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RREESSUUMMOO  
 

 

Diversos autores descreveram as principais características e 

transformações pela qual o ciclo vigília/sono passa durante a infância, tais como o 

estabelecimento do padrão circadiano, consolidação do sono noturno, 

desaparecimento dos episódios de cochilos diurnos e redução das horas totais de 

sono. No entanto, poucos estudos longitudinais foram conduzidos no sentido de 

caracterizar este ciclo em determinadas fases da infância como, por exemplo, nas 

transições de anos escolares. Novas rotinas sociais presentes nessas transições 

podem ter conseqüências distintas sobre as características de sono de escolares. 

Nossa proposta foi estudar longitudinalmente o ciclo vigília/sono de um 

grupo de crianças sadias, que freqüentam uma escola de período integral, 

durante a transição da Educação Infantil (grupo 5) para o Ensino Fundamental (1ª 

série). As características do sono foram abordadas através de diário de sono, 

questionário e actímetro.  

Entre outras diferenças, na Educação Infantil as atividades pedagógicas 

aconteciam à tarde ao passo que no Ensino Fundamental estas atividades eram 

ministradas durante as manhãs; na Educação Infantil as crianças podiam cochilar 

após o almoço, atividade não prevista no Ensino Fundamental. A nova rotina 

escolar produziu um adiantamento nos horários de início e final de sono nos finais 

de semana e dias letivos, mas não modificou de maneira significativa a duração 

de sono. A quantidade de crianças que cochilava diminuiu ao longo do estudo, 

porém a impossibilidade de cochilar nos dias letivos no Ensino Fundamental 

produziu um aumento na freqüência deste comportamento em outros momentos 

fora do horário de aula. Não detectamos correlações entre o hábito de cochilar e 

os horários de início e final do sono noturno, bem como de sua duração.  
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AABBSSTTRRAACCTT  
 

 

Several researchers have described the main features and changes of the 

sleep/wake cycle along infancy, such as establishment of the circadian pattern, 

sleep consolidation, reduction of napping episodes and total sleep duration. 

However, longitudinal studies which characterize the infants' sleep during 

transition of school years, for instance, are rare. New social routines involved in 

such transitions could affect differently the sleep patterns of school children. 

Our purpose was to study the sleep/wake cycle of a group of healthy 

children attending a full–time school, along the transition from preschool to 

elementary school. The sleep data were collected by sleep logs, questionnaires 

and actimeter recordings.  

In preschool, formal teaching happened in the afternoon whereas in 

elementary school these activities were performed in the morning; napping was 

allowed after lunch for preschool children and not planned for elementary school 

children. The new social routine produced phase advance of sleep onset and 

offset both on weekends and schooldays, but sleep duration was not significantly 

changed. The number of children that usually napped decreased; however, the 

impossibility of napping on schooldays in elementary school, was associated to an 

increase in the frequency of this behavior outside the school. We did not detect 

correlations between napping preference and onset, offset and duration of 

nocturnal sleep episodes. 
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II..    IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

 

AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
 

 

Neste trabalho pretendemos investigar algumas das peculiaridades do ciclo 

vigília/sono (CVS) infantil durante a transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental. 

 

Na primeira parte da introdução apresentaremos as principais 

características do CVS, que é o ritmo biológico mais estudado na espécie 

humana.  

 

Na segunda parte daremos atenção especial às características do CVS da 

população infantil, alvo de interesse deste trabalho. Existem poucos estudos 

sobre o sono durante a infância e um dos motivos é a falta de instrumentos e 

protocolos adequados para essa abordagem. A maioria dos estudos foi realizado 

principalmente por causa da necessidade dos pais em resolver os problemas de 

sono de suas crianças.  

 

No final desta introdução apresentaremos algumas características do sono 

infantil, as quais determinam o desenvolvimento do padrão de sono no indivíduo 

adulto e discutiremos a influência de fatores sociais nos padrões de sono infantil.  

 

 

 

 

 



 

PPAARRTTEE  11::  OO  cciicclloo  vviiggíílliiaa//ssoonnoo  
 

 

DDAA  RRIITTMMIICCIIDDAADDEE  AAOO  RREELLÓÓGGIIOO  BBIIOOLLÓÓGGIICCOO  
 

"A evolução criou um sistema que utiliza a luz para fazer os ajustes fisiológicos" 

 Stanley Coren, 1996 

 

 

No nosso planeta a recorrência regular de eventos geofísicos como o dia e 

a noite, as estações climáticas do ano e as oscilações das marés, é explicada 

pelos movimentos rotacionais da Terra e pela interação deste planeta com outros 

corpos celestes.  

Antigamente acreditava-se que tais eventos geofísicos seriam 

responsáveis pela ritmicidade das expressões fisiológicas ou comportamentais de 

um organismo, por exemplo, no caso de espécies de hábito diurno o anoitecer 

determinaria o início do sono e o amanhecer determinaria o despertar. 

No início do século XVIII este conceito passou a ser contestado por alguns 

cientistas ao observarem que um organismo, mantido num ambiente isolado e 

sem pistas da variação temporal, ainda se comportava de maneira rítmica (Moore-

Ede, et al. 1982).  

Muitos estudos posteriores contribuíram para confirmar a idéia de que 

existem mecanismos marcadores de tempo nos organismos e que então a 

repetição periódica de fenômenos biológicos seria controlada endogenamente por 

alguma estrutura interna que funcionaria como um relógio. A manipulação de 

estruturas cerebrais e as evidências da determinação genética das características 

de ritmicidade foram fundamentais na consolidação destes conceitos (Konopka, 

1979; Lowrey, et. al. 2000; Low-Zeddis & Takahashi, 2001; Ralph, et.al. 1990). 

 

 

 



 

Assim, os ciclos ambientais agem na sincronização ou ajuste da expressão 

fisiológica e comportamental a um período específico. Ao contrário do que se 

pensavam estes ciclos não determinam a ritmicidade biológica apenas promovem 

seu ajuste.  

A função do "relógio biológico" é manter uma relação estável entre os 

ritmos do nosso corpo e as oscilações ambientais, e organizar temporalmente os 

diversos processos endógenos com diferentes períodos como a secreção de 

hormônios, variação de temperatura, ciclo vigília/sono, época de acasalamento, 

migração de aves etc. (Marques & Menna-Barreto, 1997). 

 

 

 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS    DDOO    CCIICCLLOO    VVIIGGÍÍLLIIAA//SSOONNOO    
 

 

A observação de comportamentos cuja expressão está vinculada com 

eventos geofísicos facilitou o estudo de caracterização da ritmicidade biológica. 

Dentre os ritmos mais estudados na espécie humana temos o CVS. Cada 

episódio do ciclo vigília/sono acontece num intervalo de 24 horas e por isso este 

ritmo é classificado como circadiano1. Geralmente a vigília acontece na fase clara 

do dia enquanto que o sono acontece na fase escura do dia. 

O estudo e manipulação do sistema nervoso tornaram possível o 

conhecimento de estruturas no hipotálamo, conhecidas como “núcleos 

supraquiasmáticos” (NSQ), as quais seriam responsáveis pelo controle de alguns 

ritmos circadianos nos mamíferos. Os estudos com lesões parciais ou totais dos 

NSQ tornaram evidente o fato de que o CVS estaria sob o controle destas 

estruturas, enquanto a ritmicidade de outras variáveis biológicas circadianas, 

como a da temperatura central, estariam sob a responsabilidade de outras 

                                                           
1 Segundo a freqüência da onda, um ritmo é classificado em ultradiano – com período de 20 ± 4 
horas – como a freqüência cardíaca; circadiano – com período de 24 ± 4 horas; e infradiano – com 
período maior do que 28 horas, como o ciclo menstrual (Halberg, 1959). 



estruturas nervosas (Fuller, et al. 1981; Lax, et.al. 1999; Rosenwasser, et. al., 

1986). 

Vias aferentes que proporcionam a informação fótica do ambiente 

sincronizam a atividade dos NSQ, a qual se expressa através de sistemas 

eferentes diversos. O complexo nervoso formado pelos osciladores circadianos e 

suas vias aferentes e eferentes é denominado “Sistema de Temporização 

Circadiana” (Moore-Ede, et.al., 1982). A função deste sistema é coordenar os 

diversos mecanismos homeostáticos de acordo com o estado comportamental em 

um padrão temporal que proporcione adaptação e sobrevivência (Moore, 1992). 

O CVS apresenta-se de maneira diversificada na espécie humana tanto ao 

longo do seu desenvolvimento, como será visto no item à seguir, quanto entre os 

indivíduos com a mesma idade. 

Os indivíduos podem ser classificados arbitrariamente segundo a duração 

e alocação temporal dos episódios de sono. Com respeito à duração de sono 

existem indivíduos que são pequenos, médios ou grandes dormidores (Webb, 

1979). Esta é uma característica que pode ser observada no início da infância e 

as meninas parecem ter a duração de sono mais prolongada do que os meninos 

(Menna-Barreto, et al. 1989). Quanto a alocação dos episódios de vigília e sono 

nas 24 horas os indivíduos são classificados em tipos matutinos, que dormem 

cedo e acordam cedo, e tipos vespertinos, que por outro lado dormem tarde e 

acordam tarde. A característica de alocação temporal do ritmo de CVS é 

acompanhada por outros ritmos como o da temperatura central, cujos valores 

máximos acontecem em horários distintos nestes dois cronotipos (Horne & 

Östberg, 1976; Webb, et al. 1978).  

Estudos com gêmeos idênticos indicam que a característica de 

matutinidade/vespertinidade pode ser determinada geneticamente (Partinen, et.al. 

1983). Apesar disso os horários de sono podem ser modulados até certo ponto 

por diferentes estímulos sociais existentes ao longo da semana (Mello, 1999; 

Valdez, 1996).  

Nos dias úteis da semana as atividades sociais, como trabalho, reuniões e 

aula, acontecem em horários com menor flexibilidade do que nos finais de 

semana e exercem um efeito distinto sobre os padrões de sono dependendo das 

características de alocação de sono dos indivíduos. Estes compromissos sociais 



não são determinados considerando-se as diferenças individuais dos hábitos de 

sono. Pessoas do tipo vespertinas quando realizam atividades num horário muito 

cedo pela manhã poderiam estar reduzindo sua quantidade de sono. Quando a 

duração de sono não é adequada no dia seguinte o desempenho fica 

comprometido e o nível de alerta diminui. 

O pesquisador Fogel (apud Cofer, et.al. 1999) discutiu a possibilidade de 

que a escolha profissional e estilo de vida seriam determinados conforme as 

características de matutinidade ou vespertinidade das pessoas. De fato este é um 

assunto polêmico dentro de uma sociedade em que cada vez mais se cultua o 

hábito de dormir pouco e produzir cada vez mais.  

 

 

 

MMOODDUULLAAÇÇÃÃOO    DDAA    EEXXPPRREESSSSÃÃOO    DDOO    CCVVSS  
 

 

Os mecanismos responsáveis pela modulação da expressão do CVS e 

pela variação do alerta durante o dia não são tão evidentes. O conhecimento 

empírico das características do CVS possibilitou a elaboração de modelos 

matemáticos explicativos para a regulação do sono. 

Dentre os modelos propostos, o mais aceito atualmente é o de Daan, 

Beersma & Borbely (1984), no qual a interação de componentes homeostáticos e 

circadianos explicaria o início e a duração do sono noturno. Segundo este modelo 

existem “fatores indutores do sono” que se acumulam durante a vigília e são 

metabolizados durante o sono. A demanda de sono durante o dia depende da 

quantidade de vigília prévia, a qual está representada pelo componente 

homeostático.  

O componente circadiano tem uma variação ao longo do dia semelhante à 

variação dos valores da temperatura central e estaria sob o comando de um 

oscilador endógeno. Na metade do dia temos os valores máximos de temperatura 

e, portanto, de menor propensão ao sono e no meio da noite os valores mínimos 

de temperatura central e de maior propensão ao sono.  



O início da vigília acontece quando os valores do componente circadiano 

estão progredindo para o seu máximo e os valores do componente homeostático 

estão diminuindo, por outro lado o início do sono acontece quando estes valores 

estão invertidos para cada componente. 

Esse modelo de regulação do CVS explica de maneira apropriada o 

momento inicial e final do sono noturno, mas nada propõe para a característica 

bimodal de propensão ao sono durante o dia.  

O nível de alerta durante o dia, ou durante a noite no caso de trabalhadores 

noturnos (Akerstedt, et al 1995), não se apresenta de maneira constante mesmo 

quando não existe privação de sono. Existem momentos de maior ou de menor 

propensão ao sono durante o estado de vigília. Para indivíduos de hábitos diurnos 

a sonolência aumenta temporariamente perto da hora do almoço, coincidindo com 

uma atenuação do valor de temperatura central. À tarde ocorre um declínio da 

sonolência e à noite ela aumenta novamente propiciando o início do sono noturno. 

O pesquisador Lavie (1989) acrescentou ao modelo anterior explicações 

para a variação do nível de sonolência diurna. Segundo Lavie o sono e a vigília 

são determinados por meio de comportas ou de zonas proibidas do sono. Durante 

o dia existem dois momentos favoráveis ao sono denominados “comportas do 

sono” que são: secundária, no início da tarde quando a propensão é menos 

intensa; e primária, no início da noite quando a propensão ao sono é mais 

intensa. Demoramos mais para iniciar o sono quando deixamos de dormir no 

momento da comporta primária. Cada momento favorável ao sono é separado por 

“zonas proibidas” e, portanto, de maior propensão à vigília que acontecem no 

início da manhã e no final da tarde.  

O controle da expressão circadiana do CVS e da variação ultradiana da 

vigília descritos explicam a expressão do ritmo num indivíduo adulto com hábitos 

regulares e que não esteja privado de sono.  

Durante o desenvolvimento o CVS se apresenta de maneira distinta devido 

ao estado de maturação das vias neurais responsáveis pela expressão do ritmo e 

da relação de força entre os sincronizadores ambientais e os osciladores 

biológicos.  

 

 



 

OO    CCVVSS    DDUURRAANNTTEE    AA    OONNTTOOGGÊÊNNEESSEE22  
 

 

 

A manifestação do CVS e dos outros ritmos circadianos, e a sua 

sincronização através dos ciclos ambientais, depende do estado de maturação do 

Sistema de Temporização Circadiana (Hellbrügge, 1960). Durante o 

desenvolvimento ocorrem modificações na expressão do CVS quanto à estrutura 

interna, duração e alocação temporal dos episódios de sono. 

Antes do nascimento o feto está submetido a um processo de 

“coordenação materna” e seus estados de atividade e repouso são sincronizados 

pelo ciclo de atividade e repouso da mãe (Hoppenbrouwers, et al. 1978; Mills, 

1975; Prescott-Day, 1979). 

Após o nascimento ocorre a passagem para um ambiente rítmico distinto e, 

apesar da existência de um “relógio biológico”, a ritmicidade dos comportamentos 

no bebê não está ajustada à variação ambiental, pois o feto ainda não possui 

todas as conexões nervosas necessárias para o funcionamento do Sistema de 

Temporização, tal como acontece num indivíduo adulto.  

O sono do ser humano pode ser dividido segundo a estrutura interna em 

duas fases que se repetem ciclicamente: sono paradoxal ou REM3 e sono 

sincronizado ou não-REM. Ao longo do desenvolvimento ocorrem alterações na 

arquitetura do sono quanto à duração e alocação dessas fases e a porcentagem 

de sono REM diminui (Anders, et al. 1980).  

No bebê, as fases de sono se alternam em intervalos regulares, enquanto 

que no indivíduo adulto o início do sono é composto basicamente pela fase 

sincronizada e os episódios de sono dessincronizados ficam mais concentrados 

no último terço do sono noturno. No idoso a fase de sono dessincronizado torna-

se mais abundante no início da noite (Dijk, et al. 2000).  

                                                           
2 Ontogênese é o nome dado ao desenvolvimento de um organismo individual desde o zigoto 
fertilizado até a morte (Futuyma, 1992). 
3
 REM (Rapid Eye Moviments) são movimentos oculares observados durante a fase 

dessincronizada do sono 



Um bebê, logo após o nascimento, não apresenta um padrão de sono 

circadiano, ou seja, ocorrem pequenos episódios de sono alternados com 

pequenos episódios de vigília durante as 24 horas caracterizando o padrão de 

sono como polifásico (Parmelee, 1961). A instalação do padrão circadiano não é 

imediata e acontece num intervalo de semanas a um mês (Menna-Barreto, et. al. 

1996; Tomioka, et. al. 1991).  

O sono noturno contínuo nem sempre está presente em todas as crianças 

durante os primeiros anos. Elas acordam pelo menos uma vez por noite e têm 

cochilos regulares durante o dia (Estivill & Béjar 2000; Kleitman & Engelmann, 

1953; Louzada, 1995; Weissbluth, 1995).  

Com o passar dos anos, ocorre uma diminuição na duração total de sono 

como conseqüência do progressivo desaparecimento dos episódios de cochilo 

durante a manhã e em seguida durante à tarde, desta maneira a criança fica com 

a vigília diurna e o sono noturno estabelecidos, definido num padrão monofásico 

de sono (Gruber, et al., 1997; Koch, et al., 1984; Ottaviano, et al., 1996; Webb, 

1989). 

A consolidação do ritmo circadiano, estabelecimento da vigília diurna e 

desaparecimento dos episódios de cochilos durante o dia são modificações que 

acontecem durante a infância, mas existem diferenças individuais quanto a idade 

exata na qual cada modificação acontece (Dittricová, et al. 1976; Klackenberg, 

1982; Louzada, 1995).  

Na adolescência o início e final do sono noturno passam a acontecer num 

horário mais tardio. Muitos estudos já demonstraram que uma série de 

modificações fisiológicas e comportamentais durante a puberdade acabam 

influenciando os padrões de sono do adolescente (Andrade 1991; Carskadon, et 

al. 1993; Mello, 1999). No entanto, parece que o atraso de fase do sono do 

adolescente não resulta apenas do seu estágio puberal, mas também do contexto 

sociocultural no qual o adolescente está inserido (Louzada, 2000). Como já 

mencionamos, os ciclos sociais são importantes na sincronização do CVS, e 

durante a adolescência algumas atividades contribuem para que o jovem durma 

cada vez mais tarde, enquanto que outras, como os horários escolares, impedem 

que ele durma até mais tarde (Epstein, et al. 1998). As diferenças existentes nos 



padrões de sono entre os dias de semana e final de semana são particularmente 

evidentes nesta faixa etária (Mello, 1999). 

No adulto o CVS exibe um padrão monofásico estável de maneira geral, 

mas em algumas culturas é possível observar um padrão bifásico com um 

episódio de cochilo durante o dia (Webb & Dinges, 1989).  

No idoso o sono noturno é interrompido muitas vezes com acordares e os 

cochilos durante o dia são mais freqüentes. A parte final do sono do idoso é 

composta por uma grande quantidade de sono sincronizado e isto pode estar 

relacionado com o fato do idoso acordar mais cedo. O sono sincronizado é mais 

superficial e torna o indivíduo mais susceptível aos estímulos sensoriais do 

ambiente (Dijk, et al. 2000).  

Num estudo realizado por Ceolim (1999) foi possível verificar que a 

fragmentação do sono noturno era quase ausente em idosos saudáveis que 

praticavam esportes regularmente e se expunham a uma maior quantidade de luz 

pela manhã. As alterações nos padrões do sono do idoso, segundo este estudo, 

parecem ser decorrentes mais do hábito de vida do que do próprio 

envelhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PPAARRTTEE  22::  OOss  ppaaddrrõõeess  ddee  ssoonnoo  nnaa  iinnffâânncciiaa44 
 

 

 

AAVVAANNÇÇOOSS    TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOOSS    EE    MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  
 

 

Antes de caracterizar o CVS durante a infância faremos um breve relato 

dos principais fatos históricos e metodologias mais utilizadas que contribuíram 

para a descrição deste ritmo biológico no início da vida.  

O CVS vem sendo estudado com mais intensidade nas últimas décadas 

devido ao reconhecimento da importância da ritmicidade biológica na saúde e 

bem estar, associado ao desenvolvimento de métodos de coleta e de 

processamento de dados.  

Os primeiros estudos empíricos sobre a caracterização do CVS humano ao 

longo do desenvolvimento foram realizados no início do século XX e o intuito dos 

pesquisadores era quantificar as horas de sono em diversas faixas etárias 

(Terman, et al. 1913).  

Os métodos de obtenção de dados sobre o CVS eram limitados à 

observação direta do ritmo feita por um pesquisador. Apesar de fornecer apenas 

uma caracterização superficial do CVS, esta metodologia permitiu observar que a 

duração de sono era muito distinta entre bebês com a mesma idade (Parmelee, 

1961).  

A avaliação do CVS através de medidas que permitem um maior 

detalhamento desse comportamento no início da vida foi possível após o 

desenvolvimento de instrumentos como a eletroencefalografia e polissonografia 

(Berger, 1929 – apud Lavie, 1996), o registro com vídeo (Gaul, 1958 – apud 

                                                           
4 Infância: período de crescimento humano que vai do nascimento até a puberdade dividido 
segundo os caracteres anatômicos, fisiológicos e psíquicos em 3 estágios: primeira infância – de 
zero a três anos; segunda infância – de três a sete anos e terceira infância – de sete anos até a 
puberdade (Ferreira, 1999). 
 



Kleitman, 1963), o actímetro (Colburn, et.al. 1976) e também com o 

aperfeiçoamento e validação de questionários (Benedito-Silva, et al. 1990; Horne 

& Östberg, 1976) e diários de sono para diferentes populações (Lockley, et al. 

1999). 

A polissonografia é o único instrumento que nos permite detalhar os 

diversos estágios e processos fisiológicos ocorridos durante o sono e por isso é 

considerada como “padrão ouro” na validação de outros instrumentos (Souza, 

1999). Contudo existem limitações quanto a aplicabilidade deste instrumento fora 

de um laboratório de sono e por várias noites (Gruber, et al. 1997; Sadeh, 1996). 

As medidas de sono obtidas com a polissonografia são baseadas na atividade 

cerebral e precisam ser confirmadas com o auxílio do registro no diário de sono 

ou em vídeo, pois nem sempre os padrões polissonográficos correspondem aos 

relatos de sono “repousante”.  

Os demais instrumentos usados na caracterização do CVS são limitados 

na sua capacidade de detalhar a informação da estrutura interna do sono e do 

sistema fisiológico subjacente, mas são muito úteis em estudos de campo, 

interferem muito pouco na rotina do indivíduo e possibilitam a realização de 

estudos de longas séries temporais. 

Os diários e questionários auxiliam na obtenção de dados sobre o CVS em 

diversas faixas etárias e podem ser preenchidos pelo tanto pelo indivíduo que 

participa da pesquisa quanto por pessoas próximas a esse, como é o caso do 

relato de pais sobre o sono de seus filhos. A vantagem no uso destes 

instrumentos está na sua simplicidade de aplicação e na possibilidade de avaliar 

os efeitos de fatores sociais ou outros na duração e qualidade do sono ao longo 

de semanas, meses ou anos (Gulliford, et al. 1990; Klackenberg, 1982; Louzada, 

1995). No entanto a precisão do dado coletado pode ser prejudicada quando o 

indivíduo não segue o protocolo de modo adequado informando sobre as 

características de sono todos os dias.  

O actímetro5 e o registro com vídeo possibilitam monitorar o sono de 

crianças em casa. A informação sobre o estado de sono e vigília obtida com o 

                                                           
5 Actímetro é um instrumento que registra atividade motora e pode ser adaptado a um berço ou na 
forma de relógio para ser usado no punho/tornozelo de crianças e adultos (mais detalhes no item 
III. 5.2.3).  
 



actímetro é baseada nos movimentos corporais e precisa ser confirmada pela 

observação direta ou indireta (vídeo) do comportamento, pois a ocorrência de 

movimentos durante o sono pode ser interpretada erroneamente como vigília. No 

caso do vídeo, o filme precisa ser assistido posteriormente para obter-se os dados 

e a informação sobre o comportamento pode ser perdida quando a criança se 

posiciona fora do campo de filmagem.  

Uma das maneiras de coletar dados utilizadas nas primeiras pesquisas 

sobre o sono e que ainda estão presentes em determinados casos, por exemplo, 

durante a infância, é o uso concomitante do relato parental através de diários ou 

questionários e de um instrumento de coleta objetivo como o actímetro (Gruber, et 

al., 1997; Mello, 1999; Ophir-Cohen, et al. 1993; Sadeh, 1996; Sadeh, et al. 2000). 

Ao contrário do que acontece na observação do comportamento diurno, os dados 

de início ou final do sono noturno fornecidos pelos pais, ou relativos aos 

acordares noturnos de suas crianças, podem trazer alguma imprecisão pela 

ausência do observador nestes momentos (Sadeh, 1996). O uso combinado do 

registro dos aparelhos e questionários/diários abordando as mesmas 

características aumenta a qualidade e confiabilidade dos dados (Ceolim, 1999). 

Resta saber agora quando usar tais instrumentos. A obtenção dos dados 

sobre os padrões de CVS pode acontecer através de protocolos de estudos 

transversais ou de estudos longitudinais. A escolha de um destes protocolos 

depende do tipo de questão a ser investigada. Nos protocolos transversais a 

intenção é estudar muitos indivíduos ao mesmo tempo em diversas faixas etárias 

e os resultados são úteis na caracterização de populações. Existem diferenças 

quanto à expressão das características do CVS entre indivíduos com a mesma 

idade cronológica. Tanto nos estudos transversais quanto nos longitudinais 

podemos abordar estas diferenças. Contudo num protocolo longitudinal os 

mesmos indivíduos são estudados em momentos distintos da vida, o que 

possibilita acompanhar a evolução das diferenças individuais das características 

do CVS ao longo do desenvolvimento.  

 

 

 

 



 

PPEECCUULLIIAARRIIDDAADDEESS    DDOO    SSOONNOO    IINNFFAANNTTIILL  
 

 

Os avanços tecnológicos e metodológicos descritos acima contribuíram 

para um maior detalhamento das características do CVS em diversas faixas 

etárias, mas existe uma longa fase entre a infância e a adolescência que foi 

pouco explorada.  

A maioria dos estudos sobre o CVS durante a infância enfoca o diagnóstico 

e a prevenção de distúrbios de sono relacionados a uma quantidade inadequada 

(Dahl, 1996) ou a presença de comportamentos que eventualmente podem 

interromper o sono noturno, também conhecidos como parassonias. Na infância 

estes comportamentos tendem a ser passageiros e relacionados ao 

desenvolvimento (Estivill & Béjar, 2000).   

Com os dados sobre o CVS de crianças sadias podemos traçar as 

características gerais do desenvolvimento do Sistema de Temporização 

Circadiana e evolução dos principais processos que culminam no estabelecimento 

do padrão de sono adulto (Rietveld, 1990).  

Existem evidências de que a consolidação do sono noturno e conseqüente 

aumento da vigília durante o dia estariam relacionados com a redução no número 

de acordares durante o sono noturno e o desaparecimento dos episódios de 

cochilo (Estivill & Béjar, 2000; Louzada, 1995; Sadeh, et al. 2000).  

O progressivo desaparecimento dos episódios de cochilos em diferentes 

faixas etárias foi analisado em 1989 por Webb e ele concluiu que, com o 

crescimento, existe uma tendência em reduzir o número de episódios de cochilos 

mas não encurtá-los.  

Por outro lado, Weissbluth (1995) conduziu um estudo longitudinal no qual 

foi possível constatar que até os cinco anos de idade há uma redução tanto no 

número de crianças que cochilam à tarde quanto na duração média deste 

comportamento. Segundo este pesquisador os episódios de cochilos ocorridos à 

tarde não influenciam o sono noturno das crianças. Os resultados sobre a 

redução na duração e na freqüência de cochilos obtidos no trabalho de 



Weissbluth foram confirmados por pesquisadores italianos cuja intenção era 

identificar problemas de sono de crianças romanas desde o nascimento até a pré-

escola (Ottaviano, et. al., 1996). 

Nos trabalhos citados acima fica evidente a importância da variabilidade 

individual das características do CVS no início da vida e a associação existente 

entre a idade e a evolução da duração dos episódios de cochilos diurnos, 

verificando-se uma tendência à extinção desses episódios, mas a idade exata em 

que isto ocorre varia inclusive entre os indivíduos do mesmo sexo (Klackenberg, 

1982; Menna-Barreto, et. al. 1989).  

 

 

 

FFAATTOORREESS    SSOOCCIIAAIISS  
 

 

As características do sono humano são, como já mencionamos, 

determinadas principalmente por fatores biológicos inerentes ao desenvolvimento, 

além de serem sincronizadas por estímulos sociais (Estivill & Béjar, 2000; 

Louzada, 2000; Tomioka, et al. 1991).  

Quando são atribuídos horários rígidos de deitar e acordar, ou o simples 

fato de dormir num local diferente pode modificar os padrões de sono, sobretudo 

em crianças mais jovens. Num estudo realizado com crianças israelenses entre 3 

e 5 anos, que estavam dormindo num kibutz6 ou sob a tutela de outra família, foi 

observado que os problemas de sono não eram causados por estresse 

emocional, mas pelo fato das crianças estarem sendo colocadas para dormir num 

horário muito cedo. Isto acontecia principalmente na condição de tutela pois os 

horários estabelecidos para deitar faziam com que as crianças apresentassem 

dificuldades para iniciar o sono, conseqüentemente ficavam mais sonolentas 

durante o dia e cochilavam mais do que as crianças no kibutz (Ophir-Cohen, et 

al., 1993). 

                                                           
6 Kibutz: pequena fazenda coletiva, em Israel (Ferreira, 1999). 



O início da vida escolar, também é um estímulo social importante no 

estabelecimento de horários de dormir e acordar e que conseqüentemente diminui 

as diferenças nas características do CVS entre as crianças (Klackenberg, 1982; 

Koch, et al., 1987; Prescott-Day, 1979). Seria possível supor que a redução das 

diferenças das características do CVS pelo aumento das imposições temporais 

poderia estar causando privação de sono em algumas crianças (Louzada, 1995). 

A pesquisadora Vladimirova em 1983 observou que novas rotinas e 

responsabilidades, como o início das aulas, parecem não modificar a duração de 

sono de crianças, porém o sono noturno fica mais interrompido e a fase de sono 

dessincronizado fica maior. Estas modificações tendem a se normalizar após um 

período de adaptação de aproximadamente 60 dias.  

A privação de sono num adulto é constatada pela manifestação de maior 

sonolência e fadiga no dia seguinte. Medidas objetivas dos padrões de 

sonolência, tal como o Teste Múltiplo de Latência do Sono (TMLS), tem revelado 

que crianças freqüentemente mostram menos sonolência durante o dia do que um 

adolescente ou adulto (Carskadon, et.al 1989). O pesquisador Dahl (1996) 

associou a privação de sono em crianças a outras manifestações como a 

hiperatividade. 

Além do TMLS existem outras maneiras de abordar a sonolência diurna, 

por exemplo pela observação de comportamentos indicativos de sonolência. A 

pesquisadora Andrade (1997) estudou os padrões temporais de sonolência em 

adolescentes e observou que nestes indivíduos a manifestação de 

comportamentos indicativos de sonolência (bocejar, espreguiçar e esfregar os 

olhos) era maior no início da manhã e menor no final da tarde. Este resultado 

estava diretamente relacionado às características de alocação temporal e duração 

do CVS destes adolescentes.  

Num estudo sobre o bocejo humano observado em diversos ambientes foi 

possível constatar que este comportamento era mais freqüente na sala de aula 

(Baenninger, et.al. 1996).  

Um grupo de pesquisadores franceses com o intuito de observar a 

influência dos ciclos sociais sobre os ritmos biológicos de crianças que estudavam 

em período integral, durante a passagem do jardim de infância para a primeira 

série, avaliaram a sonolência através da ocorrência de bocejos observados na 



sala de aula (Koch, et al, 1987). A freqüência deste comportamento foi maior no 

início da manhã e da tarde (próximo ao horário do almoço) e existiu uma diferença 

marcante entre as crianças do jardim de infância e as da primeira série, estas 

últimas bocejavam muito mais. Eles também observaram que crianças mais 

sonolentas na sala de aula dormiam mais em casa durante os feriados ou finais 

de semana (Koch, et al., 1984), por outro lado, a supressão dos cochilos nos dias 

escolares na primeira série não foi correlacionado com o aumento na duração de 

sono noturno. O aumento do sono nos finais de semana sugere, segundo estes 

pesquisadores, a existência de um padrão de restrição de sono durante os dias 

de aula (Gulliford, et. al., 1990). 

A associação entre sonolência e desempenho tem despertado nestes 

últimos anos o interesse de muitos profissionais da área da educação no sentido 

de melhorar as condições de aprendizado na sala de aula. Em 1999 a 

coordenadora pedagógica do Centro Educacional Brandão (CEB) solicitou os 

conhecimentos dos integrantes do nosso laboratório sobre ritmos biológicos e 

desempenho escolar. Ela estava preocupada com as queixas constantes de pais 

a respeito do grau de exaustão em que se encontravam seus filhos (entre quatro 

e seis anos de idade) após um dia letivo. Nesta escola os alunos da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental estudam em período integral. Realizamos um 

estudo no qual foi proposta a possibilidade de cochilar nos dias letivos, o que 

antes era somente permitido para crianças até três anos de idade. Para as 

crianças entre quatro e seis anos de idade a possibilidade de cochilar na escola 

após o almoço teve um resultado positivo pois elas ficaram menos sonolentas 

para realizar atividades à tarde. 

Depois deste estudo comecei meu trabalho de mestrado com o objetivo de 

caracterizar o CVS da população infantil do CEB na transição da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental.  

Como foi relatado nesta introdução existem diferenças individuais no 

desenvolvimento das características de horários de sono, desaparecimento dos 

cochilos e consolidação do sono noturno. Durante a infância algumas 

modificações nos padrões de sono, como a redução na duração de sono, são 

graduais. O estudo de longas séries temporais permite observar a dinâmica 

destas características nas mesmas crianças. Contudo abordar o CVS de crianças 



submetidas a uma nova demanda social, como durante a transição da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental possibilita investigar a plasticidade e 

limitações deste ritmo biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IIII..    OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

 

 

 

Os objetivos deste trabalho foram:  

 

• Verificar o efeito que novas demandas sociais exercem 

sobre as características de CVS das crianças 

 

• Verificar a evolução da variabilidade individual das 

características de sono durante a transição da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IIIIII..    MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
 

 

11..      AA    IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO    EESSCCOOLLAARR  
 

 

Durante a transição de ano escolar muitas vezes acontece a transferência 

de alunos para outras instituições. Como a nossa intenção era acompanhar 

longitudinalmente as mesmas crianças durante a transição da Educação Infantil 

para o Ensino Fundamental, um pré-requisito decisivo na escolha da escola foi o 

conhecimento de quais alunos iriam continuar na mesma instituição no ano 

seguinte. No Centro Educacional Brandão (CEB) esta informação poderia ser 

obtida antes de iniciarmos a pesquisa. 

O CEB é uma instituição de ensino particular localizada num bairro de 

classe média e que recebe crianças desde o maternal até a oitava série. Os 

alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental estudam em tempo 

integral. O fato dos alunos ficarem o dia todo na escola é de grande interesse 

para a nossa pesquisa pois sabemos que as atividades diárias têm ação direta 

sobre o sono noturno das pessoas (Tepas, 1982). Na escola, a quantidade e a 

qualidade das atividades realizadas pelas crianças durante dia tornam-se 

semelhantes. 

 

 

22..      AA  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  EESSCCOOLLAARREESS  
 

 

Na tabela a seguir temos a organização das atividades escolares 

desenvolvidas durante o ano. Um exemplo de atividades semanais na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental está no anexo A. 

 



 

TABELA 1: Grade horária dos alunos na Educação Infantil (grupo V) e no Ensino 
Fundamental (1ª série).  
 

Educação Infantil (grupo V) 

Horário Tipo de atividade 

08:00h – 11:45h Recreação 
11:45h – 12:45h Almoço 
12:45h – 13:25h Cochilo 
13:25h – 14:40h Atividade Pedagógica 
14:40h – 15:05h Intervalo 
15:05h – 17:10h Atividade Pedagógica 
17:10h – 17:30h Recreação 

17:30h  Jantar 
  

Ensino Fundamental  (1ª série) 

Horário Tipo de atividade 

08:00h – 09:40h Atividade Pedagógica 
09:40h – 10:00h Intervalo  
10:00h – 11:40h Atividade Pedagógica 
11:40h – 12:00h Horário de Estudo (HE) 
12:00h – 13:30h Almoço 
13:30h – 18:00h Recreação e HE (intercalados) 

18:00h Jantar 
 

 

A escola começa suas atividades às 8 horas e as encerra às 20 horas. Os 

pais podem buscar seus filhos em qualquer horário, mas geralmente o fazem 

após o jantar, entre 17:30h e 19:30h.  

Nas atividades de recreação são oferecidos cursos de ballet, música, judô, 

informática, inglês, natação e atividade lúdica na brinquedoteca. Todas estas 

atividades acontecem em locais apropriados fora da sala de atividades 

pedagógicas e sempre existe um profissional responsável pelo direcionamento 

destas atividades.  

Para os alunos do Ensino Fundamental existe o Horário de Estudo (H.E.), 

no qual a criança resolve os deveres ou trabalhos passados pela professora 

durante as atividades pedagógicas. Tanto o H.E. quanto as atividades 



pedagógicas acontecem na sala de aula e seu conteúdo visa a alfabetização e o 

desenvolvimento de coordenação motora.  

As atividades pedagógicas são interrompidas por um intervalo durante o 

qual os alunos descem para o refeitório para lanchar e brincar no playground. Os 

horários de intervalo, de almoço e de jantar são escalonados de modo que 

crianças com idades diferentes não se encontrem no refeitório.  

Somente na Educação Infantil é oferecido às crianças um “momento de 

descanso” em duas salas reservadas onde os alunos podem cochilar ou ler 

estórias em quadrinhos. Para essas crianças não existe um horário estabelecido 

para chegar à escola uma vez que pela manhã são oferecidas atividades de 

recreação. No ensino fundamental as atividades pedagógicas começam às 8:00h 

e por isso os alunos devem chegar à escola antes deste horário. Na Educação 

Infantil acontecem atividades de recreação pela manhã e os alunos costumam 

chegar entre 8:00h e 10:00h. 

A rotina das atividades escolares descrita acima persistiu até o momento 

em que o trabalho foi finalizado. 

 

 

33..      CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  
 

 

As crianças que participaram da pesquisa se encontravam dentro do 

padrão de classificação do segundo estágio de infância (vide nota de rodapé 4) e 

tinham 6 anos de idade (80 ± 4 meses). Os alunos do CEB eram oriundos de 

família de classe média alta.  

Nem todas as crianças que estudavam na Educação Infantil participaram 

da pesquisa. Coletamos dados de 54 crianças dentre as quais somente 35 (17 

meninas e 18 meninos) puderam ser analisados. Os registros de 19 crianças 

foram inutilizados por causa da falta de informação sobre os horários de sono em 

determinados dias (vide item 5). 

 



44..      PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS    PPRRÉÉVVIIOOSS  
 

 

Algumas atividades foram realizadas antes da coleta de dados e serão 

descritas abaixo.  

 

 

Comissão de Ética: 

O estudo teve aprovação prévia da Comissão de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas – USP (anexo B).  

Recrutamento dos indivíduos: 

Os pais, alunos e professoras de cada período escolar foram informados 

sobre os objetivos da pesquisa. Os pais autorizaram a participação dos seus 

filhos no estudo e assinaram o consentimento livre e esclarecido (anexo C). 

Durante a observação dos comportamentos indicativos de sonolência 

(procedimento que será apresentado no item 5.2.4), não foi possível controlar o 

tipo de influência que o pesquisador teria sobre os comportamentos das crianças 

na sala de aula.  

 

 

55..      CCOOLLEETTAA    DDEE    DDAADDOOSS  
 

 

A coleta de dados aconteceu durante duas semanas consecutivas, exceto 

para a observação de comportamentos relacionados à sonolência, cuja coleta 

aconteceu durante três dias (de terça-feira até quinta-feira).  

O período de 14 dias foi determinado pois sabemos que os padrões de 

sono de adolescentes e adultos diferem entre os dias da semana e os finais de 

semana e pretendemos comparar as variações existentes no CVS de crianças 

entre esses dois momentos.  

Conduzimos o estudo em três etapas: uma no grupo V da Educação Infantil 

(EI) e duas na primeira série do Ensino Fundamental (EF1 e EF2). Os dados 



obtidos na última etapa (EF2) foram úteis para observarmos se os padrões de 

sono se modificavam três meses após a transição do ano escolar.  

Houve redução no número de participantes ao longo das etapas por 

motivos de desistência e também porque a informação sobre o sono das crianças 

não foi fornecida de modo que atendesse aos objetivos do trabalho.  

Tanto a desistência dos participantes quanto o fornecimento incompleto 

dos dados sobre o CVS tornaram necessária a realização de uma SEGUNDA 

COLETA no ano seguinte.  

Na PRIMEIRA COLETA alguns pais não seguiram de maneira adequada 

as recomendações sobre o uso do actígrafo e diário. Em algumas noites eles 

colocaram o aparelho na criança quando esta já estava dormindo e em outras 

noites eles se esqueciam de colocar o aparelho e preencher o diário com os 

horários de sono. Isto somente foi verificado quando terminamos a coleta e 

observamos que os registros actigráficos semanais estavam incompletos.  

Na SEGUNDA COLETA também estudamos o CVS de crianças durante a 

transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental na mesma escola. As 

atividades e horários escolares eram os mesmos para as populações da 

PRIMEIRA e SEGUNDA COLETAS, apesar de acontecerem em anos distintos. 

Os objetivos e procedimentos prévios não foram alterados na SEGUNDA 

COLETA, apenas tomamos o cuidado redobrado na aplicação dos protocolos 

permanecendo todos os dias na escola à disposição dos pais para esclarecer 

eventuais dúvidas e para garantir o uso adequado dos instrumentos. 

Os dados duas populações foram analisados ao longo das três etapas de 

estudo. Apresentaremos o conjunto de dados obtidos nas duas coletas e 

partiremos do princípio que as diferenças existentes entre as duas populações 

refletem diferenças individuais observáveis em qualquer ano estudado sob as 

mesmas condições. 

 

 

 

 



55..11..    CCRROONNOOGGRRAAMMAA  
 

 

Duas coletas foram realizadas para este trabalho. A PRIMEIRA COLETA 

aconteceu na transição dos anos de 1999 e 2000 e a SEGUNDA COLETA 

aconteceu na transição dos anos de 2000 e 2001. Em cada coleta foram 

realizadas três etapas de estudo nos meses de outubro, fevereiro e maio. Os 

dados não foram obtidos durante as férias. Em outubro as crianças estudavam na 

Educação Infantil (EI) e nos meses de fevereiro e maio as mesmas crianças 

estavam no Ensino Fundamental (EF1 e EF2). Em cada mês os dados foram 

coletados durante duas semanas consecutivas. No esquema abaixo temos o 

cronograma 

 

COLETAS 
PRIMEIRA/SEGUNDA:  1999/2000      2000/2001       2000/2001 

 

 
ETAPA:             Outubro       Fevereiro             Maio 

 

 

55..22..    IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS    EE    PPRROOTTOOCCOOLLOOSS  
 

 

Apresentaremos em seguida a descrição de cada um dos instrumentos 

usados nas três etapas de coleta de dados e a maneira como foram aplicados 

(em itálico).  

 

55..22..11..    QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO    DDEE    HHÁÁBBIITTOOSS    DDAA    PPOOPPUULLAAÇÇÃÃOO  ((aanneexxoo  DD))  
O questionário de hábitos usado neste trabalho é semelhante ao que foi 

usado num estudo com adolescentes realizados por MELLO (1999). Nesta versão 

os pais preenchem o questionário com informações sobre os hábitos dos seus 

filhos. Duas questões referentes ao hábito de fumar e do consumo de bebidas 

alcoólicas foram retiradas do questionário usado por MELLO, pois não são 

EI EF1 EF2 FÉRIAS 



pertinentes na caracterização dos hábitos de crianças com seis anos de idade. O 

questionário de hábitos consiste de 35 questões que abrangem os seguintes 

aspectos: condições de moradia e saúde, atividades diárias e características 

gerais do CVS. O conjunto de respostas obtidas através dos pais é útil na 

caracterização dos hábitos das crianças. 

Aplicação: O questionário foi preenchido de uma única vez pelos pais e 

devolvido para a pesquisadora no final da coleta em cada etapa. 

55..22..22..    DDIIÁÁRRIIOO    DDEE    SSOONNOO  ((aanneexxoo  EE))  
O diário de sono é um instrumento útil na observação dia a dia das 

seguintes características: horários de dormir e acordar, maneira de acordar, 

ocorrência de acordares noturnos e de cochilos nos finais de semana.  

Aplicação: Ele foi preenchido diariamente por um dos pais ou responsável com 

informações sobre o sono da criança durante as duas semanas, inclusive nos 

finais de semana e foi devolvido no final da coleta em cada etapa.  

55..22..33..    AACCTTÍÍMMEETTRROO  

O actímetro (Mini Motionlogger Actigraph Ambulatory Monitoring, Inc.) é 

um aparelho com dimensões semelhantes a um relógio de pulso que funciona 

com uma bateria de lítio de 3V (modelo CR 2430). No interior do aparelho existe 

um cristal piezoeléctrico que é sensível ao movimento. Ele é usado no punho e a 

cada movimento do braço é gerada uma corrente elétrica que é armazenada 

numa memória. Antes de começar a coleta o aparelho deve ser programado no 

computador com auxílio de uma interface. Depois de programado o actímetro fica 

ligado continuamente. Os dados são descarregados no computador através da 

interface e o sinal elétrico armazenado na memória é convertido em sinal gráfico 

no actograma (anexo F). O actograma é analisado através de um algoritmo que 

possibilita a inferência dos estados de sono e vigília. O algoritmo usado neste 

estudo foi desenvolvido por Avi Sadeh (Sadeh, et al 1989) e está disponível no 

programa Action-W versão 2 (1996 – 2000) compatível para computadores PC.  

Quando comparado com a polissonografia, que é considerada padrão-ouro 

no estudo de sono, os dados obtidos com o actímetro tem uma precisão da ordem 

de 90% na inferência dos momentos de vigília e sono (Sadeh, et al 1989). O 

actímetro providencia detalhes sobre os horários e qualidade do sono e permite 



monitorar o indivíduo por vários dias em momentos além do sono noturno e fora 

de um laboratório. Em determinadas etapas do desenvolvimento, sobretudo 

quando os indivíduos exibem episódios de cochilo diurnos, este instrumento 

possibilita o registro dos episódios de sono ao longo das 24 horas (Ceolim, 1999).  

A edição e confirmação dos dados obtidos com o actímetro são auxiliadas 

pelo diário de sono, questionário ou monitoração por vídeo. O actímetro registra o 

sono baseado na atividade motora e a ausência de movimentos pode ser 

interpretada erroneamente como sono (Mello, 1999).  

Aplicação: Os actímetros foram programados para coletar dados a cada minuto e 

foram usados para registrar a atividade motora durante a noite e a partir desse 

registro inferir a ocorrência de episódio(s) de sono. Nem todas as crianças que 

participaram do estudo usaram os actímetros pois não dispúnhamos de tantos 

aparelhos. Os aparelhos ficaram sob responsabilidade dos pais durante duas 

semanas e foram usados inclusive nos finais de semana. Os pais foram instruídos 

a colocar o actímetro na criança antes que ela estivesse dormindo. Os aparelhos 

foi usado no punho não dominante, como recomenda a literatura (Sadeh, et al 

1994) e era retirado assim que a criança acordasse, pela manhã. Entramos em 

contato com cada pai/responsável periodicamente com o intuito de verificar se os 

aparelhos estavam sendo usados corretamente. Nos dias letivos os actímetros 

eram entregues para a pesquisadora assim que cada criança chegava à escola e 

no final do dia os aparelhos eram devolvidos aos pais quando eles vinham buscar 

seus filhos. Não houve troca de aparelhos entre uma criança e outra pois os 

actímetros são identificados por números e ficaram guardados numa caixa com a 

identificação de cada criança. Nos finais de semana o uso adequados dos 

aparelhos ficava sob responsabilidade dos pais. 

55..22..44..    CCOOLLEETTOORR    DDEE    DDAADDOOSS    MMUULLTTII--TTAARREEFFAA  ((aanneexxoo  GG))  

O coletor de dados (Psion) é um computador portátil que permite o 

registro da ocorrência de comportamentos relacionados à sonolência como o 

bocejo, esfregar os olhos e espreguiçar. O programa que auxiliou no registro foi 

desenvolvido em linguagem OPL (Oriented Programming Language) no nosso 

laboratório (GMDRB). Além de permitir um registro eficiente dos comportamentos 

pelo simples digitar de três teclas, os dados podem ficar armazenados no 

aparelho por vários dias sem qualquer perda do registro. O Psion funciona com 



duas baterias AA alcalinas e também uma bateria de lítio de 3V (CR 1620) que 

preserva as informações do aparelho na falência das baterias principais. 

Aplicação: Ao longo do dia letivo observamos que os comportamentos bocejar, 

espreguiçar e esfregar os olhos foram mais freqüentes durante as atividades 

pedagógicas. O horário escolhido para as observações na EI foi das 13:30h às 

14:30h e no EF1/EF2 foi das 08:30h às 09:30h. As observações aconteceram 

somente durante uma hora por dois motivos: 1º) as atividades pedagógicas eram 

interrompidas pelo intervalo do lanche, que começava às 14:30h na EI e às 

09:30h na EF1/EF2) e 2º) os alunos que participaram da pesquisa estavam 

distribuídos em mais de uma sala de aula, então a observação dos 

comportamentos de sonolência foi realizada ao mesmo tempo por mais de um 

pesquisador. Decidimos realizar as observações durante a primeira hora de 

atividades pedagógicas e verificar a freqüência dos comportamentos indicativos 

de sonolência neste momento.  

As crianças seriam observadas a princípio durante os 5 dias letivos no 

início das atividades pedagógicas. Em dois dias da semana, segunda-feira e 

sexta-feira, aconteciam atividades fora da sala de aula no horário de observação 

e os comportamentos indicativos de sonolência muitas vezes eram ausentes, por 

exemplo, durante as aulas de Educação Física quando os alunos realizavam 

atividades que podiam estar mascarando a expressão destes comportamentos. 

Portanto consideramos apenas os dias de terça-feira até quinta-feira na análise 

da sonolência. 

Antes de começar as observações realizamos uma filmagem dos 

comportamentos bocejar, espreguiçar e esfregar os olhos com os alunos da 

Educação Infantil na sala de aula durante as atividades pedagógicas. A 

fidedignidade das observações entre os pesquisadores foi estabelecida com o 

auxílio desta filmagem. O filme foi assistido algumas vezes até que atingíssemos 

uma concordância próxima de 100% entre os pesquisadores sobre os 

comportamentos de sonolência.  

Na sala de aula o pesquisador se posicionava em pé ou sentado, de modo 

que pudesse observar todas as crianças que estavam participando do estudo. A 

freqüência dos comportamentos relacionados à sonolência foi registrada para 

cada criança, a qual foi identificada através de uma foto e uma letra do alfabeto. 



Os comportamentos também foram codificados: BOCEJO (B), ESPREGUIÇAR 

(E) e ESFREGAR O OLHO (O). Para cada comportamento observado o 

pesquisador digitava uma letra para a criança e outra para o comportamento. O 

desenho a seguir representa a tela do coletor de dados: 

 

BBOOCCEEJJOO==bb      
EESSFFRREEGGAARR  OOLLHHOO==oo        
EESSPPRREEGGUUIIÇÇAARR==ee  
TTEERRMMIINNAARR==TT  
CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO::  bb  
CCRRIIAANNÇÇAA::  ee  
************************************  
VVOOCCEE  DDIIGGIITTOOUU::        bb        ee  
HHOORRAA::    1144::1166::0022  
EESSPPAAÇÇOO  PPAARRAA  PPRROOSSSSEEGGUUIIRR  

 

O tipo de atividade que a criança desempenhava no momento em que o 

comportamento foi emitido também foi considerado. As atividades foram 

codificadas em: 

ATENÇÃO (A): quando a professora estava explicando uma tarefa 

TAREFA (T): quando o aluno estava desempenhando uma tarefa 

LIVRE (L): quando o aluno ficava circulando pela sala ou conversando com 

um colega. 

 

 

66..      AANNÁÁLLIISSEESS    EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAASS  
 

 

Os testes estatísticos foram realizados com o auxílio do programa 

Statistica (StatSoft). 

O objetivo principal do trabalho foi verificar possíveis diferenças na 

expressão do CVS ao longo das etapas.  

Comparamos os horários de sono noturno entre os dias letivos e finais de 

semana para verificarmos se crianças entre seis e sete anos apresentam 

variações das características de sono ao longo da semana. As médias de quatro 

dias letivos e quatro dias de final de semana tornam a comparação balanceada. 



Dentro do período de observação de 14 dias, escolhemos duas noites de dias 

letivos – de quarta para quinta-feira e quinta para sexta-feira – para serem 

comparadas com duas noites de final de semana – de sexta-feira para sábado e 

sábado para domingo. 

 

 

66..11..    QQUUII--QQUUAADDRRAADDOO  
 

 

O teste de qui-quadrado foi usado para verificar a existência de diferenças 

entre as freqüências das variáveis qualitativas ao longo das três etapas de coleta. 

As variáveis analisadas foram: 

• no questionário de hábitos: informações sobre as características gerais 

de sono das crianças;  

• no diário de sono: informação do modo de despertar e ocorrência de 

cochilos; 

• os comportamentos relacionados a sonolência. 

 

 

66..22..    TTEESSTTEE  DDEE  CCOORRRREELLAAÇÇÃÃOO  
 

 

As características do CVS foram abordadas com dois instrumentos. O 

diário de sono foi preenchido com a informação de 35 crianças dentre as quais 14 

usaram o actímetro. Aplicamos o teste de correlação de Pearson no sentido de 

observar se existia correlação entre as medidas obtidas pelos dois instrumentos.  

O índice de correlação de Spearman foi usado para comparar os 

comportamentos indicativos de sonolência com o tipo de atividade exibida pela 

criança. 

 



66..33..    AANNÁÁLLIISSEE  DDEE  VVAARRIIÂÂNNCCIIAA  ––  AANNOOVVAA  
 

 

Observamos se as características de sono noturno se modificavam ao 

longo das etapas, ou de acordo com o gênero, ou de acordo com a preferência 

por cochilos.  

O teste ANOVA de um fator foi usado para verificar se os padrões de sono 

se modificam em relação às seguintes variáveis independentes: gênero e 

preferência ou não por cochilos na EI.  

O teste ANOVA para medidas repetidas foi usado para verificar o efeito da 

etapa (EI, EF1 e EF2) sobre os horários de sono e sobre a quantidade de 

acordares noturnos. A diferença estatística entre as médias foram comparadas 

através do teste de contraste de Tukey. As variáveis “resposta” eram: horários de 

início, final e duração de sono, acordares noturnos e eficiência de sono. Este 

último dado era obtido através da actimetria e é uma medida de relação entre o 

tempo de sono e o tempo em que se permanece deitado (Sadeh, et al 1996; 

Gruber, et al 1997).  

 

 

66..44..    TTEESSTTEE  TT  DDEE  SSTTUUDDEENNTT  PPAARRAA  AAMMOOSSTTRRAASS  DDEEPPEENNDDEENNTTEESS    
 

 

Esta ferramenta estatística foi utilizada na comparação entre os dias de 

semana e finais de semana para as seguintes variáveis: acordares noturnos, 

início, final, duração e eficiência de sono. 

 

 

 



66..55..    AANNÁÁLLIISSEE  DDEE  CCOONNGGLLOOMMEERRAADDOOSS  
 

 

Utilizamos a análise de conglomerados para verificar a existência de 

diferenças individuais sobre os horários de sono. Este não é um teste estatístico 

típico, pois classifica os dados em táxons ou grupos através de um determinado 

algoritmo. Neste estudo empregamos a análise de médias-K ou K-means 

clustering em inglês (Statistica for windows, 1984-1985).  

Os grupos são formados segundo a similaridade das médias (distância 

euclidiana) e diferenciados estatisticamente através de uma análise de variância 

(P<0,05). Caso a análise de variância não confirme a hipótese dos grupos 

previamente determinados podemos testar um novo agrupamento e verificar seu 

significado estatístico de acordo com os objetivos do projeto.  

Com a análise de conglomerados podemos acompanhar cada criança em 

cada etapa e verificar a evolução das características do CVS para cada criança. 

Ao contrário dos outros testes estatísticos, na análise de conglomerados os dados 

sobre os horários de sono foram comparados para cada dia da semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIVV..    RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

 

Apresentaremos neste capítulo os resultados gerais da comparação 

qualitativa e quantitativa das variáveis medidas ao longo das três etapas de 

estudo. Discutiremos alguns aspectos relacionados às diferenças individuais 

através dos resultados obtidos com a análise de conglomerados e no último item 

mostraremos os resultados de algumas associações entre variáveis. 

 

 

11..      HHÁÁBBIITTOOSS    DDAA    PPOOPPUULLAAÇÇÃÃOO  
 

 

As informações dos hábitos gerais de 35 crianças (17 meninas e 18 

meninos) foram fornecidas pelos pais através do questionário de hábitos. Não 

houve alteração significativa nas condições de moradia e saúde ao longo das três 

etapas de estudo.  

O número de indivíduos nas residências era em média de 4 pessoas. 

Aproximadamente a metade das crianças dormia sozinha (EI = 50%, EF1 = 51% e 

EF2 = 49%) ou com mais uma pessoa no quarto (EI = 45%, EF1 = 46% e EF2 = 

43%). Na hora de dormir o quarto das crianças nunca estava totalmente escuro, 

uma porta aberta ou lâmpada de cabeceira garantia uma pequena luminosidade 

(EI = 95%, EF1 = 86% e EF2 = 81%). Somente para uma criança foi relatado que 

no quarto em que dormia havia muito barulho. 

As crianças que participaram da pesquisa não apresentavam problemas de 

saúde e nem estavam sendo submetidas a um tratamento médico que 

comprometesse os resultados do estudo. Os pais de três crianças relataram que 

as mesmas estavam sendo tratadas com medicação alopática para as seguintes 

patologias: carência de ferro, adenóide e alergia.  

A maioria das crianças morava próximo à escola e o tempo gasto no 

percurso escola-casa variou entre 3 e 60 minutos. Na tabela a seguir temos o 



tempo de percurso em intervalos (arbitrários) de 15 minutos e a quantidade de 

crianças (em cada etapa) que se enquadra em cada uma destas 4 classes de 

tempo de percurso: 

 

TABELA 2: Tempo de percurso (minutos) e quantidade de crianças por etapa 
(colunas) 
 

Tempo (min) EI  EF1 EF2 

0 – 15 23 24 23 

15 – 30 8 8 8 

30 – 45 2 2 3 

45 – 60  2 1 1 

 

11..11..    CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS    DDOOSS    HHÁÁBBIITTOOSS    DDEE    SSOONNOO  
 

As alternativas escolhidas para cada questão do questionário de hábitos 

foram comparadas ao longo das etapas através do teste de qui-quadrado. Os 

dados foram convertidos na forma de frequência relativa para facilitar a 

comparação com outros estudos. Houve alteração significativa ao longo do estudo 

para as questões 14 e 16 do questionário de hábitos. 

Questão 14: Seu (sua) filho(a) sente dificuldade para conseguir pegar no sono à 
noite?  

FIGURA 1: Distribuição da frequência relativa das respostas para a questão 14 
(N=35; P<0,002) 
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Questão 16: Seu (sua) filho(a) acorda no meio da noite e tem dificuldade para 
voltar a dormir? 
 

FIGURA 2: Distribuição da frequência relativa das respostas para a questão 16 
(N=35; P<0,002) 

 

 

Os resultados da escolha de alternativas para as questões 14 e 16 foram 

semelhantes na medida em que houve diferença significativa na dificuldade em 

iniciar o sono noturno na transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental. A frequência da alternativa “às vezes” foi maior na etapa EI, 

enquanto que da alternativa “nunca” foi maior nas etapas EF1 e EF2. Este 

resultado indica que a dificuldade em iniciar o sono noturno mesmo após um 

acordar no meio da noite é menor no EF quando existe horário determinado para 

chegar à escola. 

  

Não houve diferença significativa ao longo das etapas na escolha de 

alternativas para as questões 15 e 24. A maioria dos pais relatou que sua criança 

não se sentiam sonolentas durante o dia (EI = 63%, EF1 = 71% e EF2 = 70%), e 

que durante os dias letivos foi um pouco difícil acordar pela manhã (EI = 62%, 

EF1 = 60% e EF2 = 57%). 

 

A questão 20 é referente a alguns comportamentos classificados como 

parassonias. Os comportamentos mais frequentes foram: mexer-se durante o 

sono noturno, ranger os dentes, falar, roncar e chutar. Houve variação na 

quantidade de parassonias apresentadas por cada criança. 
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TABELA 3: Frequência relativa da quantidade de parassonias por criança em 
cada etapa (N=35) 
 

Quantidade de 
parassonias/ criança 

 
EI(%) 

 
EF1(%) 

 
EF2(%) 

0 9 11 16 

1 30 37 14 

2 27 6 41 

3 10 21 5 

4 14 11 16 

5 10 14 8 

 

Não houve um padrão regular na distribuição de frequências da quantidade 

de parassonias apresentadas por cada criança ao longo das etapas.  

 

 

11..22..    AATTIIVVIIDDAADDEE    EEXXTTRRAA--EESSCCOOLLAARR  
 

 

Poucos alunos realizaram atividades extra-escolares (EI=20%; EF1=14% e 

EF2=14%). As atividades aconteceram preferencialmente num horário diferente 

do que eram oferecidas as atividades pedagógicas na escola. As atividades extra-

escolares desenvolvidas foram: aulas de desenho, matemática, inglês, futebol e 

música; e também atendimento de psicopedagogia, terapia e fonoaudiologia.  

 

 

 

 

 



22..      CCOORRRREELLAATTOOSS  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTAAIISS  DDAA  SSOONNOOLLÊÊNNCCIIAA  
 

 

A variação de sonolência durante o dia geralmente é abordada utilizando-

se o Teste Múltiplo de Latência do Sono (TMLS), o qual requer um tipo de 

intervenção não aplicável na pesquisa de campo ou em determinadas faixas 

etárias.  

Podemos abordar o estado de sonolência através da observação de itens 

comportamentais relacionados à esta tais como bocejar, espreguiçar e esfregar 

os olhos. A observação e análise da frequência destes comportamentos 

indicativos de sonolência já foi realizado em outros estudos com adolescentes e 

crianças (Andrade, 1997; Koch, et al 1987).  

Existem controvérsias sobre a atribuição do bocejo ao estado de 

sonolência, isto porque nos mamíferos em geral este comportamento está 

associado a uma série de significados além do que um indicador específico do 

estado de sonolência (Baenninger, 1987). Por este motivo observamos além do 

bocejo outros dois indicadores do estado de sonolência. Os comportamentos 

espreguiçar, esfregar os olhos e bocejar foram observados em 35 crianças 

durante uma hora na sala de aula.  

Os comportamentos de sonolência observados, ao contrário dos demais 

resultados, não poderão ser comparados ao longo do estudo pois foram coletados 

em em fases distintas do dia na Educação Infantil (EI) e no Ensino Fundamental 

(EF). Por esse motivo os dados obtidos na EI não foram comparados 

estatisticamente com os dados do EF, somente os comportamentos nas etapas 

EF1 e EF2 foram comparados através do teste do qui-quadrado. Utilizamos a 

média dos três dias de observação (de terça-feira até quinta-feira) para comparar 

os comportamentos de sonolência entre as etapas. O objetivo desta comparação 

é verificar se existe diferença na frequência de ocorrência de cada item 

comportamental entre dois momentos: logo após o início do ano letivo (EF1) e 

três meses após o início do ano letivo (EF2). Pretendemos observar as diferenças 

na frequência de comportamentos durante o processo de adaptação pós-

transição. 



 

O resultado obtido na figura 3 nos permite afirmar que a frequência de itens 

comportamentais foi estatisticamente maior na etapa EF1, ou seja, no início do 

ano letivo e diminuiu após três meses de aula na EF2. 

FIGURA 3: Frequência absoluta – média dos três dias de observação – dos itens 
comportamentais nas etapas EF1 e EF2 (N=35; P<0,00001; χ2= 37,70) 

 

 

Tal como foi observado por Andrade (1997) o item comportamental mais 

frequente na primeira série foi "bocejar". A observação dos dados na primeira 

série (EF1 e EF2) aconteceu no horário das 08:30h às 09:30h. Por outro lado os 

dados obtidos na EI, no horário das 13:30h às 14:30h mostram a seguinte a 

distribuição: 

 

FIGURA 4: Frequência absoluta – média dos três dias de observação – dos itens 
comportamentais na etapa EI (N=35) 
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A comparação qualitativa das FIGURAS 3 e 4 indica que a incidência de 

itens comportamentais foi menor na etapa EI do que nas etapas EF1/EF2. Esta 

comparação evidencia o grau de prontidão dos alunos em duas fases distintas do 

dia e durante a primeira hora das atividades pedagógicas.  

Observamos qual atividade era desenvolvida pela criança na sala de aula 

no momento em que o comportamento relacionado à sonolência foi exibido. As 

atividades foram classificadas em ATENÇÃO, TAREFA e LIVRE. 

O resultado do teste de correlação de Sperman não foi significativo para o 

tipo de atividade e o comportamento indicativo de sonolência, ou seja, num dia os 

bocejos foram mais frequentes durante a atividade TAREFA e em outro dia 

durante a atividade ATENÇÃO (r=0,10; P<0,14).  

O tempo de observação na sala de aula era de uma hora e as atividades 

não aconteciam com uma sequência ou duração padronizada. Este fato pode ter 

contribuído para que a correlação não fosse evidenciada. 

 

 

33..      CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS    DDOO    CCVVSS  
 

 

As informações sobre o modo de despertar, acordares noturnos e a 

ocorrência de cochilos foram obtidas através do diário de sono e da observação 

direta dos alunos na EI (horário de cochilo na escola). 

Os horários de sono noturno foram obtidos com o actímetro e diário de 

sono. No sentido de verificarmos se existia a possibilidade de caracterizar a 

população estudada com base apenas na informação do diário de sono os dados 

do diário e actímetro foram comparados (item 3.4).  

 

33..11..    MMOODDOO    DDEE    DDEESSPPEERRTTAARR  
 

Segundo as características de modo de despertar temos que durante os 

dias letivos a maioria das crianças não acordava espontaneamente (EI=79%; 

EF1=89%; EF2=92%) e nos finais de semana a maioria acordava sozinha 



(EI=86%; EF1=87%; EF2=91%). Não houve diferença significativa quanto ao 

modo de acordar entre as etapas (PEI-EF1< 0,29 e χ2 = 1,14; PEF1-EF2<0,60 e χ2 = 

0,27; PEI-EF2<0,15 e χ2 = 2,11).  

A comparação entre estas frequências indica que ao longo do estudo 

houve um aumento na incidência do modo de despertar não espontâneo nos dias 

letivos e aumento na incidência de despertar espontâneo nos finais de semana. 

 

33..22..    AACCOORRDDAARREESS    NNOOTTUURRNNOOSS  
 

 

A quantidade média de acordares noturnos de quatro dias letivos foi 

comparada com a quantidade média de quatro dias da semana através de um 

teste t de Student para amostras dependentes. Para observar o efeito das etapas 

sobre a variável medida usamos o teste ANOVA de um fator e o teste de Tukey 

para contrastar as médias.  

Não houve diferença significativa no número de acordares noturnos entre 

os dias letivos e finais de semana em cada etapa (PEI <0,06; PEF1<0,80;  PEF2 

<0,07).  

Houve diferença estatística entre as médias de acordares noturnos nos 

finais de semana quando comparadas as etapas EI, EF1 e EF2. O teste de Tukey 

mostra que a média de acordares noturnos foi mais frequente na EI e diminuiu 

após a passagem para o EF.  

 

TABELA 4: Efeito do número de acordares ao longo das etapas nos dias letivos 
(DIA) e finais de semana (FIM) 

 

n=35 F  Nível descritivo Tukey 

DIA 0,60 P<0,55  --- 

FIM 5,14 P<0,009 EI>EF1>EF2 

 

 

 



33..33..    OOCCOORRRRÊÊNNCCIIAA    DDEE    CCOOCCHHIILLOOSS77  
 

 

A ocorrência de cochilos pelo menos uma vez durante as duas semanas de 

observação em cada etapa foi usada como indicativo de que a criança ainda 

expressava este comportamento.  

A frequência de crianças que cochilavam e a ocorrência do comportamento 

variou durante a semana e ao longo das etapas. Algumas crianças que 

cochilaram na escola também o fizeram no final de semana e no percurso casa – 

escola – casa. Por esse motivo apresentaremos a distribuição da frequência de 

cochilos em três momentos: na escola (alunos da EI), no percurso e nos finais de 

semana.  

Ao longo do estudo a quantidade de crianças que cochilavam diminuiu 

(EI=22, EF1=14, EF2=13). A redução foi acentuada durante a passagem EI � 

EF1. A maioria das crianças que cochilavam eram meninas. Nove crianças não 

cochilaram em nenhuma das etapas. 

 

� Cochilos na escola: 

 

Na EI observamos que 17 crianças (65% meninas e 35% meninos) 

cochilavam na escola das 12:45h às 13:30h. Com este dado podemos observar a 

ocorrência de cochilos ao longo dos dias letivos na EI. 

FIGURA 5: Frequência de cochilos na escola das 12:45h às 13:30h ao longo dos 
dias letivos (N=17). 

                                                           
7 Cochilo são episódios de sono ocorridos durante o dia. Neste trabalho foram considerados cochilos os 

episódios de sono diurno que aconteceram entre 6:30h e 20:00h. 
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A frequência de cochilos na escola foi maior nos dias de terça-feira e de 

quarta-feira. Este resultado pode ter sido casual pois não encontramos relação 

entre a frequência de cochilos nestes dias e as outras variáveis de sono. 

 

� Durante o trajeto: 

 

A quantidade de crianças que cochilaram durante o percurso casa – escola 

– casa foi a mesma nas etapas EI/EF1 e houve redução no número de crianças 

que cochilaram na última etapa (EI=EF1=8 e EF2=5).  

Houve diferença estatística na frequência de cochilos entre as etapas EF1 

– EF2 e EI – EF2 (PEI-EF1<0,60 e χ
2=0,29; PEF1-EF2<0,00003 e χ

2=21,39; PEI-

EF2<0,0002 e χ2=14,96).  

Entre o percurso de ida e volta também foi verificado uma diferença 

estatística (PIDA-VOLTA<0,006 e χ
2=10,31) nas etapas. Durante os dias letivos a 

frequência de cochilos no percurso de ida foi maior do que no percurso de volta 

nas duas primeiras etapas. Enquanto que na EF2 a frequência de crianças que 

cochilaram na volta foi maior do que na ida (figura 6).  

 

FIGURA 6: Frequência de cochilos nos trajetos de ida e volta em cada etapa  
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� Cochilos no final de semana: 

 

Durante os dias de final de semana houve variação, sem um padrão 

definido, no número de crianças que cochilou ao longo das etapas (EI=15; EF1=9 

e EF2=13). Na figura 7 temos a ocorrência de cochilos no final de semana em 

cada etapa.  

 

FIGURA 7: Frequência de cochilos nos finais de semana em cada etapa 

 

 

Houve diferença significativa entre as etapas EI – EF2 e EF1 – EF2 para a 

ocorrência de cochilos no sábado e no domingo (PEI-EF1<0,29 e χ2=0,59; PEF1-EF2< 

0,0001 e χ2=21,86; PEI-EF2<0,0002 e χ2=14,87). Podemos observar pelo gráfico 

que existe uma tendência ao aumento na frequência de cochilos nos finais de 

semana ao longo das etapas.  

 

Apesar do número de crianças que cochilavam se reduzir ao longo do 

estudo, os resultados sobre a ocorrência de cochilos durante o trajeto de volta e 

nos finais de semana indicam que o comportamento foi mais frequente após a 

transição.  
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33..44..    HHOORRÁÁRRIIOOSS    DDEE    SSOONNOO  NNOOTTUURRNNOO  
 

 

Realizamos um teste de correlação de Pearson com a intenção de 

observar se os resultados obtidos com o diário de sono são equivalentes àqueles 

obtidos através do actímetro. Das 35 crianças que tiveram seus dados de sono 

registrados no diário, 14 usaram actímetro. Os resultados da comparação para 

cada etapa estão nas tabelas a seguir. 

 

TABELA 5: Índice de correlação de Pearson para os dados de diário e actímetro 
na etapa EI (N=14; P<0,05) 

   Actímetro 
Diário início final duração 
Início 0,96   
Final  0,95  

Duração   0,78 
 
TABELA 6: Índice de correlação de Pearson para os dados de diário e actímetro 
na etapa EF1 (N=14; P<0,05) 

Actímetro 
Diário início final duração 
Início 0,94   
Final  0,96  

Duração   0,84 
 
TABELA 7: Índice de correlação de Pearson para os dados de diário e actímetro 
na etapa EF2 (N=14; P<0,05) 

Actímetro 
Diário início final duração 
Início 0,95   
Final  0,93  

Duração   0,89 
 

 

O alto grau de correlação entre as medidas do diário e actímetro não 

significa que são idênticas. O teste ANOVA de um único fator mostra que não 

existe diferença significativa para as médias dos horários de sono noturno entre o 

actímetro e diário de sono. O resultado gráfico da tendência das médias está no 

anexo H. Mesmo na ausência de diferença significativa entre as medidas obtidas 



em cada aparelho, podemos observar nos gráficos de tendência de médias que 

estas medidas são discrepantes.  

A diferença média8 encontrada para os horários início de sono noturno nos 

dias letivos foi de 7 minutos e nos finais de semana foi de 12 minutos. Os pais 

colocavam suas crianças para dormir e registravam o “horário de deitar” como 

início de sono, o qual era anterior ao horário registrado pelo actímetro. A diferença 

média encontrada para os horários de acordar nos dias letivos foi de 5 minutos e 

nos finais de semana foi de 15 minutos. Os pais registraram no diário o horário 

em que acordaram seu filho, no entanto a medida do actígrafo indica que a 

criança não acordava no instante em que era solicitada. A diferença média para a 

duração de sono noturno foi de 13 minutos nos dias letivos e 24 minutos nos 

finais de semana. O motivo desta discrepância está no modo como cada 

instrumento registra os horários de sono. O actímetro mede atividade motora e os 

acordares noturnos ou um sono agitado podem reduzir o valor estimado para a 

duração de sono. A discrepância foi maior nos finais de semana e isto aconteceu 

porque nestes dias os compromissos acontecem em horários mais flexíveis e os 

pais provavelmente não estavam presentes no momento em que a criança dormia 

ou acordava. O registro no diário depende da presença do pai/responsável no 

momento exato em que esses comportamentos acontecem.  

A medida obtida através do actímetro poderia ser diferente da medida do 

diário, mesmo quando o responsável presenciava o início do sono noturno da 

criança como, por exemplo, no caso de despertares noturnos não presenciados 

pelo responsável. Além das características na precisão de cada instrumento uma 

explicação adicional para estas discrepâncias é a possível diferença entre os 

horários do computador no qual os actímetros foram inicializados e do relógio de 

um pai/responsável. 

Levando em consideração esses resultados usaremos as medidas de sono 

noturno obtidas com o diário de sono pois assim teremos uma amostra maior da 

população estudada e maior confiabilidade em resultados de testes paramétricos.  

 

                                                           
8
 Diferença Média: diferença entre a média do diário e actímetro foi somada para cada etapa e 

depois dividido por três 



33..44..11..    CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  OOSS  DDIIAASS  LLEETTIIVVOOSS  EE  FFIINNAAIISS  DDEE  SSEEMMAANNAA::  
 

As médias das variáveis início, final e duração de sono noturno entre os 

dias letivos e finais de semana foram comparadas através do teste t de Student 

para amostras dependentes. Houve efeito significativo do dia da semana nos 

horários de sono noturno.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8: Média e desvio padrão dos horários de deitar nos dias letivos (dia) e 
final de semana (fim). (N=35; PEI <0,00001; PEF1<0,00001; PEF2<0,00001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FIGURA 9: Média e desvio padrão dos horários de acordar nos dias letivos (dia) e 
final de semana (fim). (N=35; PEI <0,00001; PEF1<0,00001; PEF2<0,00001). 
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Nos dias letivos as crianças deitam e acordam mais cedo do que no final 

de semana. Os dados com o actímetro também mostram o mesmo tipo de 

diferença significativa entre dias letivos e finais de semana (anexo I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: Média e desvio padrão da duração de sono noturno nos dias letivos 
(dia) e final de semana (fim). (N=35; PEI<0,02; PEF1<0,0003; PEF2<0,0002).  

 

 

A duração de sono noturno foi menor nos dias letivos do que no final de 

semana. Os dados do actímetro obtidos com 14 crianças mostram uma diferença 

significativa apenas na etapa EF1 (P<0,002). Estes resultados mostram que com 

o uso de um instrumento mais preciso e com um número amostral reduzido as 

diferenças entre dias letivos e final de semana foram maiores na EF1, ou seja, 

logo após o início do ano letivo.  

As medidas de eficiência de sono obtida com o actímetro (n=14) também 

foram comparadas com o mesmo teste estatístico, mas não houve diferença 

significativa entre os dias letivos e final de semana (anexo I). Nas etapas EI e 

EF1 a maioria das crianças teve uma eficiência do sono entre 90% e 95%. Na 

etapa EF2 a eficiência do sono foi maior que 95% para a maioria das crianças. 

O desvio padrão obtido com as medidas do diário de sono foi semelhante e 

grande para todas as variáveis ao longo das etapas, exceto para os horários de 

acordar nos dias letivos, cuja variabilidade foi menor (figura 9). Isto reflete a 

influência dos horários escolares sobre o horário de acordar no dias letivos. No 
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EF o horário de início das aulas era determinado por isso a variabilidade é menor 

do que na EI. 

 

 

33..44..22..    CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  AASS  EETTAAPPAASS::  
 

 

No sentido de observarmos se houve modificação nos horários de sono 

noturno ao longo das etapas estudadas, realizamos uma ANOVA para medidas 

repetidas. No caso de existir diferença significativa entre as médias e, portanto, de 

rejeitarmos a hipótese de nulidade (Ho), realizamos o teste de Tukey para 

comparar as médias de cada etapa.  

 

TABELA 8: Efeito da “etapa” na variável “horário de deitar” nos dias letivos (DIA) e 
finais de semana (FIM): 

 

n=35 F Nível descritivo Tukey Diferença entre médias  
(EI – EF2) 

DIA 5,04 P<0,010 EF2<EF1<EI 14 minutos 

FIM 5,88 P<0,005 EF2<EF1<EI 21minutos 

 

 

O resultado da tabela 8 mostra que o horário de deitar na etapa EF2 

passou a acontecer, em média, mais cedo do que era na etapa EI (dado 

verificado também na FIGURA 8). 

TABELA 9: Efeito da “etapa” na variável “horário de acordar” nos dias letivos (DIA) 
e finais de semana (FIM): 

 

n=35 F Nível descritivo Tukey Diferença entre médias 
(EI – EF2) 

DIA 20,65 P<0,001 EF2<EF1<EI 17 minutos 

FIM 4,38 P<0,020 EF2<EF1<EI 20 minutos 

 



Em média as crianças acordaram mais cedo nas etapas EF1 e EF2 nos 

dias letivos do que na EI. Nos finais de semana os horários de acordar na EI 

aconteceram, em média, mais tarde do que os horários de acordar na EF2.  

Na última coluna das tabelas 8 e 9 temos a diferença das médias entre a 

primeira e última etapa. O adiantamento dos horários de sono noturno foi maior 

nos finais de semana. 

Os resultados obtidos indicam que, após a transição, os horários de deitar 

e acordar das crianças passaram a acontecer mais cedo e o adiantamento 

(diferença entre médias) em cada etapa foi semelhante nos dias letivos e nos 

finais de semana. 

Não houve diferença significativa para as variáveis duração de sono 

noturno (N=35; PDIA <0,16 e F=1,89; PFIM <0,77 e F=0,27) e eficiência de sono 

(N=14; PDIA <0,21 e F=1,70; PFIM<0,62 e F=0,50) ao longo das etapas. 

Construímos um gráfico de dispersão dos pontos médios da duração de 

sono noturno com a intenção de verificar qual seria a duração de sono noturno 

mais frequente nos dias letivos (FIGURA 11) e nos finais de semana (FIGURA 

12). 

A duração de sono noturno mais frequente nos dias letivos foi semelhante 

antes e depois da transição (EI=EF1 entre 8,5h e 9h) e na etapa EF2 a duração 

mais frequente foi maior (entre 9h e 9,5h). 

FIGURA 11: Nas abscissas temos a duração de sono noturno (em horas) nos dias 
letivos em cada etapa. Nas ordenadas temos a frequência relativa de crianças 
(n=35). 
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A duração de sono noturno mais frequente estimada pelo actímetro nos 

dias letivos também foi entre 8,5h e 9h para as etapas EI e EF1 (anexo J), mas 

não houve um pico ou frequência que se destacasse para a duração de sono 

noturno na etapa EF2 talvez por causa do número reduzido de participantes 

(n=14).  

 

No final de semana a duração de sono noturno mais frequente (FIGURA 

12) foi semelhante para as etapas EI e EF2 (entre 10h e 11h) e maior do que na 

etapa EF1 (entre 9h e 10h).  

 

FIGURA 12: Nas abscissas temos a duração de sono noturno (em horas) nos 
finais de semana em cada etapa. Nas ordenadas temos a frequência relativa de 
crianças (n=35). 
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44..      AANNÁÁLLIISSEE    DDAASS    DDIIFFEERREENNÇÇAASS    IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS  
 

 

As diferenças individuais encontradas nas características temporais do 

sono serão abordadas neste item. Primeiro agruparemos as crianças de acordo 

com a similaridade das médias de duração, início e final de sono noturno. A 

distinção entre os grupos formados será testada através de uma ANOVA.  

Em seguida iremos comparar qualitativamente cada criança ao longo do 

estudo no sentido de verificar a evolução das características individuais do CVS. 

As variáveis início, final e duração de sono noturno foram submetidas à 

análise de conglomerados. Ao contrário das análises anteriores, que eram 

baseadas em comparações entre médias de 4 dias da semana, a análise de 

grupos permite verificar o grau de semelhança/diferença das características de 

sono noturno de cada criança ao longo de toda a semana.  

O agrupamento significativo foi possível para apenas para as variáveis 

horário de deitar e duração de sono noturno. Não foi possível formar grupos com 

diferenças significativas para os horários de acordar porque estes horários eram 

muito parecidos principalmente nos dias letivos. As 35 crianças foram divididas 

em dois grupos distintos em cada etapa conforme a semelhança de horários de 

deitar e duração de sono ao longo da semana. 

 

 

44..11..    HHOORRÁÁRRIIOOSS    DDEE    DDEEIITTAARR  
 

 

Nos dois grupos formados (figuras 13, 14 e 15) as médias dos horários de 

deitar no final de semana, noites de sexta-feira para sábado e de sábado para 

domingo, acontecem num momento mais tardio em relação aos dias letivos. Este 

atraso nos horários de deitar já foi demonstrado através da comparação entre 

dias letivos e finais de semana (item 3.4.1). No anexo K temos o resultado da 

análise estatística dos grupos formados para o horário de deitar. 



Na etapa EI: o grupo 1 é formado por 9 meninas e 9 meninos que deitam 

num horário mais tarde do que o grupo 2, o qual é formado por 8 meninas e 9 

meninos. 

 
FIGURA 13: Distribuição dos grupos de acordo com as médias dos horários de 
deitar na EI (N=35). Nas abscissas temos os dias da semana e nas ordenadas os 
horários de deitar. 

 

 

Na etapa EF1: o grupo 3 é formado por 4 meninas e 5 meninos que deitam 

mais cedo que os integrantes do grupo 4, formado por 13 meninas e 13 meninos. 

 

FIGURA 14: Distribuição dos grupos de acordo com as médias dos horários de 
deitar na EF1 (N=35). Nas abscissas temos os dias da semana e nas ordenadas 
os horários de deitar. 
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Na etapa EF2: o grupo 5 é formado por 12 meninas e 11 meninos que 

deitam mais tarde do que os indivíduos do grupo 6, formado por 5 meninas e 7 

meninos. 

 
FIGURA 15: Distribuição dos grupos de acordo com as médias dos horários de 
deitar na EF2 (N=35). Nas abscissas temos os dias da semana e nas ordenadas 
os horários de deitar. 

 

 

Os grupos 1, 4 e 5 foram denominados "tardios" pois os horários de deitar 

aconteciam depois do horário de deitar dos grupos 2, 3 e 6, os quais foram 

denominados “precoces”. Nos dias letivos podemos verificar que as crianças dos 

grupos “precoce” deitavam antes das 22:00h na etapa EI (FIGURA 13) e nas 

etapas EF1 e EF2 elas passam a deitar meia hora mais cedo, antes das 21:30h 

(FIGURA 14 e 15). No final de semana os mesmos grupos deitam entre as 22:30h 

e 23:00h na etapa EI, enquanto que os horários de deitar nas etapas seguintes 

acontecem cerca de meia hora mais cedo entre 22:00h e 22:30h. Nos grupos 

“tardios” podemos verificar a partir dos gráficos que nos dias letivos e final de 

semana acontece um avanço de meia hora no horário de deitar nas etapas EF1 e 

EF2 em relação ao horário da etapa EI, tal como foi verificado no grupo “precoce”. 

Na tabela a seguir podemos acompanhar a dinâmica dos grupos formados 

segundo o horário de deitar em cada etapa e a preferência por cochilos na EI.  
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TABELA 10: Classificação das crianças segundo os horários de deitar 
(P=precoce, T=tardios) e segundo a preferência por cochilos na EI. Ao longo das 
etapas a classificação T T T = T e      P P P = P  
 

Meninas Cochilo EI EI EF1 EF2 

BRU  P T T 
JAC X P T T 
NAT X P T T 
MAR X P T P 
CAP X    
MAL     
THC X    
CAB X    
PRI X    
BAR     
PAO X    
MAA X    
GIO X    
BTF X    
TAB     
PAU X    
ANC X    

     
Meninos Cochilos EI EI EF1 EF2 

FAB  P T T 
RAF X P T T 
TOM X P T T 
JOA X P T P 
GAB     
GUA X    
VIL X    
JOS     
LEO X    
PED     
LEM X    
RIC     
PIE     
ERC     
GUQ     
AND X    
MIK     
VIR X    
 

 

 

 



 

Nos grupos formados pela análise de conglomerados existiam crianças que 

cochilavam e crianças que não cochilavam. O fato da preferência por cochilos não 

estar relacionado com os horários de deitar já foi constatado anteriormente (Wey, 

et. al., 2001) e mostra que as diferenças individuais existentes quanto ao hábito 

de cochilar independem dos horários de sono noturno mais tardios ou mais 

precoces.  

Apesar de existirem dois grupos formados para os horários de deitar, na 

tabela 10 verificamos que, ao longo das etapas as crianças modificam seus 

horários de sono de maneira distinta. O horário de deitar foi constante ao longo 

das etapas segundo os grupos formados na análise de conglomerados para 77% 

das crianças. Dentre as quais temos que em todas as etapas 9 meninas e 9 

meninos deitam num horário mais tarde; e 4 meninas e 5 meninos deitam mais 

cedo.  

Houve mudança na preferência do horário de deitar para 8 crianças (4 

meninas e 4 meninos) do grupo “precoce” na EI para “tardio” no EF1. Dentre 

estas crianças uma menina e um menino mudaram novamente a preferência do 

horário de deitar na transição EF1 → EF2 (de tardio para precoce). 

 

 

44..22..    DDUURRAAÇÇÃÃOO    DDEE    SSOONNOO  NNOOTTUURRNNOO  
 

 

Dois grupos foram formados para a duração de sono noturno e um fato 

comum para todas as crianças é que a menor duração de sono aconteceu na 

noite de domingo para segunda-feira. 

 

No anexo K temos o resultado da análise estatística ao longo da semana 

para os grupos. 

 

 

 



 

Na etapa EI: o grupo 1 é formado por 8 meninas e 8 meninos que têm uma 

duração de sono noturno menor que as crianças do grupo 2, composto por 9 

meninas e 10 meninos. 

 

 

FIGURA 16: Distribuição dos grupos de acordo com a média de duração de sono 
noturno na EI (N=35). Nas abscissas temos os dias da semana e nas ordenadas a 
duração do sono noturno (minutos). 

 

Na etapa EF1: o grupo 3 é formado por 8 meninas e 9 meninos com 

duração de sono noturno maior que as crianças do grupo 4, formado por 9 

meninas e 9 meninos. 

 

FIGURA 17: Distribuição dos grupos de acordo com a média de duração de sono 
noturno na EF1 (N=35). Nas abscissas temos os dias da semana e nas 
ordenadas a duração do sono noturno (minutos). 
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Na etapa EF2: o grupo 5 é formado por 8 meninas e 10 meninos com 

duração de sono noturno maior que as crianças do grupo 6 formado por 9 

meninas e 8 meninos.  

 

FIGURA 18: Distribuição dos grupos de acordo com a média de duração de sono 
noturno na EF2 (N=35) Nas abscissas temos os dias da semana e nas ordenadas 
a duração do sono noturno (minutos). 

 

 

Nos grupos 1, 4 e 6 a duração de sono noturno foi menor do que nos 

grupos 2, 3 e 5. A consistência dos integrantes em cada grupo quanto a duração 

de sono esta na tabela a seguir. 
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TABELA 11: Classificação das crianças segundo a duração de sono (P = 
pequena,  G = grande) e preferência por cochilos na EI. Ao longo das etapas a 
classificação P P P = P e     G G G = G 
 

Meninas Cochilo EI EI EF1 EF2 

JAC X G G P 
BRU  G P G 
NAT X G P P 
PRI X G P G 
MAL  P G G 
PAO X P G P 
CAP X    
THC X    
CAB X    
BAR     
MAA X    
GIO X    
BTF X    
TAB     
PAU X    
ANC X    
MAR X    

     
Meninos Cochilo EI EI EF1 EF2 

PED  G G P 
RIC  G P G 
VIR X P P G 
GAB     
GUA X    
VIL X    
JOS     
LEO X    
LEM X    
RAF X    
PIE     
ERC     
GUQ     
AND X    
MIK     
FAB     
TOM X    
JOA X   

 

 



Não verificamos uma relação direta entre os grupos formados pela análise 

de conglomerados e a preferência por cochilos, tal como aconteceu para o horário 

de deitar. 

Houve consistência nos grupos formados para 74% das crianças. Em todas 

as etapas 6 meninas e 7 meninos estão no grupo de duração de sono "pequena" 

e 5 meninas e 8 meninos estão no grupo de duração "grande".  

Nove crianças (6 meninas e 3 meninos) mudaram de grupo de duração de 

sono ao longo do estudo. Entre as etapas a quantidade de crianças que mudou 

de grupo foi semelhante. Na transição EI – EF1, 6 crianças mudaram de grupo e 

na transição EF1 – EF2, 7 crianças mudaram de grupo.  

 

 

44..33..    DDIIFFEERREENNÇÇAASS    IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS    AAOO    LLOONNGGOO    DDAASS    EETTAAPPAASS  
 

 

Neste item os dados temporais de sono de cada criança foram comparados 

qualitativamente ao longo do estudo. Na análise de conglomerados formamos 

dois grupos de acordo com as semelhanças dos horários de início e duração de 

sono ao longo da semana em cada etapa. Dentro destes grupos existem 

diferenças individuais quanto às características de sono. Neste item nós iremos 

comparar cada criança através da médias dos 7 dias da semana ao longo das 

etapas. 

Construímos um gráfico de dispersão (figuras 19, 20 e 21) com as médias 

de início, final e duração de sono para cada criança em cada etapa.  

 

 

 



 

FIGURA 19: Distribuição dos pontos médios para a variável início de sono ao 
longo das etapas. Cada ponto representa uma criança (N=35)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Distribuição dos pontos médios para a variável final de sono ao longo 
das etapas. Cada ponto representa uma criança (N=35)  
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FIGURA 21: Distribuição dos pontos médios para a variável duração de sono ao 
longo das etapas. Cada ponto representa uma criança (N=35)  

 

 

Podemos observar nos gráficos de médias (19, 20 e 21) que as 

modificações das características de sono não foram regulares ao longo do estudo. 

Durante a transição EI – EF houve um adiantamento nos horários de início e final 

de sono (figuras 19 e 20), mas para algumas crianças os horários de sono ficaram 

atrasados. Um menino que está representado por um ponto (X) distante dos 

demais, costumava deitar e acordar bem cedo e não possuía o hábito de cochilar. 

Esse caso evidencia a magnitude das diferenças individuais.  

A dispersão de pontos para os horários de final de sono e duração de sono 

(figuras 20 e 21) mostra que os horários escolares na EI eram mais flexíveis e 

permitiam uma maior variabilidade destas características de sono entre as 

crianças. Os novos horários escolares no EF reduziram esta variabilidade. 

A duração de sono não mudou ao longo do estudo segundo as análises 

que mostramos anteriormente (item 3.4.2). Na comparação qualitativa entre 

valores médios/indivíduo (Figuras 19 a 21) podemos observar que na etapa EF1 a 

duração de sono diminui para algumas crianças e aumenta para outras. Na etapa 

EF2 podemos observar diferenças individuais na duração de sono; a dispersão de 
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pontos fica mais parecida com a da etapa EI. Esse resultado indica uma possível 

adaptação das características temporais de sono das crianças aos novos horários 

escolares. 

 

 

55..      AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO    EENNTTRREE    VVAARRIIÁÁVVEEIISS  
 

 

Algumas das variáveis analisadas mostram relação com os horários de 

sono noturno. As associações significativas serão apresentadas a seguir. 

 

 

55..11..    PPRREEFFEERRÊÊNNCCIIAA    PPOORR    CCOOCCHHIILLOOSS    EE    HHOORRÁÁRRIIOOSS    DDEE    SSOONNOO  
 

 

Realizamos uma ANOVA de único fator para observar o efeito da 

preferência por cochilos sobre os horários de sono nos dias letivos e finais de 

semana em cada etapa.  

O grupo cochilo (Gco) é formado por crianças que cochilavam na etapa EI 

(em qualquer momento na escola, no trajeto e em casa) e o grupo não-cochilo 

(Nco) e formado por crianças que não cochilavam na mesma etapa. Já 

apresentamos a análise da ocorrência de cochilos ao longo do estudo. Nesta 

comparação usaremos a informação sobre ocorrência de cochilos na EI pois 

pretendemos observar se a impossibilidade de cochilar nos dias letivos poderiam 

modificar as características de sono de crianças que possuíam ou não o hábito de 

cochilar. 

Observamos que houve efeito dos grupos cochilo (Gco=22 crianças) e não-

cochilo (Nco=13 crianças) para duas variáveis e os resultados estão na tabela a 

seguir: 

 



TABELA 12: Efeito da preferência por cochilos na EI sobre os horários de sono: 
 

n=35  F  Nível descritivo Tukey 
horários de deitar no EI 6,75 P<0,014  
final de semana EF1 6,69 P<0,014 *Nco<Gco 

 EF2 4,26 P<0,047  
duração de sono nos EI 4,13 P = 0,05  

dias letivos  EF1 9,34 P<0,004 *Nco>Gco 
 EF2 6,83 P<0,013  

 

 

O resultado indica que durante a transição de períodos escolares as 

crianças que não cochilavam (Nco) deitavam nos finais de semana num horário 

mais cedo do que as crianças que cochilavam (Gco). A duração de sono nos dias 

letivos para as crianças que não cochilaram foi maior do que para as crianças que 

cochilaram em todas as etapas. 

 

 

55..22..    GGÊÊNNEERROOSS    EE    HHOORRÁÁRRIIOOSS    DDEE    SSOONNOO  
 

 

As mesmas ferramentas estatísticas usadas anteriormente foram aplicadas 

para observar uma possível diferença entre os gêneros quantos aos horários de 

sono em cada etapa. 

Somente houve efeito significativo da variável gênero para o horário de 

acordar nos finais de semana. A comparação entre médias pelo teste de Tukey 

mostra que, em média, os meninos acordam mais tarde do que as meninas nos 

finais de semana e em todas as etapas. 

 
TABELA 13: Efeito dos diferentes gêneros nos horários de acordar no final de 
semana. 
 

n=35 F Nível descritivo Tukey 
EI 6,95 P<0,02  
EF1 6,92 P<0,02 menina<menino 
EF2 8,27 P<0,01   



55..33..    EEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA    DDEE    SSOONNOO    EE    HHOORRÁÁRRIIOOSS    DDEE    SSOONNOO  
 

 

A eficiência de sono (n=14) foi comparada com os horários de sono 

(obtidos com o diário de sono) através do teste estatístico correlação de Pearson. 

Houve correlação significativa e negativa entre a eficiência de sono e os horários 

de acordar na EI nos dias letivos (FIGURA 22: r = -0,70; P<0,05) e finais de 

semana (FIGURA 23: r= -0,51; P<0,05). Quanto mais cedo as crianças 

acordavam maior era a eficiência de sono. 

 

FIGURA 22: Gráfico de dispersão (n=14): correlação entre eficiência de sono 
(abscissas) e horário de acordar nos dias letivos (ordenadas)  
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FIGURA 23: Gráfico de dispersão (n=14): correlação entre eficiência de sono 
(abscissas) e horário de acordar nos finais de semana (ordenadas).  

 

 

55..44..    GGRRUUPPOOSS    FFOORRMMAADDOOSS::  HHOORRÁÁRRIIOO  DDEE  DDEEIITTAARR  EE  DDUURRAAÇÇÃÃOO  
DDEE  SSOONNOO  

 

 

Com a análise de conglomerado foi possível formar dois grupos para as 

variáveis horário de deitar e duração de sono. Existiu uma correlação negativa 

significativa (P<0,0002) entre os grupos segundo as variáveis medidas em todas 

as etapas, quanto mais cedo a criança deitava maior seria a duração de sono. 

 

TABELA 14: Índice de correlação de Pearson (r) para as variáveis horário de 
deitar e duração de sono em cada etapa 
 

 Horário de deitar x Duração (r) 
EI - 0,78 
EF1 - 0,61 
EF2 - 0,66 
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55..55..    TTEEMMPPOO  DDEE  PPEERRCCUURRSSOO  EE  OOCCOORRRRÊÊNNCCIIAA  DDEE  CCOOCCHHIILLOOSS  NNOO  
TTRRAAJJEETTOO  

 

O tempo de percurso escola – casa – escola relatado pelos pais no 

questionário foi comparado com a quantidade de crianças que cochilaram ou não 

durante o trajeto. 

 
TABELA 15: Índice de correlação de Pearson (r) para as variáveis tempo de 
percurso e crianças que cochilaram no trajeto (P<0,01; n=35). 

 

             COCHILOS 

TEMPO EI EF1 EF2 

EI 0,57 -- -- 

EF1 -- 0,45 -- 

EF2 -- -- 0,42 

 

Existiu correlação positiva entre a ocorrência de cochilos durante o trajeto e 

o tempo de percurso. Os cochilos foram mais frequentes quanto maior foi o tempo 

de trajeto. 

Realizamos uma ANOVA para verificar o quanto diferente seria o tempo de 

trajeto para crianças que cochilaram ou não durante o trajeto. O tempo de trajeto 

para cada etapa foi considerado como variável resposta (dependente) e a 

ocorrência de cochilos foi considerada como variável explicativa (independente). 

 
TABELA 16: Resultado da ANOVA: ocorrência de cochilo X tempo de trajeto 
(n=35). 

n=35 F Nível descritivo Tukey 

EI 15,73 P<0,0004  

EF1 8,30 P<0,007 Não – cochilo < cochilo 

EF2 6,92 P<0,02   

 

A partir dos resultados mostrados na tabela 16 podemos afirmar que as 

crianças que demoravam mais tempo nos trajetos casa-escola-casa tendiam a 

cochilar durante o percurso. 



VV..    DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
 

 

 

11..      QQUUEESSTTÕÕEESS    MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS  
 

Antes de discutir os resultados obtidos neste trabalho apresentaremos 

neste item algumas dificuldades encontradas durante o estudo sobre o CVS de 

crianças e as alternativas aplicadas no sentido de melhorar a coleta de dados e 

otimizar os resultados 

O CVS pode ser estudado através de instrumentos de grande precisão, 

como a polissonografia, dentro de um laboratório de sono. Contudo as 

características de sono e vigília inferidas num laboratório nem sempre traduzem 

fielmente a expressão do ritmo tal como acontece na vida cotidiana do indivíduo. 

No estudo de campo a informação sobre as características do CVS pode 

ser obtida de maneira subjetiva pelo indivíduo que participa da pesquisa, ou 

alguém próximo à ele, e de maneira objetiva através de aparelhos como o 

actímetro. A precisão na coleta do dado depende, por exemplo no primeiro caso, 

do grau de comprometimento dos indivíduos que são estudados pois a 

informação muitas vezes é registrada na ausência do pesquisador. No segundo 

caso existe a possibilidade de perda dos dados numa eventual pane do aparelho. 

No nosso estudo a faixa etária das crianças não possibilitava o auto-

registro e os pais/responsáveis ficaram encarregados de garantir um registro 

confiável das características do CVS medidas com o diário de sono e o actímetro. 

Os altos índices de correlação obtidos entre as medidas de cada instrumento 

serviram para confirmar a confiabilidade da informação fornecida pelos pais. Nos 

estudos sobre a caracterização do CVS ainda existe a necessidade de se 

elaborar protocolos e instrumentos de medida (diário/questionário) adequados à 

realidade de populações não-alfabetizadas ou de faixas etárias que não permitem 

o auto-registro. 



As crianças foram estudadas longitudinalmente, ou seja, acompanhamos 

os mesmos indivíduos em diferentes etapas ao longo do desenvolvimento. A 

informação na qual estávamos interessados dependia da dedicação dos pais e a 

redução na quantidade de participantes era previsível, uma vez que os pais 

poderiam perder o interesse na pesquisa ao longo das etapas.  

A duração de um estudo longitudinal pode variar de semanas a anos. 

Acebo e colaboradores (1999) realizaram um estudo com o objetivo de determinar 

a quantidade de dias adequada para caracterizar o CVS de indivíduos em 

diferentes faixas etárias. Esse grupo de pesquisadores concluiu que os dados de 

sono seriam bem representados num período mínimo de cinco dias de 

observação.  

Em nosso trabalho usamos o período de 14 dias de observação e isto 

possibilitou a comparação entre os dias letivos e finais de semana. Esta 

comparação tornou evidente a influência dos hábitos cotidianos sobre os padrões 

de sono. A diferença encontrada entre estes dois momentos da semana indica 

que os sincronizadores sociais parecem ter mais poder de arrastamento nos dias 

letivos do que nos finais de semana. A diferença na força entre sincronizadores 

de dias úteis e finais de semana já foi constatada em estudos com adolescentes e 

adultos (Mello, 1999; Valdez, et. al. 1996). Em nosso trabalho foi possível verificar 

que o mesmo acontece com crianças entre seis e sete anos de idade. Este 

resultado parece óbvio uma vez que a existência de compromissos semanais 

como escola e trabalho fazem parte do cotidiano de muitos indivíduos, mas são 

poucos os pesquisadores que tomam o cuidado de especificar o momento da 

semana em que seus dados foram coletados e isto acaba enviesando uma 

comparação entre resultados. 

 

22..  EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOO    DDOO    PPAADDRRÃÃOO    DDEE    SSOONNOO    MMOONNOOFFÁÁSSIICCOO    
EE    CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO    DDOO    SSOONNOO    NNOOTTUURRNNOO  

 

O padrão polifásico do sono de um bebê se modifica durante o 

desenvolvimento. Os episódios de cochilos diurnos se estendem por quase toda 

infância. No indivíduo adulto o sono geralmente acontece uma vez por dia durante 



a noite. Por ter estas características o padrão de sono adulto é classificado como 

monofásico e consolidado. 

O estabelecimento do padrão de sono monofásico e consolidação do sono 

noturno são características decorrentes tanto do próprio desenvolvimento quanto 

da redução na ocorrência acordares noturnos e cochilos diurnos. A partir dos 

resultados obtidos neste trabalho observamos que fatores sociais também 

contribuem para o desenvolvimento destas características. 

Existem diferenças individuais quanto ao desaparecimento dos cochilos 

diurnos entre crianças na mesma faixa etária. Neste trabalho observamos que 

após a transição de períodos escolares o número crianças que cochilavam 

reduziu de 22 para 13.  

Para o grupo de crianças que não cochilou na EI (N=13), o resultado da 

associação entre variáveis indicou que ao longo do estudo a duração de sono foi 

maior nos dias letivos. Nos finais de semana essas crianças dormiam num horário 

mais cedo do que as outras crianças que cochilavam. Como estas diferenças se 

mantiveram em cada etapa podemos supor que as crianças que cochilavam 

dividiam o sono nas duas fases do dia com um episódio de sono prolongado 

durante a noite e um cochilo curto durante o dia, enquanto que as crianças que 

não cochilam concentram todos os episódios de sono na fase noturna.  

Aos 7 anos de idade (EF2) a necessidade de cochilar observada em 13 

crianças indica que a expressão deste comportamento ainda faz parte do 

repertório de sono de pelo menos parte das crianças e ao contrário do que 

acontece com adolescente o cochilo não parece ser decorrente de uma privação 

de sono. 

A impossibilidade de cochilar nos dias letivos do EF promove um aumento 

da ocorrência de cochilos nos finais de semana e no trajeto de volta para casa, 

mas não houve aumento no número de crianças que passaram a cochilar durante 

o trajeto. 

Segundo a pesquisadora Vladimirova (1983) o sono de crianças de três 

anos de idade, ao ingressar na pré-escola, fica mais interrompido logo após esse 

processo de adaptação. Parece que as consequências que um processo de 

adaptação tem sobre as características de sono dependem da idade e crianças 

mais novas são mais suscetíveis a essas mudanças. Em nosso estudo não 



observamos esse fenômeno talvez devido ao fato de que os processos de 

adaptação são distintos. Naquele estudo as crianças estão começando a vida 

escolar, enquanto que as crianças que participaram do nosso estudo já 

frequentavam a escola há pelo menos 1 ano. 

A redução na quantidade de crianças que cochilavam e de acordares 

noturnos já havia sido observada por Louzada (1995) num estudo longitudinal 

com crianças desde o nascimento até cinco anos de idade. Segundo este e outros 

pesquisadores os horários escolares são importantes sincronizadores que tornam 

as características do CVS mais semelhantes entre as crianças (Klackenberg, 

1982) 

 

33..    HHOORRÁÁRRIIOOSS    DDEE    SSOONNOO  
 

Os resultados obtidos com este trabalho mostram que após a transição EI 

�EF ocorre um adiantamento semelhante nos horários de início e final de sono 

(realocação), sem qualquer alteração significativa na duração de sono. Houve 

também uma redução significativa na latência, ou demora em iniciar o sono 

noturno, que diminuiu na etapa EF2, ou seja, três meses após o início das aulas 

as crianças passaram a dormir no horário determinado com maior facilidade.  

No EF as crianças tinham um horário determinado para chegar à escola. A 

nova rotina de horários escolares modificou os horários de sono das crianças, que 

passaram a dormir e acordar mais cedo no EF. A realocação dos horários de 

sono nos dias letivos e finais de semana foi semelhante para o início e final de 

sono. A ausência de mudança na duração de sono ao longo do estudo mostra 

que apesar do adiantamento dos horários de sono as crianças nesta faixa etária 

não sofriam privação de sono. 

A imposição de horários para acordar tem um efeito diferente sobre o 

padrão de sono de adolescentes pré-púberes. Nesta faixa etária acontece uma 

"realocação desigual" dos horários de sono como foi relatado por Mello (1999). Os 

adolescentes conseguem adiantar o início do sono em uma hora, enquanto que 

passam a acordar duas horas mais cedo e isto resulta numa redução na duração 



de sono nos dias letivos. Com o avanço da puberdade a privação de sono se 

agrava em decorrência desses fatos. 

Apesar de não encontrarmos uma diferença significativa na duração de 

sono noturno ao longo do estudo, a maioria das crianças apresentou uma duração 

de sono maior nos dias letivos na última etapa (EF2). Este aumento na duração 

de sono ao longo do estudo aparentemente contradiz a idéia de que ao longo do 

desenvolvimento acontece uma redução nas horas totais de sono. Estudos 

longitudinais mostram que a redução na duração total de sono é um processo 

gradual e lento que se estende por todo o desenvolvimento (Kleitman, 1963). 

Durante nosso trabalho os dados foram coletado num intervalo de 7 meses e 

talvez as modificações na duração de sono fossem muito sutis dentro deste 

intervalo. 

Por outro lado durante a transição escolar, os novos estímulos sociais 

podem mascarar a tendência na redução de sono. Qualquer fator externo ou 

interno que modifica a expressão de um ritmo é chamado de agente mascarador 

(Waterhouse & Minors, 1989). 

No final e início de ano letivo muitas atividades estimulantes podem ter 

contribuído para a redução nas horas de sono. No final do ano letivo na EI 

acontecem muitas excursões, festas de formaturas e os alunos escrevem um 

livro. No início do ano letivo no EF as crianças reencontram seus colegas, se 

estabelecem novas regras sobre o uso do espaço na sala de aula – na EI as 

crianças posicionavam suas carteiras em grupos e no EF estão em fileiras – e 

sobre o tipo de relação com a professora de atividades pedagógicas. A 

quantidade de tarefas na primeira série é maior e existe um intervalo – Horário de 

Estudos (HE) – no qual as crianças resolvem as tarefas passadas pela 

professora. 

Não fazia parte dos objetivos deste projeto especificar qual seria o fator 

social que agiria diretamente modificando os padrões de sono; por este motivo 

não diferenciamos os fatores sociais possivelmente envolvidos. Contudo 

verificamos que no início do ano letivo (EF1), quando a duração de sono foi 

menor, a quantidade de comportamentos relacionados à sonolência observados 

na sala de aula foi maior. A última etapa de coleta (EF2) possibilitou observar que 



após três meses a duração de sono para a maioria das crianças aumentou e a 

quantidade de comportamentos indicativos de sonolência diminuíram. 

Houve diferença significativa na duração de sono entre os dias letivos e 

finais de semana indicando um padrão de restrição-extensão na duração de sono 

tal como acontece em adolescentes e adultos (Koch, et. al. 1987; Gulliford, et. al., 

1990; Mello, 1999). Nos dias letivos os horários escolares diminuem as diferenças 

individuais das características do CVS. 

A duração de sono mais frequente encontrada em nosso estudo com 

crianças aos sete anos de idade foi menor do que em estudos realizados por 

Terman & Hockings (1913); Weissbluth (1981), Klackenberg (1982) e Gulliford 

(1990), que era de aproximadamente 11 horas. Porém foi concordante com 

estudos mais recentes realizados por Ottaviano (1996) e Sadeh (2000), que era 

entre 9 e 9,5 horas de sono. A diferença existente entre esses resultados pode 

ser decorrente dos diferentes protocolos e instrumentos de medida empregados 

para caracterizar o CVS nesta faixa etária, ou estar relacionada à diferenças no 

cotidiano das populações estudadas. A quantidade de atividades que prolongam 

nossa vigília aumentou consideravelmente nestes últimos anos. As crianças que 

participaram do estudo passam a maior parte do dia na escola; quando estão em 

casa existem outros estímulos que poderiam estar atrasando seu início de sono, 

como por exemplo na interação com os pais, brincar ou assistir televisão.  

 

44..    AASS    DDIIFFEERREENNÇÇAASS    IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS 
 

Apesar de encontrarmos um padrão de alocação dos horários de sono 

comum entre as crianças, foi possível verificar, através da análise de 

conglomerados, que existiam dois grupos de crianças que se diferenciavam 

quanto ao horário de deitar e duração de sono.  

A diferença entre os horários de deitar dos grupos “precoce” e “tardio” 

sugere que estas crianças poderiam ser classificadas em cronotipos matutinos e 

vespertinos. A idéia de classificar os indivíduos em determinados cronotipos foi 

desenvolvida pelos pesquisadores Horne & Östberg (1976) e o questionário que 

permite esta classificação já foi adaptado para a população adulta brasileira 



(Benedito-Silva, et.al. 1990), mas não existe ainda um questionário adequado 

para classificar a população infantil.  

A população estudada também foi dividida em dois grupos de acordo com 

a duração de sono em todas as etapas. Em ambos os grupos a duração de sono 

foi menor na noite de domingo para segunda-feira. Este é um resultado previsível 

pois nos finais de semana os horários de sono são mais flexíveis o que resulta 

numa duração de sono maior. No primeiro dia letivo da semana é de se esperar 

que haja uma redução na duração de sono pois os horários escolares 

condicionam o horário de acordar na segunda-feira. 

Não houve correlação entre os grupos formados e a preferência por 

cochilos, isto também foi observado por Weissbluth (1995). Os cochilos 

acontecem independentemente das características temporais do CVS. 

Ao longo do estudo observamos que algumas crianças mudaram de grupo 

quanto ao horário de deitar e duração de sono. As diferenças individuais quantos 

aos horários e duração de sono foi avaliada através da comparação qualitativa 

entre as médias dos sete dias da semana. Entre as etapas identificamos tanto 

crianças que adiantavam/atrasavam seus horários de sono quanto crianças que 

aumentavam/diminuiam a duração de sono. Isto mostra que diante de novos 

estímulos sociais as crianças modificam suas características do CVS de maneira 

distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VVII..    CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  
 

Neste estudo observamos o efeito do impacto de novas demandas sociais 

sobre as características do CVS de crianças que estudam em período integral 

durante a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Com este 

trabalho podemos afirmar que: 

 

• em resposta aos novos horários escolares houve um adiantamento 

nos horários de sono que foi semelhante nos dias letivos e finais de 

semana 

• em todas as etapas verificamos que os horários de sono e a sua 

duração são distintos comparando-se os dias letivos com os finais 

de semana  

• o número de crianças que cochilava diminuiu ao longo do estudo. A 

impossibilidade de cochilar nos dias letivos no Ensino Fundamental 

aumentou a ocorrência deste comportamento em outros momentos 

fora dos horários de permanência na escola 

• segundo as variáveis horário de deitar e duração de sono, a 

população estudada pode ser dividida em dois grupos em cada 

etapa. Com o uso de instrumentos adequados poderíamos 

futuramente classificar as crianças em tipos matutinos–vespertinos e 

pequenos–grandes dormidores 

• a evolução das características do CVS diante dos novos estímulos 

sociais não é homogênea entre as crianças. As diferenças 

individuais encontradas evidenciam a plasticidade deste ritmo 

biológico quanto ao modo de adaptação a novos estímulos sociais. 
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AAnneexxoo  AA::  

AATTIIVVIIDDAADDEESS    DDEESSEENNVVOOLLVVIIDDAASS    DDUURRAANNTTEE    AA    SSEEMMAANNAA  
 

TURMA: GRUPO 5     

HORA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

8:00 / 8:25 Recreação Recreação Recreação Música Recreação 

8:25 / 8:50 Recreação Recreação Recreação Música Judô 

8:50 / 9:15 Inglês Recreação Recreação Recreação Judô 

9:15 / 9:40 Inglês Inform./masc 
Ballet 

Recreação Recreação Recreação 

9:40 / 10:05 Música Inform./masc 
Ballet 

Recreação Recreação Inform/fem 

10:05 / 10:30 Música Recreação Recreação Natação Inform/fem 

10:30 / 10:55 Recreação Recreação Recreação Natação Recreação 

10:55 / 11:20 Ballet Natação Ed. Física Recreação Recreação 

11:20 / 11:45 Ballet Natação Ed. Física Recreação Recreação 

11:45 / 12:45 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

12:45 / 13:25 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

13:25 / 13:50 Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Artes Ativ.Pedagógi 

13:50 / 14:15 Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Artes Ativ.Pedagógi 

14:15 / 14:40 Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi 

14:40 / 15:05 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15:05 / 17:00 Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi Ativ.Pedagógi 

17:00 / 17:30 Recreação Recreação Recreação Recreação Recreação 

17:30 / 17:50 JANTAR JANTAR JANTAR JANTAR JANTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMEIRA SÉRIE 

 

 MANHÃ  TARDE  
 08:00h – 08:50h PORTUGUÊS 13:30h – 14:20h RECREAÇÃO 
 08:50h – 09:40h PORTUGUÊS 14:20h – 15:10h MÚSICA 
 09:40h – 10:00h INTERVALO 15:10h – 15:30h INTERVALO 
 10:00h – 10:50h MATEMÁTICA 15:30h – 16:20h H.E. 
 10:50h – 11:40h MATEMÁTICA 16:20h – 17:10h BALLET/REC 
 11:40h – 12:00h ORG. DE EST. 17:10h – 18:00h H.E. 
 08:00h – 08:50h PORTUGUÊS 13:30h – 14:20h H.E. 
 08:50h – 09:40h PORTUGUÊS 14:20h – 15:10h JUDÔ/REC 
 09:40h – 10:00h INTERVALO 15:10h – 15:30h INTERVALO 
 10:00h – 10:50h CIÊNCIAS 15:30h – 16:20h INFORMÁTICA 
 10:50h – 11:40h CIÊNCIAS 16:20h – 17:10h INGLÊS 
 11:40h – 12:00h ORG. DE EST. 17:10h – 18:00h NATAÇÃO 
 08:00h – 08:50h MATEMÁTICA 13:30h – 14:20h RECREAÇÃO 
 08:50h – 09:40h MATEMÁTICA 14:20h – 15:10h MÚSICA 
 09:40h – 10:00h INTERVALO 15:10h – 15:30h INTERVALO 
 10:00h – 10:50h HISTO/GEOG 15:30h – 16:20h H.E. 
 10:50h – 11:40h HISTO/GEOG 16:20h – 17:10h H.E. 
 11:40h – 12:00h ORG. DE EST. 17:10h – 18:00h Plantão Dúvid. 
 08:00h – 08:50h PORTUGUÊS 13:30h – 14:20h NATAÇÃO 
 08:50h – 09:40h PORTUGUÊS 14:20h – 15:10h INFORMÁTICA 
 09:40h – 10:00h INTERVALO 15:10h – 15:30h INTERVALO 
 10:00h – 10:50h MATEMÁTICA 15:30h – 16:20h JUDÔ/REC 
 10:50h – 11:40h MATEMÁTICA 16:20h – 17:10h H.E. 
 11:40h – 12:00h ORG. DE EST. 17:10h – 18:00h H.E. 
 08:00h – 08:50h ARTES 13:30h – 14:20h H.E. 
 08:50h – 09:40h ARTES 14:20h – 15:10h INGLÊS 
 09:40h – 10:00h INTERVALO 15:10h – 15:30h INTERVALO 
 10:00h – 10:50h ED. FÍSICA 15:30h – 16:20h BALLET/REC 
 10:50h – 11:40h PORTUGUÊS 16:20h – 17:10h Plantão Dúvid. 
 11:40h – 12:00h ORG. DE EST. 17:10h – 18:00h RECREAÇÃO 
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AAnneexxoo  BB::  

CCOOMMIISSSSÃÃOO    DDEE    ÉÉTTIICCAA  

 

 

 



 

AAnneexxoo  CC::  

CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO    LLIIVVRREE    EE    EESSCCLLAARREECCIIDDOO  
 

 

 

 

Eu __________________________________________ portador(a) do RG:____________________, 

residente na Rua:_________________________________________ nº________________, pai (ou 

responsável) do(a) aluno(a)___________________________________________________ estudante 

do “Centro Educacional Brandão”, estou ciente dos objetivos, procedimentos e justificativas da 

pesquisa que será realizada pela Universidade de São Paulo no mês de novembro intitulada 

“ESTUDO DOS PADRÕES DE SONO E VIGÍLIA EM CRIANÇAS DURANTE O INGRESSO NO 

ENSINO FUNDAMENTAL”. Aceito a participação de meu (minha) filho(a) neste projeto de maneira 

voluntária e não remunerada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AAnneexxoo  DD::  

QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO    DDEE    HHÁÁBBIITTOOSS  DDOO  IINNDDIIVVÍÍDDUUOO  
 

Questionário respondido no dia: ____/____/2001. 

Nome do pai/mãe/responsável:__________________________________________ 

Nome do(a) aluno(a):__________________________________________________ 

Data de nascimento do(a) aluno(a) :____/____/19____     

Sexo do(a) aluno(a): (   ) Feminino    (   ) Masculino 

 

 

GOSTARÍAMOS DE SABER UM POUCO SOBRE SUA CASA E SUA 

FAMÍLIA. 

 

1. Quantas pessoas moram na sua casa? 

Em minha casa moram _____ pessoas. 

 

2. Quantas pessoas dormem no mesmo quarto do seu (sua) filho(a)? 

Meu (minha) filho(a) dorme com mais_____ pessoas no mesmo quarto. 

 

3. O quarto onde seu (sua) filho(a) dorme durante a noite tem: 

a) (   ) muito barulho 

b) (   ) pouco barulho 

c) (   ) nenhum barulho 

 

4. Seu (sua) filho(a) dorme com: 

a) (   ) a luz apagada e a porta fechada 

b) (   ) a luz apagada e a porta aberta 

c) (   ) a luz acesa 

 

5. Existe alguma coisa no quarto do seu (sua) filho(a) que o(a) incomoda quando ele 

(ela) está dormindo? 

a) não (   ) 

b) sim (   ) qual?  ______________________________ 

                                                          ______________________________ 



 

6. Seu (sua) filho(a) mudou de casa ou de quarto de dormir recentemente? 

a) não (   ) 

b) sim (   ) há quanto tempo?  ______________________________ 

7. Houve alguma mudança no número de pessoas que moram na sua casa 

recentemente? 

a) não (   ) 

b) sim (   ) há quanto tempo?  ______________________________ 

 

 

AGORA ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE A SAÚDE DO SEU FILHO(A): 

 

 

8. Seu (sua) filho(a) tem algum problema de saúde? 

a) não (   ) 

b) sim (   )  qual?_________________________________  

há quanto tempo?_______________________ 

 

9. Seu (sua) filho(a) está tomando algum remédio? 

a) não (   ) 

b) sim (   )  qual?_________________________________ 

há quanto tempo?_______________________ 

 

10. Seu (sua) filho(a) está fazendo algum tratamento médico? 

a) não (   ) 

b) sim (   )  qual?_________________________________ 

há quanto tempo?_______________________ 

 

11. Seu (sua) filho(a) costuma beber café, chá (mate ou preto) ou refrigerante? Se 

ele/ela beber, responda abaixo o quanto ele/ela bebe: 

a) café  todo dia (  ) às vezes (  ) nunca (  ) 

b) chá   todo dia (  ) às vezes (  )  nunca (  )  

c) refrigerante    todo dia (  ) às vezes (  ) nunca (  ) 

 

 

 



12. Seu (sua) filho(a) costuma comer chocolate? Se ele (ela) comer, responda abaixo o 

quanto ele (ela) come: 

a) (   ) todos os dias. 

b) (   ) às vezes. 

c) (   ) nunca come chocolate. 

 

AGORA QUEREMOS SABER ALGUMAS COISAS SOBRE O SONO DO 

SEU(SUA) FILHO(A) 

  
 

13. Você acha que seu (sua) filho(a) tem algum problema de sono? 

a) não (   ) 

b) sim (   )  qual?______________________________ 

há quanto tempo?____________________ 

 

14. Seu (sua) filho(a) sente dificuldade para conseguir pegar no sono à noite? 

a)  nunca   (   ) 

b)  às vezes    (   )                

c)  sempre      (   )  há quanto tempo?__________________ 

 

15. Seu (sua) filho(a) sente muito sono durante o dia? 

a) nunca  (   ) 

b) às vezes  (   )  

c) sempre     (   )  há quanto tempo?__________________ 

 

16. Seu (sua) filho(a) acorda no meio da noite e tem dificuldade para voltar a dormir? 

a)  nunca     (   ) 

b)  às vezes (   ) 

c)  sempre (   )  há quanto tempo?__________________ 

 

17. Caso seu(sua) filho acordasse no meio da noite você escutaria? 

a) sim, com certeza  (   ) 

b) talvez  (   ) 

c) não  (   ) 

 



18. Seu (sua) filho(a) costuma ter pesadelos durante o sono? 

a) nunca (   ) 

b) às vezes (   )  

c) sempre (   )  há quanto tempo? __________________ 

 

19. Seu (sua) filho(a) costuma acordar com a sensação de estar sufocado? 

a)  nunca (   ) 

b) às vezes (   ) 

d) sempre (   )  há quanto tempo?__________________ 

 

 

20. Marque com um  X  se seu (sua) filho(a) costuma fazer algumas dessas coisas 

durante o sono:  

a)  ranger os dentes (   ) 

b)  mexer-se muito  (   ) 

c)  falar dormindo (   ) 

d)  roncar   (   ) 

e)  andar dormindo (   ) 

f)  bater a cabeça (   ) 

g)  chutar as pernas (   ) 

h)  gritar dormindo (   ) 

 

21. A que horas seu (sua) filho(a) normalmente vai dormir nos dias de semana à noite? 

Ele/ela costuma dormir às________horas. 

 

22. A que horas seu (sua) filho(a) normalmente acorda nos dias de semana? 

Ele/ela costuma acordar às________horas. 

 

23. De que forma seu (sua) filho(a) acorda pela manhã nos dias de semana? 

a)  com despertador  (   ) 

b) alguém o(a) chama (   ) 

c) ele/ela acorda sozinho (   ) 

 

 

 

 



 

24. É difícil para seu (sua) filho(a) acordar pela manhã nos dias de semana? 

a) muito difícil  (   ) 

b) um pouco difícil (   ) 

c) fácil   (   ) 

 

25. A que horas seu (sua) filho(a) normalmente vai dormir nos fins de semana? 

Ele/ela  costuma dormir às ______horas nos fins de semana. 

 

26. A que horas seu (sua) filho(a) normalmente acorda nos fins de semana? 

Ele/ela costuma acordar às ______ horas nos fins de semana. 

 

27. De que forma seu(sua) filho(a) acorda nos fins de semana? 

a)  com despertador  (   ) 

b)  alguém  o(a) chama  (   ) 

c)  ele/ela acorda sozinho (   ) 

 

28. É difícil para seu (sua) filho(a) acordar nos fins de semana?  

a) muito difícil  (   ) 

b) um pouco difícil  (   ) 

c) nada difícil  (   ) 

 

29. Seu (sua) filho(a) costuma dormir ou cochilar durante o dia? 

a)   nunca   (   ) 

b)   de vez em quando (   ) 

d) todos os dias  (   ) 

e) não sei   (   ) 

 

30. A que horas seu (sua) filho(a) costuma cochilar durante o dia? 

Ele/ela costuma cochilar das _____às_____horas. 

       _____às_____horas. 

 

31. Alguém da sua família tem algum problema de sono? 

a) não (   ) 

b) sim  (   )  qual é o problema de sono?_________________ 

 _______________________________________ 



 

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO 

SEU(SUA) FILHO(A) 

 

32. Que meio de transporte seu (sua) filho(a) usa para ir para a escola todos os dias? 

(   )  carro 

(   ) ônibus 

(   ) a pé 

(   ) outros   quais?_____________________________ 

  

33. Quanto tempo seu (sua) filho(a) leva para ir da sua casa até a escola? 

Ele/ela leva aproximadamente ______________________________ 

 

 

34. Seu (sua) filho(a) faz algum curso fora da escola (curso de línguas, de música, de 

teatro, etc.)? 

a) não (   ) 

b) sim (   ) qual ?___________________________________ 

          ___________________________________ 

há quanto tempo?__________________________ 

 

35. Se seu (sua) filho(a) faz algum curso fora da escola, marque os dias e os horários 

das aulas 

 

Segunda-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 

Terça-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 

Quarta-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 

Quinta-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 

Sexta-feira  (   )  das_____horas  às_____horas 

Sábado  (   )  das_____horas  às_____horas 

Domingo  (   )  das_____horas  às_____horas 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO 



AAnneexxoo  EE::  

DDIIÁÁRRIIOO    DDEE    SSOONNOO  
Data: 18/05/2001  Dia da semana: Sexta-feira 

 
1. A que horas seu (sua) filho(a) dormiu (18/05)? ______ 

horas 
2. A que horas seu (sua) filho(a) acordou (19/05)? ______ 

horas 
3. Ele(a) acordou durante a noite? (  ) não  (  ) sim  ____ 

vezes 
4. Como ele(a) foi acordado(a): 
Despertador   (   ) 
Alguém chamou   (   ) 
Sozinho    (   ) 

 
5. Ele(a) dormiu durante o trajeto para a escola?: (  ) não (  ) 

sim 
 

6. Ele(a) dormiu durante o trajeto de volta para casa?:  
          (  ) não (  ) sim 
 

Horário do Actígrafo  
Colocou (18/05) Retirou (19/05) 
  

 
      OBSERVAÇÕES: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 

 

 

Data: 19/05/2001  Dia da semana: Sábado 

 

1. A que horas seu (sua) filho(a) dormiu (19/05)? ______ 
horas 

2. A que horas seu (sua) filho(a) acordou (20/05)? ______ 
horas 

3. Ele(a) acordou durante a noite? (  ) não  (  ) sim  ____ 
vezes 

4. Como ele(a) foi acordado(a): 
Despertador  (   ) 
Alguém chamou  (   ) 
Sozinho   (   ) 

 
5. Hoje ele(a) cochilou durante o dia? (  ) não  (  ) sim   
 

Cochilou às Acordou às 
  

  

 
Horário do Actígrafo  
Colocou (19/05) Retirou (20/05) 
  

 
OBSERVAÇÕES:______________________________________
_____________________________________________________ 

 

 



 

AAnneexxoo  FF::  

AACCTTOOGGRRAAMMAA  
 

Final do SonoInício do Sono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AAnneexxoo  GG::  

CCOOLLEETTOORR    DDEE    DDAADDOOSS  MMUULLTTII--TTAARREEFFAA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AAnneexxoo  HH::  

GGRRÁÁFFIICCOO    DDEE    TTEENNDDÊÊNNCCIIAASS::  DDIIÁÁRRIIOO    XX    AACCTTÍÍMMEETTRROO  
A) Início de sono nos dias letivos (pEI<0,54 e F=0,38; pEF1<0,78 e F=0,08; pEF2<0,64 e 
F=0,21) 

22:00

22:10

22:20

22:30

Diário Actígrafo

EI

EF1

EF2

 
 
B) Início de sono nos finais de semana (pEI<0,49 e F=0,49; pEF1<0,59 e F=0,30; 
pEF2<0,37 e F=0,83) 

23:00

23:10

23:20

23:30

23:40

Diário Actígrafo

EI

EF1

EF2

 
 
C) Final de sono nos dias letivos (pEI<0,31 e F=1,09; pEF1<0,49 e F=0,48; pEF2<0,71 e 
F=0,15)  

6:50

7:00

7:10

7:20

Diário Actígrafo

EI

EF1

EF2

 
 

 

 



 

D) Final de sono nos finais de semana (pEI<0,43 e F=0,63; pEF1<0,20 e F=1,74; 
pEF2<0,44 e F=0,61)  

8:00

8:10

8:20

8:30

8:40

8:50

Diário Actígrafo

EI

EF1

EF2

 
 
E) Duração de sono nos dias letivos (pEI<0,22 e F=1,60; pEF1<0,53 e F= 0,41; 
pEF2<0,52 e F=0,43)  

8:25

8:35

8:45

8:55

9:05

Diário Actígrafo

EI

EF1

EF2

 
 
F) Duração de sono nos finais de semana (PEI<0,088 e F=3,14; PEF1<0,12 e F=2,65; 
PEF2<0,13 e F=2,42) 
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AAnneexxoo  II::  

CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  DDIIAASS  DDAA  SSEEMMAANNAA  EE  FFIINNAAIISS  DDEE  SSEEMMAANNAA  

PPAARRAA  OO  AACCTTÍÍMMEETTRROO  
 
A)  Médias do início de sono (EI = EF1 = EF2 = P<0,00001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)  Média do horário de acordar (EI = EF1 = EF2 = P<0,00001) 
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C)  Médias da duração de sono (PEI <0,28; PEF1<0,002; PEF2 <0,65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D)  Média da eficiência de sono (EI = EF1 = EF2 = P> 0,16) 
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AAnneexxoo  JJ::  

DDUURRAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSOONNOO  PPAARRAA  OO  AACCTTÍÍMMEETTRROO  
 

A) DURAÇÃO DE SONO NOS DIAS LETIVOS – ACTÍMETRO (N=14): Nas 
ordenadas temos a porcentagem de crianças e nas abscissas a duração de sono 
 

 
 
B) DURAÇÃO DE SONO NOS FINAIS DE SEMANA – ACTÍMETRO (N=14) Nas 
ordenadas temos a porcentagem de crianças e nas abscissas a duração de sono 
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AAnneexxoo  KK::  

AANNÁÁLLIISSEE    DDEE    CCOONNGGLLOOMMEERRAADDOOSS  ––  AANNOOVVAA  
 

RESULTADO DA ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS GRUPOS 

 

A) HORÁRIO  DE  DEITAR 

 

      GRUPOS 1 e 2(EI)    GRUPOS 2 e 3(EF1)  GRUPOS 3 e 4(EF2) 
 F Nivel 

descritivo 

F Nivel 

descritivo 

F Nivel 

descritivo 

qua  16,50 P<0,0003 16.41 P<0,0003 35.90 P<0,00001 

qui  32 P<0,00001 44.91 P<0,00001 35.83 P<0,00001 

sex 25,67 P< 0,00002 10.82 P<0,003 25.22 P< 0,00002 

sáb 10,49 P<0,003 10.76 P<0,003 25.26 P<0,00002 

dom 17,39 P<0,0003 26.90 P<0,00002 23.85 P<0,00003 

seg  46,72 P<0,00001 18.51 P<0,0002 39.99 P<0,00001 

ter  10,56 P<0,0023 34.90 P<0,00001 7.91 P<0,00001 

 

 

B) DURAÇÃO  DE  SONO 

 

  GRUPOS 1 e 2(EI)       GRUPOS 2 e 3(EF1) GRUPOS 3 e 4(EF2) 
 F Nivel 

descritivo 

F Nivel 

descritivo 

F Nivel 

descritivo 

qua – qui 9,65 P<0,004 25 P<0,00002 29,95 P<0,00001 

qui – sex 24,13 P<0,00003 14 P<0,0007 24,42 P<0,00003 

sex – sáb 9,24 P< 0,005 7,55 P<0,010 7,49 P< 0,01 

sáb – dom 11,54 P<0,002 23,64 P<0,00003 43,44 P<0,00001 

dom – seg 17,37 P<0,0003 14,51 P<0,0006 21,66 P<0,00006 

seg – ter 23,11 P<0,00004 9,64 P<0,004 23,57 P<0,00003 

ter – qua 12,96 P<0,002 13,67 P<0,0008 13,70 P<0,0008 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Ilustração de Josana Sampaio Notário Camilo Lapa 
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