquistar o mundo 

 
8. A que horas você sente sono?  

a) 20h00 e 21h00 
b) 21h00 e 22h15 
c) 22h15 e 24h30 
d) 24h30 e 01h45 
e) 01h45 e 03h00 

 
9. Digamos que você tenha que se levantar às seis 
horas da manhã, como seria? 

a) Ruim 
b) Não muito bom 
c) Bom 
d) Legal, sem problemas 

 
 
 
10. Quando você acorda de manhã, quanto tempo 
demora a ficar totalmente sem sono?  

a) 0 a 10 minutos 
b) 11 a 20 minutos 
c) 21 a 40 minutos 
d) Mais de 40 minutos 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Idade: _______     Sexo: (    ) Masculino    (     ) Feminino              Série: __________________ 

Escola: _____________________________________________________________________ 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH 

 

INSTRUÇÕES: As questões a seguir referem-se aos seus hábitos de sono apenasdurante 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  

 

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  

 

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? ______________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Escala Pediátrica de Sonolência diurna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Nome:_________________________________________ data: ___/___/____. 
 
Escola da pesquisa _______________________________________________. 

 
 

Avaliação da sonolência -Escala Pediátrica de Sonolência Diurna 
(Feldenet al., 2016) 

 
 
Gostaríamos de saber: 
 
1. Com qual frequência você dorme ou sente sono em sala de aula? 
( ) Sempre     ( ) Frequentemente     ( ) Às vezes     ( ) Quase nunca     ( ) Nunca 
 
2. Com qual frequência você fica com sono ao fazer a lição de casa? 
( ) Sempre     ( ) Frequentemente     ( ) Às vezes     ( ) Quase nunca     ( ) Nunca 
 
3. Você está atento/alerta na maior parte do dia? 
( ) Sempre     ( ) Frequentemente     ( ) Às vezes     ( ) Quase nunca     ( ) Nunca 
 
4. Com qual frequência você se sente cansado e mal humorado durante o dia? 
( ) Sempre     ( ) Frequentemente     ( ) Às vezes     ( ) Quase nunca     ( ) Nunca 
 
5. Com qual frequência você tem dificuldades para sair da cama de manhã? 
( ) Sempre     ( ) Frequentemente     ( ) Às vezes     ( ) Quase nunca     ( ) Nunca 
 
6. Com qual frequência você volta a dormir depois de acordar pela manhã? 
( ) Sempre     ( ) Frequentemente     ( ) Às vezes     ( ) Quase nunca     ( ) Nunca 
 
7. Com qual frequência você precisa de alguém ou de auxílio de despertador para te 
acordar de manhã? 
( ) Sempre     ( ) Frequentemente     ( ) Às vezes     ( ) Quase nunca     ( ) Nunca 
 
8. Com que frequência você acha que precisa dormir mais? 
( ) Sempre     ( ) Frequentemente     ( ) Às vezes     ( ) Quase nunca     ( ) Nunca 
 
 
 
 
 

 
 

 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Diário de Sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do aluno(a)_________________________________________ 

Data: Dia:_____ Mês:_______ ano:_____.   Dia da semana:________  

 

1. A que horas você foi deitar ontem?_______  

 

2. O que você estava fazendo antes de dormir?  

 a) Estava assistindo TV. 

 b) Estava usando o computador. 

 c) Estava usando videogame/jogos eletrônicos. 

 d) Estava estudando/fazendo atividade da escola 

 e) Estava no trabalho 

 f) Estava em uma festa  

 g) Estava usando o celular 

 h) Outra atividade. Qual (is)? _____________ 

 

3. Você acordou durante a noite?                           

 Não     (   )     

Sim     (   )  Quantas vezes ? ______ 

 

4. A que horas você acordou hoje? _______ 

 

5. Por que você acordou nesse horário?  

 a) Por causa do horário da escola  

 b) Por causa de atividades físicas/esportivas  

 c) Para viajar 

 d) Para participar de atividades religiosas  

 e) Para passear ou ir ao praia/clube/parque. 

f) Outro motivo. Qual (is)? _________ 

 

6. Como você foi acordado (a) pela manhã:   

a) Pelo despertador (  ) b) Alguém chamou (  ) c) Sozinho (  )  

 

7. Como você está se sentindo ao despertar? (Marque com um X) 

 

 

 

 

8. Você cochilou durante o dia? 
Hora de Início Hora de término 

  

  

Não (   )      

Sim (   ) Quantas vezes ? ____                     

 

9. Uso do Actímetro: 

Horários em que tirou o actímetro Horários em que colocou o actímetro 

  

  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Escala de Sonolência de Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

Questionário de Consumo Alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
Nome do aluno: _______________________________________________ 
Escola: ______________________________________________________ 
 Série: ______________ Data: ___ / ___ / ____  
 

QUESTIONÁRIO DE CONSUMO ALIMENTAR 

 
Você consumiu hoje pela manhã algum dos itens abaixo? Marque 
com um „X‟ qual(is), o tipo ou marca (Ex.: „Coca-Cola‟, para 
refrigerantes e „Redbull‟, para energéticos), e a porção consumida 
(Ex.: um copo, duas xícaras, uma garrafa pequena, duas latas, dentre 
outros). 
 

 BEBIDA  TIPO(marca) PORÇÃO 

 Café    

 Café descafeinado    

 Café com leite    

 Refrigerante    

 Chá    

 Leite com achocolatado    

 Chocolate em barra    

 Cappuccino    

 Guaraná em pó    

 Energético    

 Medicamento para se 
manter acordado 

 
 

  

 Medicamento para 
dormir 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


