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RESUMO

WEY, Daniela.  Ritmos Biológicos em índios Guarani adultos. 2007. 150p. Tese 
(Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo.

Comunidades  que  vivem  em  regiões  sem  energia  elétrica  apresentam  suas 
atividades sincronizadas pelo ciclo dia/noite e por compromissos sociais podendo 
haver uma diferença sazonal  no comportamento.  No ambiente urbano a energia 
elétrica cria a possibilidade de nos organizarmos temporalmente de acordo com os 
nossos interesses. Este comportamento tem sido apontado como uma das causas 
para  a  ausência  de  sazonalidade  nos  ritmos  biológicos  humanos.  Este  estudo 
fenomenológico naturalístico em índios Guarani que viviam em casas sem energia 
elétrica nos permitiu refletir sobre a presença de sazonalidade nos ritmos biológicos. 
O ritmo de temperatura do punho em 21 índios e o ciclo de atividade/repouso em 16 
índios foram comparados entre o inverno e verão. O perfil temporal da temperatura 
não se alterou nas duas épocas, mas houve diferença nos valores de amplitude e 
MESOR que pode ser explicada pela variação sazonal do padrão de dissipação de 
calor através da pele. Não houve diferença entre o inverno e verão para os valores 
de  acrofase,  e  os  índios  mais  novos  apresentaram  horários  de  acrofase  da 
temperatura  mais  tardios  que  os  índios  mais  velhos.  Do  inverno  para  o  verão 
observamos  um  atraso  nos  horários  de  repouso  sem  alteração  significativa  na 
duração. Não verificamos diferença nos horários e na duração do repouso entre os 
dias de semana e fins de semana. O padrão de atividade/repouso não apresentou 
relação  com  a  duração/alocação  da  noite  no  inverno  e  verão  e  houve  uma 
correlação negativa com os valores de temperatura do punho. Os índios adultos da 
Aldeia Boa Vista apresentam ritmos biológicos com características típicas de uma 
comunidade de transição. As atividades na aldeia são sincronizadas pelas diferentes 
relações sociais que se estabelecem em cada época do ano.

Palavras-chave: 1. Ritmos biológicos  2. Temperatura do corpo  3. Sincronização  4. 
Índios Guarani  I. Título



ABSTRACT

WEY, Daniela.  Biological rhythms in Guarani adult indians. São Paulo. 2007. 150p. 
Thesis (Doctoral). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo.

Communities  living  in  areas  without  electricity  present  biological  rhythms 
synchronized by the day/night cycle and social schedules; it seems possible to detect 
seasonal differences in their behaviour. In urban areas electricity allow us to organize 
our activities according to our interests. This behaviour has been pointed as a cause 
for the absence of seasonality in human biological rhythms. The present naturalistic 
phenomenological study of Guarani indians that living in no electricity houses allowed 
us to think about the presence of seasonality in biological rhythms. Wrist temperature 
and activity/rest rhythms of 21 indians were compared between winter and summer. 
The temperature profile did not  change,  but  a seasonal  difference was found for 
amplitude  and  MESOR  values  which  may  be  related  to  metabolic-behavioral 
processes involved in thermoregulation. In summer the vasodilation is intense and 
the heat dissipation is maximum (with low variability), the opposite tends to occur in 
winter. We did not find seasonality in acrophase values between subjects, and we 
also found the same correlation described for urban populations: a phase advance of 
body temperature in the elderly. From winter to summer the onsets/offset of rest were 
delayed, with no change in rest duration. For the indians there was no difference in 
the  schedules  of  rest/activity  during  the  week.  The  activity/rest  cycle  was  not 
determined by the day/night  cycle  but  showed a  significant  correlation  with wrist 
temperature. The adult indians of Boa Vista settlement showed typical characteristics 
in their biological rhythms of a transition community. The activities in the settlement 
are synchronized by singular relationships that take place in each season. 
 

Keywords: 1. Biological rhythm;  2. Body temperature;  3. Synchronization;  
4. Guarani indian; I. Title
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serra) para me ajudar na coleta de dados. Eles diziam que era muito arriscado andar 

sozinha pelas trilhas, pois eu poderia ser picada por alguma cobra, mas era sempre 

a Fernanda quem encontrava as cobras! A nossa rotina durante a coleta era bem 

puxada. Além de ir para a aldeia todos os dias, no início da noite tínhamos que dar 

conta dos “afazeres domésticos”: fazer o jantar, lavar a louça (e tinha gente que até 

brigava  para  fazer  isto!),  preparar  os  lanches  e  fazer  o  café  da  manhã  no  dia 

seguinte. Na verdade eu acredito que esse pessoal que me acompanhou nas trilhas 

estava era atrás de uma boa aventura! Subir e descer morro, tomar muita picada de 

borrachudo e  pernilongo,  andar  no meio  da mata  cerca de 7km por  dia  quando 

tínhamos um carro para nos levar  até  a aldeia ou uns 11km quando estávamos 

dependendo do ônibus urbano de Ubatuba e com tudo isso ainda perder alguns 

kilinhos! Mas no final do dia, depois de toda a tarefa cumprida, era muito gratificante 

poder chegar num lar aconchegante, graças à família do Rodrigo e da Clarissa que 

emprestaram suas casas em Ubatuba. 

A minha trajetória científica desde o começo foi incentivada com críticas 

construtivas e muita paciência do meu orientador, o professor Menna, que durante as 

coletas me apoiou diretamente do GMDRB. 

Outras pessoas também colaboraram na elaboração da tese através de 

indicações bibliográficas e discussões conceituais que ocorreram durante encontros 



científicos. Dentre as quais eu não poderia deixar de agradecer as professoras Mirian 

Marques do museu de zoologia (USP), Claudia Moreno (FSP-USP) e Ângela Maria 

Machado de Lima (Escola de Artes Ciências e Humanidades da USP). Ajudaram-me 

com os  textos  em francês a  filósofa  Ivanilde  Fracalossi  e  sua  amiga Thana.  Os 

conselhos e advertências com relação aos métodos estatísticos empregados vieram 

dos professores Andreas Bohn, Fernando Louzada e Ana Amélia Benedito-Silva. 

Alguns actímetros1 e a interface usada para programar estes aparelhos 

foram  emprestados  da  Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR),  da  Fundação 

Oswaldo  Cruz  (FIOCRUZ)  e  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo  (UNIFESP) 

através dos professores Fernando Louzada, Lúcia Rotenberg, Maria Laura Pires e 

das doutoras Maria Eliza Finazzi e Maria Eugênia Mesquita. 

A parte mais fascinante do trabalho foi coletar os dados, conhecer uma 

cultura  diferente  e  fazer  novos  amigos.  O  mais  difícil  foi  organizar  todas  as 

informações  obtidas,  analisar  e  escrever  a  tese,  que  foi  lapidada  pelo  meu 

orientador. O resultado final pode ser resumido desta forma: nos quatro capítulos da 

INTRODUÇÃO abordaremos  alguns  conceitos  básicos  da  Cronobiologia,  as 

características  dos  ritmos  biológicos  e  suas diferentes  expressões em indivíduos 

adultos e, por último, descreveremos alguns aspectos da ritmicidade em populações 

rurais. Algumas informações sobre o povo Guarani estão no adendo 1 e no adendo 2 

apresentamos as dificuldades e soluções encontradas para realizar  o estudo.  Os 

dados  foram  comparados  entre  o  inverno  e  verão  e  as  conclusões  desta  tese 

convidam o  leitor  para  novas reflexões  sobre  a  sincronização  de  indivíduos que 

possuem uma rotina social diferente da população urbana.

1 O Actímetro mede movimentos do braço, para maiores detalhes consultem o capítulo 3. Metodologia.



1.  INTRODUÇÃO

1.1. HISTÓRIA E CONCEITOS CRONOBIOLÓGICOS

Ritmo  biológico  é  todo  fenômeno  vital  que  se  apresenta  de  maneira 

recorrente  na  matéria  viva  com  repetições  regulares  que  podem  ou  não  ser 

coincidentes com ciclos ambientais (Marques e Menna-Barreto, 2003). 

No decorrer desta introdução serão descritas algumas características dos 

ritmos  biológicos  e  do  mecanismo de  funcionamento  do  “relógio  biológico”.  Esta 

expressão foi usada no século XIX pelo filósofo Julien-Joseph de Virey na sua tese 

escrita em 1814: "Ephémerides de la vie humaine ou recherches sur la révolution 

journalière  et  la  périodicité  de  ses  phénomènes  dans  la  santé  et  les  maladies2" 

(Reinberg et al., 2001) qual discorreu a respeito da variação rítmica nos processos 

fisiológicos e patológicos. Na sua concepção os mecanismos temporais inatos dos 

seres vivos funcionariam como as engrenagens de um relógio biológico (ou horloge 

vivante).

“Cette rotation successive de nos fonctions chaque jour, de la veille, du
sommeil, de la réparation nourricière, des excrétions et sécrétions, n’établitelle

pas une périodicité habituelle et comme innée dans tout le jeu de nos
organes? N’est-ce pas comme un sytème de rouages engrenés l’un dans l’autre,

une sorte d’horloge vivante, montée par la nature, entraînée par le
mouvement rapide du soleil et de notre sphère?3”

A expressão “relógio biológico” é usada até hoje para ilustrar de maneira 

didática como o tempo é gerado nos organismos vivos, mas apresenta limitações por 
2 “Efemérides da vida humana ou pesquisas sobre a revolução cotidiana e a periodicidade de seus 
fenômenos na saúde e nas doenças”
3 [Essa rotação sucessiva de nossas funções do dia-a-dia, da vigília, do sono, do manter-se alimentado, 
das excreções e secreções, não estabelece uma periodicidade habitual  como que inata em toda a 
atividade de nossos órgãos? Não é como um sistema de rodas engrenadas uma na outra, uma espécie 
de relógio animado (vivo), construído pela natureza, arrastado pelo movimento rápido do sol e da nossa 
esfera? ] (Virey,1814 apud REINBERG et al., 2001, p.177).



não tratar  da  real  complexidade do sistema.  Os núcleos  supraquiasmáticos4 são 

considerados os principais “relógios” nos mamíferos por sua capacidade de codificar 

e internalizar a informação temporal. A lesão desta estrutura compromete o padrão 

dos ciclos de atividade e repouso, de reprodução e de ingestão de líquidos (Stephan 

e  Zucker  1972),  no  entanto  o  ritmo  da  temperatura  corporal  apresenta  pouca 

alteração após a lesão (Dunn et al., 1977; Fuller et al., 1981). Possivelmente existam 

outras estruturas, neurais ou não, capazes de gerar e coordenar temporalmente os 

demais eventos fisiológicos ou comportamentais (Brandstaetter, 2004; Escobar et al., 

1998) e neste caso a busca por uma região específica e única no sistema nervoso 

responsável por gerar toda a ritmicidade em seres humanos não parece adequada 

(Aschoff  e Wever,  1976; Rossenwasser e Adler,  1986).  Uma outra questão a ser 

considerada  diz  respeito  à  aplicação  do  termo “relógio”,  pois  seu mecanismo de 

funcionamento  por  engrenagens  não  permite  compreendermos  como  os  ciclos 

ambientais  modificam  a  expressão  dos  ritmos  biológicos.  Atualmente  tem  sido 

proposto o uso da expressão “Sistema de Temporização” uma vez que compreende 

as estruturas geradoras dos ritmos (ou osciladores) e as relações destes com os 

ciclos exógenos (Menna-Barreto, 2005).

Os  ritmos  biológicos  de  diversas  espécies  são  originados 

endogenamente,  e  no  caso  dos  mamíferos  o  funcionamento  do  “Sistema  de 

Temporização Circadiano5” pode ser ilustrado da seguinte maneira: o sistema visual 

detecta  as  variações  do  claro/escuro  ambiental  e  direciona  estas  informações 

através do trato retino-hipotalâmico para os núcleos supraquiasmáticos, o qual gera 

a expressão rítmica do organismo através de vias eferentes diversas (Moore 1992). 

O  claro/escuro  ambiental  e  outras  informações  cíclicas  promovem  a 

sincronização  dos  ritmos  no  organismo  tornando-o  pronto  para  responder  às 

variações ambientais. Ao oscilar com um período próximo ao período ambiental, o 

organismo  pode  antecipar  estados  comportamentais  e  reagir  adequadamente  a 

mudanças externas (Aschoff, 1965). A sincronização do organismo ocorre através de 

dois processos distintos: arrastamento e mascaramento. Eventos que apresentam 

recorrência  regular  podem  arrastar  os  ritmos  biológicos,  fato  que  é  evidenciado 

através do ajuste de fase e período do sistema de temporização (Pittendrigh e Daan, 

1976; Roennenberg et al., 2003). A duração dos ritmos do organismo é ajustada às 

24 horas e as fases de atividade e repouso são ajustadas nas fases clara/escura do 

dia  de  acordo  com  as  características  comportamentais  da  espécie  –  diurna  ou 

4 Conjunto de neurônios localizados na base do terceiro ventrículo da região anterior do hipotálamo.
5 Circadiano: variáveis que se expressam com uma duração de aproximadamente 24±4 horas, ou seja, 
em torno de um dia (circa = cerca; diem = dia) (Halberg et al., 1977a).



noturna. Um outro processo a ser considerado na sincronização é conhecido como 

mascaramento e descreve os efeitos diretos e imediatos da periodicidade ambiental, 

não necessariamente  cíclica,  sobre  o  ritmo.  O termo mascaramento,  inicialmente 

proposto por Aschoff (1960), é aplicado a certas condições que “obscurecem o real 

mecanismo  do  agente  sincronizador”.  O  mascaramento  atua  intensificando  ou 

atenuando os ritmos do organismo, sem que haja comprometimento da função dos 

osciladores  biológicos  (Mrosovsky,  1999;  Waterhouse  e  Minors,  1988).  Podemos 

entender melhor o mascaramento através da observação da variação da sonolência 

durante a vigília. Em determinados momentos do dia, por exemplo perto do horário 

de  almoço,  a  sensação  de  sonolência  tende  a  ser  maior.  Se  uma  pessoa  que 

apresenta horários regulares para dormir e acordar, tivesse que dormir um pouco 

mais tarde e no dia seguinte acordasse mais cedo que seu horário habitual, o que 

aconteceria com o seu nível de alerta no decorrer deste dia? É provável que logo 

após o almoço esta pessoa se sinta mais sonolenta por causa da duração de sono 

reduzida  na  noite  anterior.  A  sensação  de  sonolência  não  será  tão  intensa  nos 

próximos  dias,  desde  que  a  pessoa  retome seus  horários  habituais  de  sono.  O 

mascaramento  age  como  um  ajuste  fino  dos  ritmos  em  resposta  as  variações 

internas  ou  externas,  e  de  certa  forma  garante  a  plasticidade  no  processo  de 

sincronização. 

De  maneira  geral  a  ritmicidade  circadiana  do  organismo  é  gerada 

endogenamente e sua expressão resulta de um processo contínuo de sincronização 

dividido em dois mecanismos – arrastamento e mascaramento – os quais refletem a 

modulação do ritmo biológico pelo ambiente. 

Na espécie humana o efeito sincronizador do claro/escuro (ou dia/noite) 

pode ser diferente dependendo da plasticidade na expressão rítmica. Em estudos 

realizados  em  laboratório  observou-se  que  variações  abruptas  na  intensidade 

luminosa sincronizam os ritmos circadianos de humanos (Duffy et al., 1996; Lavie, 

1996).  Durante  viagens transmeridianas somos expostos  a  mudanças rápidas do 

ciclo claro/escuro e verifica-se que o ciclo vigília/sono se sincroniza mais rápido que 

o ritmo de temperatura (Aschoff,  1976; Halberg et al.,  1977b). Ainda existe muita 

controvérsia a respeito dos efeitos da variação gradual da composição espectral da 

luz  do  dia,  observada  no  amanhecer  e  entardecer,  sobre  os  ritmos  circadianos 

humanos (Danilenko et al.,  2000; Usui,  2000). As inconsistências com relação ao 

efeito sincronizador do claro/escuro podem decorrer do estilo de vida contemporâneo 

no qual somos expostos a ciclos de iluminação controlados artificialmente (Bronson, 

2004). A princípio foi sugerido que apenas altas intensidades luminosas (acima de 



1500lux) seriam capazes de modificar os ritmos em seres humanos (Lewy et al., 

1980). No entanto, alguns pesquisadores evidenciaram que intensidades luminosas 

da ordem de 1,5 lux (como uma vela acesa) promovem a sincronização dos ritmos 

biológicos em algumas pessoas (Wright et al., 2001).

O ciclo claro/escuro ambiental  não é o único sincronizador dos ritmos 

biológicos no homem (Aschoff, 1976; Duffy et al., 1996). Existem evidências de que 

compromissos  sociais  são  capazes  de  modificar  a  fase  e  o  período  de  ritmos 

humanos (Klerman et al.,  1998),  mas ainda não conhecemos as vias anatômicas 

responsáveis  por  tal  mecanismo de sincronização.  Além disso,  pouco se sabe a 

respeito  das  diferenças ao  longo da ontogênese  ou  de gêneros  no processo de 

sincronização social (Mistlberger e Skene, 2004). 

Um outro conceito fundamental  da Cronobiologia trata da organização 

temporal entre os ritmos no organismo. As diversas funções vitais se expressam com 

uma  organização  temporal  harmônica  tal  como  se  apresentam  os  diversos 

instrumentos de uma orquestra, sem uma relação de causa e efeito,  atuando em 

momentos certos e constituindo uma “organização temporal interna” (Moore-Ede et 

al., 1976; Moore-Ede et al., 1982a). Os seres humanos estão adaptados a realizar 

atividades durante o dia e repousar à noite. Quando estamos dormindo a quantidade 

de melatonina aumenta e a temperatura corporal atinge valores mínimos. Um pouco 

antes de acordarmos ocorre um aumento na secreção de cortisol, o qual mobiliza 

enzimas necessárias para  a  conversão de carboidratos,  lipídeos e proteínas das 

células hepáticas em glicose, combustível necessário para ficarmos em pé e sairmos 

da  cama.  Essa  organização  temporal  acontece  através  da  relação  de  fase 

relativamente  estável  entre  os  ritmos no organismo que está  sincronizado  às  24 

horas. 

 



1.2. CICLOS DE TEMPERATURA E VIGÍLIA /SONO: CARACTERÍSTICAS E 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

“Whatever physiological variables we measure, we usually find that there is a 
maximum value at one time of day and a minimum value at another”

Aschoff, 1965

Neste item abordaremos as características e relações temporais de dois 

ritmos  biológicos  que  se  expressam  com  diferentes  plasticidades  –  o  ciclo  de 

temperatura central6 e o ciclo vigília/sono. O ciclo de temperatura central é pouco 

influenciado por eventos mascaradores, e por isso é usado como indicador do estado 

do sistema de temporização. Por outro lado o ciclo vigília/sono é mais suscetível ao 

mascaramento o que garante uma maior plasticidade na expressão deste ritmo em 

particular. 

O  conhecimento  de  que  nos  comportamos  de  maneira  rítmica  não  é 

recente. Um dos pupilos de Pitágoras, Alcmaeon de Cronton no final do século V 

a.C. foi pioneiro nos estudos de psicologia e fisiologia humana. Este filósofo propôs 

que durante o sono haveria um deslocamento do sangue da superfície do corpo para 

os  grandes  vasos,  enquanto  que  na  vigília  o  sangue  retornaria  para  os  vasos 

superficiais7. No final do século XVIII, Hunter descreveu que a temperatura corporal 

apresentava uma variação ao longo do dia com valores máximos à tarde e mínimos 

durante a noite e no início da manhã, os quais seriam gerados por diferentes estados 

de atividades em que nos encontramos (Moore-Ede et  al.,  1982b).  A  ritmicidade 

fisiológica/comportamental em seres humanos era um fato incontestável, no entanto, 

por muito tempo acreditou-se que estas variações seriam apenas reflexo dos ciclos 

ambientais como, por exemplo, o dia/noite.

O caráter  endógeno do ciclo  vigília/sono,  da temperatura central  e  de 

outras variáveis biológicas humanas foi evidenciado entre as décadas de 30 e 70, 

através de experimentos realizados em condições de isolamento temporal. No final 

da  década  de  30  os  pesquisadores  Nathaniel  Kleitman  e  Bruce  Richardson 

6 Temperatura central (ou corporal) é a medida que melhor representa a temperatura do interior do 
organismo, obtida a partir da temperatura do sangue arterial que atinge os neurônios próximos a região 
pré-óptica  do  hipotálamo  ou  inferida  a  partir  da  temperatura  retal 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoregulation).
7 Informações obtidas no endereço: http://plato.stanford.edu/entries/alcmaeon/#sleep

http://plato.stanford.edu/entries/alcmaeon/#sleep


permaneceram durante um mês numa caverna medindo a própria temperatura e os 

horários de sono (Kleitman, 1963). Em meados da década de 60 foram realizados 

experimentos em laboratórios construídos com a finalidade de criar  condições de 

isolamento temporal. Na ausência das informações cíclicas do ambiente as variáveis 

biológicas continuam a se expressar ritmicamente, mas a duração do ciclo se torna 

diferente de 24 horas (Aschoff,  1965; Czeisler et al.,  1999).  Fora da condição de 

isolamento a temperatura do corpo, o ciclo vigília/sono e os demais ritmos biológicos 

estão sincronizados pelo ambiente. 

Nos indivíduos saudáveis a temperatura corporal se mantém num valor 

de 36°C com uma pequena variação de 0,5°C em torno do dia (Mackowiak et al., 

1992). A termorregulação é um processo um tanto quanto complexo por envolver 

mecanismos de controle centrais e periféricos separados temporalmente. Quando a 

temperatura  do  ambiente  aumenta  o  nosso  corpo  reduz  a  produção  de  calor  e 

aumenta sua dissipação através de um processo conhecido como termólise, no qual 

ocorrem  os  seguintes  eventos:  redução  do  processo  metabólico,  vasodilatação 

periférica  e  aumento  da  troca  de  calor  do  corpo  com  o  ambiente.  Quando  a 

temperatura do ambiente diminui, a produção de calor ultrapassa a perda e, através 

da  termogênese,  há  um  aumento  na  temperatura  corporal  regulado  pela 

vasoconstrição periférica, contração muscular e ativação metabólica. Esse processo 

caracteriza o ajuste homeostático que ocorre no sentido de manter a temperatura do 

corpo num valor  estável  de  36°C mesmo que haja  variações de temperatura no 

ambiente (Moore-Ede et  al.,  1982b).  Além do ajuste homeostático, a temperatura 

corporal  apresenta uma variação circadiana na produção e perda de calor  que é 

gerada endogenamente (Kräuchi e Wirz-Justice, 1994). 

Muitas pesquisas foram realizadas com o propósito de localizar a região 

do corpo na qual a temperatura refletiria o estado do sistema de temporização. A 

medida mais usada para verificar o estado de sincronização entre ritmos em seres 

humanos (ou a organização temporal interna) é a temperatura retal (Aschoff, 1965; 

Kelly,  2006).  Durante  o  dia os  valores da temperatura  retal  são maiores do que 

durante  a  noite  na  condição  de  sincronização  ou  isolamento  temporal  (Aschoff, 

1965). 

A temperatura pode ser medida em diversas regiões do corpo e em toda 

superfície da pele. Na pele os valores de temperatura são diferentes da temperatura 

central por causa da interação com o ambiente ao qual estamos expostos e também 

pelo tipo de atividade que realizamos (Kräuchi e Wirz-Justice, 1994; Moore-Ede et 

al., 1982b; Minors e Waterhouse 1984). A temperatura de regiões distais, como pés e 



mãos, reproduz o mecanismo de dissipação de calor e apresenta-se em oposição de 

fase  com  relação  à  temperatura  retal.  À  noite  a  temperatura  de  regiões  distais 

aumenta enquanto que a temperatura central e de regiões proximais diminui, pela 

manhã ocorre o inverso (Kräuchi e Wirz-Justice, 1994). 

O registro da temperatura retal requer um cuidadoso controle da posição 

do termistor  e não é muito fácil  conseguir  voluntários para pesquisas de campo, 

sobretudo quando a coleta acontece por muitas semanas (Motohashi et al., 1987). 

Com o intuito de minimizar o desconforto e aumentar a adesão de voluntários em 

estudos fora do laboratório, pesquisadores têm testado o uso de diferentes tipos de 

sensores de temperatura em outras regiões do corpo (Areas et al., 2006; de Lama et 

al., 2006; Edwards et al., 2002; Kräuchi e Wirz-Justice, 1994; Lichtenbelt et al., 2006; 

Thomas et al., 2004). Para averiguar o estado do sistema de temporização a medida 

de temperatura em qualquer região do corpo deve apresentar um perfil compatível 

com  o  da  temperatura  retal.  Neste  sentido  existem  resultados  positivos  e 

promissores  sobre  as  características  rítmicas  da  temperatura  do  punho  medidas 

através do termistor com memória8 (Thermochron iButton, modelo DS1291H) em 

situações  cotidianas  ou  controladas  e  comparando  com  outros  sensores  de 

temperatura (Areas et al., 2006; Lichtenbelt et al., 2006). 

Lichtenbelt  e  colaboradores  (2006)  compararam  a  funcionalidade  do 

termistor com o termopar (thermocouple) em 14 regiões da superfície do corpo de 

sujeitos que ficaram 30 minutos numa câmara quente e seca, e depois 30 minutos 

numa  câmara  fria  e  úmida.  Após  15  minutos  nas  câmaras  não  havia  diferença 

significativa  entre  a  temperatura  média  dos  termístores  e  dos  termopares.  A 

temperatura  registrada  pelos  termopares  ficou  mais  próxima  da  temperatura 

ambiente do que a temperatura registrada pelos termístores. Numa segunda etapa 

os  pesquisadores  testaram  a  viabilidade  do  uso  do  termistor  para  estudar  a 

ritmicidade  circadiana  em  condições  fora  do  laboratório.  Durante  três  dias  os 

participantes  tiveram  sua  atividade/repouso  registrada  com  actímetros  e  usaram 

termístores  em  9  regiões:  nas  coxas  (na  metade  do  fêmur),  nas  áreas  infra-

claviculares, no abdômen, nas mãos (região palmar) e pés (região meta-tarsal). A 

temperatura da pele foi negativamente correlacionada com o nível de atividade, e, 

durante  a  noite  (quando  os  participantes  estavam  deitados  e  dormindo)  a 

variabilidade dos valores de temperatura era menor do que durante o dia. Lichtenbelt 

e  colaboradores  indicam  o  uso  do  termistor  com  memória  para  acessar  a 

8 Detalhes  sobre  o  funcionamento  do  termistor  com  memória  serão  apresentados  no  capítulo 
Metodologia.



temperatura da pele e estudar por longos períodos a variação circadiana da perda de 

calor em condições fora do laboratório com a finalidade de conhecer mais sobre a 

termofisiologia e suas implicações na vida cotidiana. 

Areas e colaboradores (2006) demonstraram que a temperatura obtida 

com o termistor  na superfície ventral  do punho apresenta ritmicidade significativa 

com uma menor variabilidade interindividual do que na região torácica. O perfil da 

temperatura do punho se apresentou com uma diferença de aproximadamente 12 

horas em relação à temperatura oral  (usada no presente trabalho para inferir  os 

valores da temperatura central). Por causa da estabilidade rítmica da temperatura na 

superfície ventral do punho, os autores indicam o uso do termistor com memória, 

nesta região do corpo, como alternativa para o estudo de campo da ritmicidade da 

temperatura corporal. 

Como  foi  anunciado  por  Alcmaeon  de  Cronton,  o  mecanismo  que 

desencadeia o sono/vigília teria relação com o fluxo sanguíneo e, considerando o 

fato do sistema circulatório estar envolvido na distribuição de calor no corpo fez com 

que  por  muito  tempo  acreditássemos  numa  relação  causal  entre  o  ritmo  de 

temperatura e o ciclo vigília/sono. Na condição de sincronização os valores mínimos 

da temperatura central (ou máximos da temperatura periférica) acontecem quando 

estamos dormindo e a propensão para acordarmos é maior quando a temperatura 

central está aumentando no início da manhã (Zulley et al., 1981). 

A  existência  de  uma  relação  temporal  entre  o  ciclo  vigília/sono  e  a 

temperatura somente foi  elucidada em estudos realizados a partir  de meados do 

século  passado.  Para  verificar  o  que  aconteceria  com  a  temperatura  caso  não 

dormíssemos  à  noite,  pesquisadores  acompanharam  a  rotina  de  trabalhadores 

noturnos  e  observaram  uma  dessincronização  entre  o  ciclo  vigília/sono  e  a 

temperatura  oral  (Reinberg  et  al.,  1984).  Para  estes  indivíduos  a  temperatura 

apresenta  valores  mínimos no meio  da noite  mesmo quando estão acordados e 

trabalhando (Folkard, 1988). As implicações deste desajuste temporal dependem de 

características individuais, pois algumas pessoas conseguem se adequar ao trabalho 

noturno mais rápido que outras (Menna-Barreto et al., 1993).

O aumento da temperatura periférica é associado a mudanças no padrão 

de atividade de neurônios em áreas do sistema nervoso que estão envolvidas no 

controle  do  sono  (Kräuchi,  2007;  Van  Someren,  2004).  Os  termorreceptores 

localizados na pele e no sistema nervoso central informam a região pré-óptica do 

hipotálamo (mecanismo homeostático) e as estruturas do sistema de temporização 

(mecanismo circadiano),  que  controlam a  produção/dissipação  de  calor  (Kräuchi, 



2002; Van Someren, 2000). Esta coincidência anatômica-funcional nos remete a um 

trabalho publicado em 1999 por Kräuchi e colaboradores com o título: Warm feet 

promote  the  rapid  onset  sleep.  Os  autores  argumentam que  a  vasodilatação  de 

regiões distais, entre 22h30min e 24 horas, promove o início do sono noturno. O fato 

mais interessante deste trabalho está na constatação científica da recomendação 

“caseira” de que tomar um banho quente ou um copo de leite quente à noite ajuda a 

dormir bem. À noite o aumento na temperatura da pele dentro de padrões fisiológicos 

contribui para a redução dos valores da temperatura central e aumenta a sonolência 

(Kräuchi et al., 2000; Kräuchi e Wirz-Justice, 1994; Van Someren 2004). O sono não 

provoca  a  redução  da  temperatura  central,  ela  vai  diminuir  mesmo  se  ficarmos 

acordados,  mas  o  ritual  de  relaxar  o  corpo  após  apagar  as  luzes  aumenta  a 

temperatura  da  pele  (através  de  uma  maior  vasodilatação  periférica),  diminui  a 

temperatura central e sinaliza para o corpo que esta na hora de dormir (Kräuchi et 

al., 1999 e 2000).

Em  resumo,  existe  uma  regulação  com  oposição  de  fase  entre  a 

temperatura  central  e  a  temperatura  de  regiões  distais  da  pele.  O  sistema  de 

temporização  conduz  a  propensão  circadiana  para  o  ciclo  vigília/sono  via  ritmo 

circadiano de perda de calor, entretanto o ciclo vigília/sono não parece influenciar 

diretamente o sistema termorregulador (Kräuchi et al., 2000 e 2006).

O  ciclo  vigília/sono  é  o  ritmo  biológico  mais  estudado  por  causa  da 

necessidade  de  se  entender  as  relações  existentes  entre  distúrbios  de  sono  e 

algumas enfermidades,  e também para poder conhecer melhor os efeito sobre o 

organismo  de  contextos  temporais  conflitantes  tais  como  viagens  aéreas 

transmeridianas, escalas noturnas de trabalhos e horários escolares (Andrade, 1993; 

Coren, 1996; Fischer et al.,  2003, Louzada e Menna-Barreto, 2004a; Mello et al., 

2001). 

No  estudo  de  campo  das  características  do  ciclo  vigília/sono, 

pesquisadores utilizam actímetros e diários de sono9 simultaneamente (Acebo et al., 

1999;  Aeschbach et  al.,  2003;  Ceolim e Menna-Barreto,  2000; Koch et  al.,  1987; 

Lockley et al., 1999; Louzada, 2000; Mello et al., 2001). Com o propósito de obter 

uma medida confiável, os horários de sono registrados nos diários devem ser usados 

para editar os dados de atividade/repouso gerados através da actimetria. Essa é uma 

prática que visa minimizar os erros de interpretação de cada instrumento. Registrar 

os  horários  de  sono  num  diário  é  uma  tarefa  que  pode  ser  bem  sucedida 

9 Detalhes sobre o funcionamento do actímetro e conteúdo do diário de sono serão apresentados no 
capítulo Metodologia.



dependendo da disciplina, treinamento e boa memória dos participantes. Por outro 

lado o actímetro, que registra os movimentos do corpo sem qualquer intervenção na 

rotina  dos  participantes,  apresenta  como  desvantagem  o  fato  de  não  podermos 

prever seu mau funcionamento. Apesar das limitações quanto à especificidade, o uso 

actímetro é recorrente em muitos trabalhos de campo uma vez que pesquisadores 

obtiveram uma concordância alta (acima de 85%) para avaliar o tempo total de sono 

entre as medidas deste instrumento e a polissonografia, considerada como padrão 

ouro na avaliação do ciclo vigília/sono (de Souza et al., 2003; Jean-Louis et al., 2001; 

Sadeh et al., 1994). 

As características do ciclo vigília/sono, e dos ritmos biológicos em geral, 

se modificam durante o envelhecimento, mas por causa de diferenças individuais não 

podemos precisar a idade exata com que cada evento acontece (Klackenberg, 1982). 

Descreveremos a seguir algumas peculiaridades do ciclo vigília/sono e outros ritmos 

no envelhecimento humano. 



1.3. DESENVOLVIMENTO E DIFERENÇAS INDIVIDUAIS

As mudanças que ocorrem na expressão dos ritmos biológicos durante a 

ontogênese  refletem  as  diferentes  fases  de  maturação  dos  Sistemas  de 

Temporização, do próprio Sistema Nervoso e a relação entre esses sistemas com os 

sincronizadores ambientais (Klackenberg, 1982). 

O adulto exibe um padrão de ciclo vigília/sono monofásico relativamente 

estável e sincronizado pelos seus compromissos sociais diários, embora em algumas 

culturas  seja  possível  observar  um padrão  bifásico  com um episódio  de  cochilo 

durante o dia (Webb e Dinges, 1989). 

Para  os  idosos  e  indivíduos  aposentados,  outras  pistas  temporais, 

diferentes  dos  horários  de  trabalho,  passam  a  ter  importância  no  processo  de 

sincronização dos ritmos circadianos. Os idosos geralmente dormem e acordam mais 

cedo  e  a  ocorrência  de  cochilos  durante  o  dia  pode  ser  acompanhada  pela 

interrupção do sono noturno (Carskadon et al., 1982; Dijk et al., 2000; Huang et al., 

2002; Pandi-Perumal et al., 2002). Alguns pesquisadores relacionam a redução das 

atividades sociais, que acontece por exemplo quando o indivíduo se aposenta, e/ou a 

ausência de uma rotina diária regular, como fator determinante da desorganização 

temporal entre alguns ritmos biológicos do idoso. No estudo realizado por Ceolim e 

Menna-Barreto (2000) verificou-se 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 os autores,  são decorrentes de um processo natural  e  previsível 

relacionado tanto ao estilo de vida quanto ao próprio envelhecimento. 

Pistas temporais regulares como os horários de trabalho ou de escola e 

os  feriados  programados,  constituem  exemplos  de  ciclos  sociais  capazes  de 

promover  a  sincronização  dos  ritmos  circadianos  humanos  e  modificar  sua 

expressão ao longo da semana (Binkley  et  al.,  1993;  Carskadon e  Davis,  1989; 

Valdez et al., 1996). No entanto, as conseqüências da imposição de horários são 

heterogêneas  dependendo  da  faixa  etária.  Para  a  maioria  das  pessoas  é 

relativamente fácil modificar seus hábitos de sono de acordo com a sua demanda 

social.  Uma  nova  condição  temporal  pode  desencadear  padrões  distintos  na 

expressão  do  ciclo  vigília/sono  cuja  magnitude  também  depende  do  estágio  do 

desenvolvimento humano (Ceolim, et  al.  1996; Koch et  al.,  1987;  Louzada et  al., 

1996; Mello et al., 2001). 



A “receita”  para  adotarmos hábitos  de sono mais saudáveis  teria  que 

levar  em consideração tanto as mudanças no processo de maturação quanto as 

diferenças individuais  na sua duração e na distribuição dos horários de sono ao 

longo  das  24  horas.  Apesar  de  existir  um  padrão  de  sono  característico  em 

determinadas faixas etárias, observa-se que pessoas com a mesma idade podem 

apresentar necessidades distintas na duração e distribuição dos episódios de vigília 

e sono nas 24 horas e podem ser classificadas arbitrariamente de acordo com estas 

características  em  tipos  matutinos,  que  dormem  e  acordam  cedo,  ou  em  tipos 

vespertinos, que dormem e acordam mais tarde. Esta classificação pode ser obtida 

através de um questionário que foi elaborado pelos pesquisadores Horne e Östberg 

em  1976.  Não  somente  a  alocação  do  sono  é  diferente  entre  matutinos  e 

vespertinos,  mas o  ciclo  de temperatura  central  tem seus valores  máximos num 

momento  anterior  para  pessoas  matutinas,  enquanto  que  para  as  vespertinas  o 

máximo de temperatura acontece num horário mais tardio (Webb e Bonnet, 1978). O 

questionário  de  matutinidade  e  vespertinidade  foi  traduzido  para  o  português  e 

aplicado em diversos estados do Brasil em 1990 por Benedito-Silva e colaboradores. 

O que se observa em diversas populações é que os tipos matutinos e vespertinos 

são constituídos por uma minoria enquanto que a maioria das pessoas é do tipo 

intermediário. A quantidade de horas de sono noturno também pode ser usada para 

classificar  as pessoas entre tipos pequenos e grandes dormidores (Webb, 1979). 

Num trabalho realizado sobre as características de variáveis fisiológicas em grupos 

de “pequenos dormidores” (quem dorme 6 horas ou menos) e “grandes dormidores” 

(quem dorme 9 horas ou mais), pesquisadores observaram que além da diferença no 

tempo  na  cama,  existe  uma  diferença  entre  os  grupos  na  duração  de  variáveis 

circadianas como: secreção de melatonina plasmática, cortisol, e valores mínimos de 

temperatura  central  (Aeschebach et  al.,  2003).  Os “grandes dormidores”  dormem 

mais  cedo  e  acordam  mais  tarde  que  os  “pequenos  dormidores”,  e  também 

estendem  a  duração  dos  valores  mínimos  de  temperatura  central,  máximos  de 

melatonina e de cortisol. Para os pequenos dormidores o início de sono noturno está 

atrasado em relação ao início das variáveis circadianas. Este grupo apresenta uma 

tolerância maior aos sinais circadianos que promovem o sono e por isso vão para 

cama num horário mais tardio do que é “indicado” pelo sistema de temporização. O 

horário  de  acordar  nos  dois  grupos  foi  muito  próximo  ao  término  das  variáveis 

circadianas. 

As  diferenças  individuais  quanto  às  necessidades  de  sono  descritas 

acima retratam particularidades intrínsecas da organização temporal em indivíduos 



com  a  mesma  idade.  No  entanto  dificilmente  levamos  em  consideração  tais 

características  (matutinidade/vespertinidade  e  pequeno/grande  dormidores)  ao 

organizarmos  nossos  compromissos  sociais.  Em  qualquer  faixa  etária  podemos 

afirmar que o estilo de vida e as características do local em que vivemos podem ser 

muito importantes na modulação dos ritmos biológicos. 

No  século  XIX,  após  a  invenção  da  lâmpada  de  tungstênio,  a 

humanidade presenciou uma série de mudanças em seu modo de vida as quais 

possivelmente contribuíram para modificar os hábitos de vigília e de sono. Atividades 

que  somente  poderiam  ser  realizadas  durante  a  fase  clara  do  dia  passaram  a 

acontecer em qualquer momento noite adentro (Coren, 1996). As horas de trabalho 

se estenderam durante a madrugada e a escuridão deixou de ser uma justificativa 

para  o  repouso  noturno.  Uma  nova  relação  entre  o  homem  e  o  ambiente  se 

estabeleceu uma vez que as horas de vigília e de sono passam a ser “controladas” 

por uma demanda social. 

Atualmente  vivemos  num  mundo  repleto  de  tecnologias  as  quais 

contribuíram  para  melhorar  nossa  saúde  e  modificar  nossa  rotina  social. 

Apresentamos hábitos evolutivamente diurnos, porém vivemos num ambiente que 

nos possibilita ficar acordados em qualquer horário. Fazer compras, ir à academia, 

ficar  no  computador,  ou  na  frente  da  televisão,  enfim,  o  mundo  iluminado 

artificialmente  prolongou  o  nosso  dia.  Não  existe  mais  hora  apropriada  para  o 

trabalho ou para o descanso. A relação entre sono e bem estar é vivenciada por 

muitos de nós,  pois sabemos das conseqüências sobre o nosso desempenho na 

escola ou no trabalho após uma noite mal dormida (Dahl, 1996; Fischer et al., 2003). 

A sociedade atual, apesar de valorizar o hábito de dormir pouco e produzir muito, 

tem se  mostrado  preocupada  com as  conseqüências  que  os  conflitos  temporais 

oriundos do meio urbano causam sobre nossa expectativa de vida (Foster e Wulff, 

2005).  Por  outro  lado,  existe  pouca  informação  sobre  os  efeitos  de  diferentes 

ambientes socioculturais ou regimes de iluminação nos ritmos circadianos do homem 

(Duffy  et  al.,  1996).  Os  desafios  temporais  dos  ambientes  rurais  Seriam  mais 

condizentes as nossas características biológicas? 



1.4.  RITMICIDADE EM AMBIENTES RURAIS

Uma questão que acompanha o estudo do comportamento humano e 

seus mecanismos subjacentes diz respeito à diversidade de resposta que indivíduos 

da  mesma  espécie  apresentam  diante  do  mesmo  desafio.  Todo  organismo  vivo 

oscila,  com  características  padronizadas  em  determinadas  etapas  do 

desenvolvimento,  mas  com  uma  “riqueza”  individual  essencial.  Neste  aspecto, 

estudos  sobre  a  ritmicidade  em  contextos  sociais  distintos  provêm  uma  melhor 

compreensão a respeito do efeito de diferentes sincronizadores na modulação dos 

ritmos biológicos.

Existem  poucos  trabalhos  sobre  os  ritmos  biológicos  em  populações 

rurais,  dentre  os  quais  podemos  destacar  alguns  grupos  de  pesquisadores  que 

realizaram  estudos  em  comunidades  localizadas  em  regiões  com  características 

distintas dos grandes centros urbanos e que serão apresentados a seguir em ordem 

cronológica. 

No  Brasil,  início  da  década  de  90,  um estudo  foi  realizado  sobre  as 

características de matutinidade/vespertinidade de habitantes de uma ilha próxima à 

linha do Equador (latitude sul 1º27’ e longitude oeste 18º28’). Os moradores da ilha 

de Cumbú vivem do extrativismo e pesca e apresentam uma rotina diária diferente 

dos  seus  vizinhos  que  vivem  na  cidade  de  Belém  (capital  do  Pará).  Aguiar  e 

colaboradores  (1991)  aplicaram  a  versão  em  português  do  questionário  de 

matutinidade/vespertinidade (Benedito-Silva et al., 1990), nos moradores da ilha e da 

cidade próxima (Belém) com a ajuda de um interprete (habitante da ilha) para facilitar 

a compreensão das questões. A população de Cumbú era composta na sua maioria 

de  indivíduos  matutinos  enquanto  que  na  cidade de Belém,  apesar  de  existirem 

matutinos e vespertinos, a maioria era do tipo intermediário. Havia eletricidade nas 

casas  da  ilha  e  a  rotina  dos  moradores  era  regulada  pelas  relações  sociais  e 

comerciais do local. Eles acordavam de madrugada (entre 3 e 4 horas da manhã) 

para colher o açaí no meio da mata, depois atravessavam a foz do rio para chegar ao 

mercado antes das 6 horas e vender o produto coletado na cidade de Belém. Os 

pesquisadores apontam para o fato de que as preferências matutinas dos moradores 

da ilha poderiam ser decorrentes de mascaramento interno relacionado a fatores 

socioeconômicos. A ausência de variabilidade na pontuação dos moradores da ilha 

seria interpretada de modo reducionista caso considerássemos apenas os fatores 

genéticos  das  características  do  ciclo  vigília/sono.  A  existência  de  uma  única 



atividade  (coleta  do  açaí)  como  marcador  temporal  restringiu  a  variabilidade  da 

distribuição  dos  horários  do  ciclo  vigília/sono  comumente  vista  em  outras 

populações. Por outro lado a diversidade na pontuação do questionário encontrada 

na cidade próxima (Belém) afasta a possibilidade de se explicar a matutinidade dos 

habitantes  da ilha  com base  apenas  nas  condições  climáticas  e  proximidade  do 

Equador. Provavelmente tenha ocorrido um processo de seleção temporal, ou seja, 

os indivíduos vespertinos que nasciam na comunidade e não se adequavam à rotina 

de coleta do açaí buscavam trabalho em outras cidades (Aguiar et al., 1991).

No  estudo  realizado  por  Siegmund  e  colaboradores  (1994)  sobre  a 

ritmicidade  de  crianças  nas  ilhas  Trobriand  (Nova  Guiné)  observou-se  que  o 

comportamento rítmico durante o verão era regulado tanto por fatores relacionados 

ao desenvolvimento da relação crianças-pais, quanto pelo ciclo claro/escuro natural. 

Num estudo seguinte os mesmo autores descreveram o ciclo de atividade/repouso 

dos adultos na mesma ilha (Siegmund et al., 1998) com o objetivo de verificar os 

efeitos da sincronização social entre os integrantes de uma mesma família. Durante 

sete dias acompanharam 23 adultos (idade superior a 18 anos) e constataram que, 

apesar de não usarem relógio ou rádio, o horário de início das atividades era muito 

regular entre os habitantes. A ausência de variação no final do repouso pode ser 

explicada não apenas pela rotina social dos moradores da ilha, mas também pelo 

efeito sincronizador do amanhecer.  Apesar de realizarem o estudo num ambiente 

cultural e socialmente diferente do ambiente urbano, os pesquisadores observaram 

um padrão já descrito em outras comunidades no qual as mulheres apresentam uma 

maior duração do sono/repouso do que os homens  (Weissbluth et al., 1981; Wirz-

Justice et al., 1984).

As características gerais do sono em índios Terena entre 18 e 75 anos 

foram abordadas, através de questionários, por Reimão e colaboradores (2000a e 

2000b). O objetivo deste estudo foi basicamente clínico, no sentido de diagnosticar 

problemas de sono como a insônia. O tempo total na cama relatado foi de 8,5 horas, 

os índios Terena geralmente dormem e acordam mais cedo do que é observado nos 

grandes  centros  urbanos.  A  quantidade  de  insones  (4,6%)  e  índios  que  são 

medicados com hipnóticos (1,5%) é menor do que em populações urbanas. Havia 

um padrão para início e término do sono mais tardio para os índios mais jovens 

(Reimão et al.,  2000b). E o habito de cochilar era mais comum entre os homens 

(Reimão et al., 2000a).

No estudo sobre o ciclo vigília/sono de jovens brasileiros que vivem no 

litoral  e  no interior,  pesquisadores  constataram que o  atraso de fase dos  ritmos 



comumente observado na adolescência foi menor para quem vivia em casas sem 

energia  elétrica  (Louzada  e  Menna-Barreto,  2004b).  As  mudanças  no  ciclo 

vigília/sono  durante  a  adolescência  não  podem  ser  atribuídas  apenas  a  fatores 

relacionados  ao  desenvolvimento  puberal  como  mencionado  por  outros 

pesquisadores (Carskadon et al., 1993), mas também dependem do contexto social e 

características do local em que o jovem vive (Louzada e Menna-Barreto, 2003). A 

influência  da  energia  elétrica  modifica  o  ciclo  vigília/sono  na  sociedade 

contemporânea.  O  maior  acesso  a  produtos  eletrônicos,  como  a  televisão,  o 

videogame  e  o  computador,  usados  por  longos  períodos  durante  a  madrugada 

podem contribuir para o desenvolvimento de distúrbios temporais como a sonolência 

excessiva diurna e a piora no desempenho escolar observada entre os adolescentes 

e crianças (Dahl, 1996).

Na Argentina,  também em 2004,  os  índios  adolescentes  Mapuche da 

Patagônia que moravam em casas sem eletricidade foram estudados com o objetivo 

de  se  descrever  os  padrões  do  ciclo  vigília/sono  e  suas  relações  com  os 

sincronizadores ambientais. Os adolescentes relataram que dormiam e acordavam 

de acordo com o horário do sol, e exibiam um padrão comportamental sazonal de 

visitas médicas mais intensas no final  do inverno,  quando havia um aumento de 

doenças respiratórias. Os índios Mapuche compõem uma comunidade nômade que 

viaja em determinadas épocas do ano para fugir da estação menos favorável para a 

pastagem das cabras. No resultado da entrevista os jovens apresentaram horários 

de acordar mais precoces no verão e coincidentes com o nascer do sol. Os autores 

consideram que as variações cíclicas ambientais influenciam o padrão sazonal dos 

horários de sono (Bekinschtein et al., 2004). 

Nos trabalhos citados acima foram estudados os ciclos vigília/sono e de 

atividade/repouso e, apesar dos diferentes instrumentos utilizados, observa-se que a 

expressão  destes  ritmos  é  inerente  à  fase  de  desenvolvimento  humano  e  está 

subjacente a fatores decorrentes da organização temporal social e do ambiente em 

que vivemos. A quantidade de estímulos capaz de modificar a expressão rítmica no 

homem urbano provavelmente seja diferente do ambiente rural, sobretudo em locais 

desprovidos de eletricidade. Neste sentido existe muito a ser explorado, por exemplo, 

com relação ao estudo de variáveis com diferentes plasticidades como a temperatura 

e o ciclo vigília/sono em comunidades rurais ou até em comunidades indígenas. 

Em algumas regiões do Brasil existem comunidades indígenas que vivem 

em  moradias  sem  energia  elétrica.  Possivelmente  estes  índios  apresentam  uma 

organização temporal diferente dos habitantes das cidades de modo que sua rotina 



seja  guiada pelos  horários  de nascer  e  pôr-do-sol,  ou  por  compromissos  sociais 

típicos de sua cultura e diferentes da população urbana. 

Alguns  pesquisadores  afirmam  não  haver  alteração  na  expressão  de 

variáveis biológicas durante o ano (Laakso et al.,  1994; Van Dongen et al.,  1998; 

Wehr et al., 1995) enquanto que outros observam um atraso na expressão dos ritmos 

no  inverno  (Honma  et  al.,  1992;  Van  Dongen  et  al.,  1997)  Estes  resultados 

contraditórios  com  relação  à  variação  sazonal  dos  ritmos  biológicos  humanos 

geralmente são atribuídos ao nosso estilo de vida contemporâneo e aos padrões 

temporais de exposição à luz artificial (Bronson, 2004; Wehr et al., 1993). Estudar 

comunidades  indígenas  que  moram  em  locais  sem  energia  elétrica  permitiria 

verificarmos  diferenças  sazonais  em  ritmos  biológicos  que  apresentam  diferente 

plasticidade. Como o ciclo vigília/sono (ou atividade/repouso) é mais plástico do que 

o  ciclo  de temperatura,  provavelmente  apresente uma expressão mais modulada 

pelos ciclos sazonais do que a temperatura.



2.  OBJETIVOS 

O  principal  objetivo  foi  acompanhar  uma  população  adulta  de  índios 

Guarani  que  vive  numa  região  sem  energia  elétrica  e  estudar  sob  um  aspecto 

temporal sua rotina e relação com os ciclos ambientais.

Os objetivos específicos são:

• Descrever as características de ritmos biológicos que apresentam diferente 

plasticidade.

• Comparar variáveis rítmicas entre o inverno e verão. 



3.  METODOLOGIA

Apresentaremos neste capítulo os procedimentos éticos necessários para 

realizar  a  pesquisa  com  comunidades  indígenas;  as  características  do  local  da 

pesquisa e dos habitantes da aldeia; as etapas de recrutamento; o cronograma da 

pesquisa; os tipos de instrumentos e variáveis medidas e as análises estatísticas 

empregadas na tese. 

3.1.  PROCEDIMENTOS ÉTICOS

Neste projeto seguimos a resolução que contempla as normas para a 

realização de pesquisas com povos indígenas da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP – resolução número 304, de 09 de agosto de 2000). A solicitação 

à CONEP somente foi efetuada depois de diversas visitas à aldeia durante as quais 

confirmamos  o  interesse  dos  índios  em  participar  da  pesquisa.  Após  receber  a 

aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de 

Ciências  Biomédicas  da  Universidade  de  São  Paulo  e  da  CONEP,  o  projeto  foi 

enviado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

e à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em Brasília. No início de julho de 2004, 

recebemos através de uma carta assinada pelo cacique, o Sr. Altino dos Santos, a 

autorização formal para realizar a pesquisa. Em agosto de 2004 a FUNAI de Brasília 

nos concedeu um prazo até 31 de dezembro de 2005 para realizar a pesquisa, este 

prazo foi prorrogado por mais um ano (estes documentos estão no anexo A).

3.2.  CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DA PESQUISA E DO GRUPO INDÍGENA GUARANI

O clima  na  cidade  de  Ubatuba  (litoral  do  estado  de  São  Paulo)  é  o 

tropical úmido e tal como acontece na maioria do território brasileiro as temperaturas 

médias são superiores a 14oC e as diferenças sazonais são marcadas pelo regime 

de chuvas (Conti e Furlan, 2001). As chuvas de verão são freqüentes e acontecem 

geralmente  no final  da  tarde ou  início  da noite.  No  inverno chove menos e  são 



poucos os dias que o frio se torna desagradável. Segundo Hueck (1972, apud Conti 

e Furlan, 2001) a Mata Atlântica da região de Ubatuba é classificada de acordo com 

as características fisionômicas e florísticas como mata pluvial das planícies costeiras. 

A  vegetação é  arbustiva  densa composta  de samambaias,  orquídeas,  bromélias, 

palmeiras e araucárias (cuja madeira é usada pelos Guarani como matéria prima 

para a confecção do cachimbo).

O  local  da  pesquisa  foi  aldeia  Boa  Vista  do  Sertão  do  Promirim, 

localizada na altura do quilômetro 17 da rodovia Rio – Santos (BR 101) próximo ao 

bairro do Poruba, no município de Ubatuba. A aldeia compreende uma área de Mata 

Atlântica com 906,38 ha (1ha = 10.000m) e se sobrepõe totalmente com o parque 

Estadual da Serra do Mar. O acesso à aldeia se faz pela rodovia Rio-Santos, através 

de uma estrada de terra com um quilômetro e meio de distância (figura 1).



Figura  1:  Representação  esquemática  (com  escala  arbitrária)  da  localização  da 
maioria das casas, posto de saúde, casa da funcionária da FUNASA (Íris) e escola.



Na aldeia Boa Vista não existia energia elétrica nas casas dos índios, 

mas após a segunda coleta (verão de 2005) a eletricidade já havia sido instalada no 

posto de saúde e na escolinha. Um acordo firmado entre a prefeitura de Ubatuba e o 

CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) previa a construção 

de 50 casas de alvenaria até fevereiro de 200710. No posto de saúde, na casa da 

funcionária da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) e na escola existia energia 

elétrica a partir da segunda coleta de dados. 

Uma médica, um dentista e uma enfermeira realizavam plantões diurnos 

no  posto  de  saúde.  Na  escola  as  crianças  mais  novas  tinham  aulas  com  um 

professor indígena, e a partir dos sete anos aprendiam a escrever e falar o idioma 

português com uma professora que não é índia. Alguns jovens freqüentavam uma 

escola de ensino Fundamental e Médio no bairro de Poruba que também atendia 

alunos  não  índios.  Nem  todos  os  adultos  entendiam  e  escreviam  no  idioma 

português. 

A população estudada pertence ao grupo indígena Guarani11,  o qual é 

originário  de  diversas  regiões  da  América  do  Sul  como  o  Uruguai,  Argentina  e 

Paraguai. Apesar da variedade de dialetos indígenas brasileiros, o tupi-guarani é a 

família do tronco lingüístico Tupi no qual a língua Guarani se insere (Ladeira, 2000). 

Os índios Guarani foram classificados pelo antropólogo Egon Shaden na década de 

50 em função de diferenças dialetais,  de costumes e de práticas rituais  em três 

grupos: Kaiová, Nhandéva e Mbya. Os habitantes da aldeia Boa Vista do Sertão do 

Promirim são Guarani-Mbya (Ladeira e Matta 2004).

No início do estudo (julho/agosto de 2004) existiam 146 índios na aldeia 

Boa Vista e na última etapa (julho de 2005) este número reduziu para 134. A maioria 

dos  habitantes  (aproximadamente  60%)  tem  menos  que  18  anos.  A  variação 

demográfica  numa aldeia acontece por  causa do hábito de migratório  dos índios 

típico da cultura Guarani,  além de estar  associada ao número de nascimentos e 

mortes. 

10 A última vez que conversamos com os habitantes da aldeia Boa Vista (maio de 2007) apenas 7 casas 
haviam sido construídas e em nenhuma havia energia elétrica.
11 Para maiores informações sobre o povo Guarani consulte o adendo 1.



3.3.  CONTATOS COM A COMUNIDADE (RECRUTAMENTO)

Antes  de  encaminhar  os  documentos  à  FUNAI  e  ao  CONEP  foi 

necessário  verificar  o  interesse  dos  habitantes  da  comunidade  em  participar  do 

estudo. Neste item faremos um relato dos principais acontecimentos que viabilizaram 

o contato com a comunidade indígena e os demais procedimentos éticos necessários 

para formalizar a participação dos sujeitos na pesquisa.

As duas primeiras visitas à aldeia foram realizadas em 2002. Durante 

estas visitas conhecemos a funcionária da FUNASA (Sra. Íris)12 e conversamos com 

o cacique, o Sr. Altino dos Santos, sobre a possibilidade de pesquisar o sono da 

população indígena. O cacique se mostrou interessado e disposto a colaborar, mas 

deixou claro que antes de começarmos o estudo era preciso consultar a comunidade. 

Uma terceira visita  foi  realizada em 2003,  durante a qual  nos conversamos com 

alguns índios. As visitas que antecederam o recrutamento foram importantes para 

divulgar nossa proposta, estabelecer um vínculo e verificar a viabilidade do estudo. 

Uma vez que não existiam casos de insônia ou outras queixas de sono 

entre os moradores da aldeia, o interesse dos índios em participar da pesquisa sobre 

o sono não foi imediato. Nossa tarefa inicial foi a de convencê-los que não iríamos 

realizar uma pesquisa para mostrar que o “índio” dormia mais que o “não-índio”, ou 

que  nós  controlaríamos  os  horários  de  sono  deles.  Foi  preciso  considerar  as 

diferenças culturais e através de um contato sistemático estabelecer uma relação de 

confiança. As descrições sobre hábitos de sono saudáveis e os reflexos da privação 

de sono na saúde foram os argumentos utilizados para convencer a maioria dos 

índios a participar do estudo. Isto aconteceu no decorrer de dois anos, depois de 

muitas viagens e conversas com o cacique e com os demais habitantes da aldeia. 

Durante  as  nossas  visitas  à  aldeia  firmamos  o  compromisso  de  não 

utilizar métodos de coleta que interferissem na saúde e bem estar dos índios. Os 

aparelhos,  questionários  e  o  cronograma  da  pesquisa,  foram  apresentados  de 

maneira detalhada para o cacique. O acordo já iniciado com o cacique foi estendido 

aos  demais  índios  durante  nossas  visitas  e  através  de  reuniões  realizadas  pela 

comunidade. 

Quando iniciamos a pesquisa na aldeia Boa Vista em 2004 existiam 55 

índios com idade superior a 18 anos e em 2005 este número era de 47 (figura 2). 

12 Sra.  Íris  de  Araújo  Barbosa,  funcionária  da  FUNASA  é  encarregada  de  encaminhar  os  índios 
enfermos ao posto de saúde e de fazer periodicamente o levantamento demográfico da população da 
aldeia.



Dentre os integrantes da comunidade, foram convidados para a pesquisa os índios 

com idade acima de 18 anos que seguiam os seguintes critérios de inclusão: não 

apresentar problemas de saúde13, não estar sob tratamento de medicamentos que 

interfira  na  coleta  de  dados,  compreender  e  saber  se  comunicar  em português, 

permanecer na aldeia durante a coleta de dados, não consumir bebidas alcoólicas14 

regularmente e não estar grávida ou cuidando de bebês recém-nascidos. O número 

de  participantes  que  seguiam tais  critérios  foi  de  24  índios  Guarani  adultos  (15 

homens e 9 mulheres).
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Figura 2: Distribuição da população indígena da Aldeia Boa Vista com idade acima 
de 18 anos em 2004 e 2005.

Os índios foram recrutados dois ou três dias antes do início da coleta e 

assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (anexo A).  As 

etapas  do  cronograma  detalhando  a  época  em  que  os  índios  participariam  da 

13 Esta informação foi obtida inicialmente com cada participante e em seguida confirmada com a médica 
ou com a funcionária da FUNASA.
14 Informação  obtida  através  da  funcionária  da  FUNASA.  Alguns  indígenas  às  vezes  consumiam 
bebidas alcoólicas e seriam convidados a deixar de participar da pesquisa caso estivessem com seu 
comportamento alterado por mais que dois dias seguidos durante a coleta de dados.



pesquisa (no inverno e verão) e todas as instruções sobre os instrumentos de coleta 

foram transmitidos durante o recrutamento realizado pela equipe de pesquisadores15. 

Enfatizamos que a participação na pesquisa deveria ocorrer de forma voluntária de 

modo que os índios poderiam deixar de participar em qualquer momento. Não foram 

constatados efeitos adversos graves que colocassem em risco a saúde ou bem estar 

dos participantes em todas as etapas de coleta. O estudo foi conduzido de acordo 

com as normas éticas de pesquisa com seres humanos e as coletas foram realizadas 

dentro do prazo estabelecido pela Fundação Nacional do Índio. 

Diariamente a equipe de pesquisadores chegava à aldeia por volta das 

8h  e  caminhava  nas  trilhas  no  meio  da  mata  até  encontrar  a  maioria  dos 

participantes.  Como  o  acesso  a  algumas  casas  era  um  pouco  difícil,  os 

pesquisadores permaneciam na aldeia até às 16 horas. Durante os encontros, que 

aconteciam  próximo  à  escola,  no  posto  de  saúde  ou  na  Casa  de  Reza,  os 

pesquisadores verificavam eventuais problemas, esclareciam qualquer dúvida quanto 

ao uso dos instrumentos e tentavam evitar conflitos em decorrência da participação 

no estudo.

3.4.  CRONOGRAMA

Realizamos a primeira coleta entre julho e agosto de 2004, a segunda 

coleta aconteceu em fevereiro de 2005 e a última em julho de 2005. Os dados foram 

coletados no decorrer de no máximo 17 dias consecutivos. As etapas do cronograma 

estão descritas na tabela 1.

Tabela 1: Cronograma da pesquisa

Etapas Atividades
1ª etapa (inverno) Coleta de dados entre julho – agosto de 2004 (12 dias)
2ª etapa (verão) Coleta de dados em fevereiro de 2005 (17 dias)

3ª etapa (inverno) Coleta de dados em julho de 2005 (15 dias)

A terceira coleta de inverno foi realizada com o propósito de aumentar o 

número  de  participantes  para  esta  época  do  ano.  A  quantidade  de  dias 

disponibilizados para a coleta deveria incluir pelo menos um fim de semana para 

15 Equipe de pesquisadores era formada pela pesquisadora responsável pelo projeto e integrantes do 
GMDRB que participaram das coletas.



podermos verificar possíveis mudanças na rotina semanal e também porque outra 

pesquisa  estava  sendo  realizada  na  mesma  aldeia,  utilizando  os  mesmos 

instrumentos (actímetros e termístores) e na mesma época (Torres, 2005). 

3.5.  INSTRUMENTOS E VARIÁVEIS MEDIDAS

As variáveis medidas por cada instrumento e a época de coleta em que 

estes foram aplicados e serão apresentadas a seguir. 

Os questionários de hábitos gerais e matutinidade/vespertinidade foram 

aplicados na forma de entrevista no final da primeira e segunda etapas do estudo. As 

informações obtidas através dos questionários serão úteis no sentido de caracterizar 

o ambiente e conhecer melhor os participantes e sua rotina (informações sobre as 

dificuldades  de  aplicação  dos  instrumentos  estão  no  adendo  2).  Os  demais 

instrumentos foram usados em todas as etapas.

3.5.1.  QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS GERAIS (anexo B): contém 23 questões que caracterizam 

a população de acordo com os horários de atividades diárias e de sono, preferências 

alimentares,  condições de moradia e de saúde.  O questionário de hábitos gerais 

possui  questões  diretas  de  fácil  compreensão  e  foi  aplicado  pela  equipe  de 

pesquisadores  treinada previamente.  Esse  questionário  já  foi  utilizado  por  outros 

pesquisadores e cada versão deve ser adaptado às características da população 

estudada (Andrade et al., 1991; Louzada, 2000; Mello, 1999). 

3.5.2.  QUESTIONÁRIO DE MATUTINIDADE/VESPERTINIDADE16 (anexo C): o questionário para a 

identificação de indivíduos matutinos/vespertinos foi elaborado por Horne e Östberg 

(1976) com a finalidade de avaliar os horários preferenciais das pessoas em diversas 

atividades ao longo das 24 horas. As 19 questões contêm situações hipotéticas e o 

participante escolhe qual seria o horário preferido para realizar atividades cognitivas, 

atividades  físicas,  dormir  e  alimentar-se.  Cada  uma  das  questões  recebe  uma 

pontuação, quanto maior a pontuação mais matutina é a pessoa e quanto menor a 

pontuação  mais  vespertina.  Apesar  de  já  ter  sido  respondido  por  indivíduos  em 

diversas regiões do Brasil (Aguiar et al., 1991; Benedito-Silva et al., 1990), algumas 

questões  são  um  pouco  complexas  e  abordam  situações  distantes  da  cultura 

16 O questionário de matutinidade/vespertinidade também é denominado Cronotipo e está disponível no 
endereço eletrônico: www.crono.icb.usp.br/cronotipo

http://www.crono.icb.usp.br/cronotipo


Guarani. Na entrevista a pesquisadora responsável pelo projeto descrevia situações 

do  cotidiano  indígena  que  se  relacionavam  com  a  questão  para  facilitar  a 

compreensão  dos  participantes.  Antes  de  começar  a  entrevista,  os  índios  foram 

instruídos a responder somente às questões que eles compreendiam. A metodologia 

empregada  na  aplicação  destes  questionários  durante  a  primeira  etapa  foi  bem 

aceita  pelos  participantes  pois  todos  responderam  à  maioria  das  questões. 

Exemplificaremos  a  seguir  como  a  entrevista  foi  realizada  utilizando  uma  das 

questões do questionário de matutinidade/vespertinidade. Primeiro a pesquisadora 

lia a questão 9, tal como ela está no questionário:

9) Você decidiu fazer exercícios físicos.  Um amigo sugeriu o horário das 
07h00 às 08h00 da manhã, duas vezes por semana. Considerando apenas 
seu bem-estar pessoal, o que você acha de fazer exercícios nesse horário?

Em seguida a pesquisadora relatava a seguinte situação:

“Seu amigo te convidou para jogar bola das 07h00 às 08h00 duas vezes por 
semana. Você acha que nesse horário estaria bem disposto e faria muitos 
gols? 

O participante respondia a questão e depois quatro alternativas eram lidas 

para  que  ele  escolhesse  aquela  que  melhor  se  aproximasse  da  resposta 

dada.

ÿ    1. Estaria em boa forma 

ÿ    2. Estaria razoavelmente em forma 

ÿ    3. Acharia isso difícil 

ÿ    4. Acharia isso muito difícil 

A maneira como as demais questões foram abordadas durante a entrevista 

está demonstrada no anexo C. As questões 10,  11,  13,  15,  18 e 19, não 

foram  respondidas,  sendo  assim  não  utilizaremos  a  pontuação  das 

respectivas  questões  e  nem  classificação  de  cronotipos 

(matutino/intermediário/vespertino)  para  a  população  estudada  (detalhes 

sobre a análise da pontuação deste questionário serão apresentados no item 

3.6.1). 



3.5.3.  TERMÍSTORES COM MEMÓRIA17 (anexo D):  usados pelos participantes durante três 

dias em todas as coletas. O termistor (Thermochron iButton, modelo DS1291H) é 

um sensor com dimensões semelhantes a uma bateria de relógio com 16 milímetros 

de diâmetro e 6 milímetros de altura, e geralmente é usado para a coleta de dados 

de  temperatura  em  animais  como  uma  alternativa  aos  instrumentos  de 

radiotelemetria (Davidson et al., 2003). A eficiência deste instrumento na medida da 

temperatura em humanos foi testada recentemente por pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros (Areas et al., 2006; Lichtenbelt et al., 2006). O termistor realiza registros 

automaticamente,  possui  janela  de  coleta  programável,  armazena  uma  grande 

quantidade de informações numa memória, seu uso não é invasivo e nem atrapalha 

a rotina de quem usa. O termistor, programado para coletar a temperatura a cada 30 

minutos, foi colocado na superfície ventral do punho com o auxílio de esparadrapo 

cirúrgico e depois coberto com uma pulseira de tecido elástico. No final de três dias 

consecutivos os termístores foram devolvidos para a equipe de pesquisadores. Os 

dados foram transmitidos para um computador somente quando os pesquisadores 

retornaram para São Paulo.  Os índios foram instruídos a não retirar o termistor em 

nenhum momento. Todos os dias os pesquisadores verificaram se o termistor estava 

bem posicionado no braço e, sempre que necessário, o esparadrapo cirúrgico era 

trocado.

3.5.4.  DIÁRIOS DE SONO (anexo E): os índios foram instruídos a informar os horários que 

dormiam e acordavam por no máximo 17 dias em todas as coletas. Como nem todos 

os índios possuíam relógio de pulso, fornecemos um relógio para quem participasse 

do  estudo.  Para  os  participantes  que  não  sabiam  escrever,  a  pesquisadora 

questionava diariamente os horários de dormir e acordar e depois transcrevia estas 

informações no diário.

3.5.5.  ACTÍMETROS (anexo F): usados pelos participantes por no máximo 17 dias em 

todas as coletas. O actímetro tem dimensões semelhantes a um relógio de punho e 

possui  um acelerômetro (cristal  piezoelétrico)  que é sensível  aos movimentos do 

corpo.  A  sensibilidade  do  actímetro  é  medida  pela  freqüência  e  duração  dos 

movimentos. O sinal gerado é comparado com uma voltagem de referência antes de 

ser  transformado  em  representação  numérica,  a  qual  é  agrupada  num  intervalo 

17 A inclusão termistor foi uma decisão adotada durante a primeira etapa e foi aprovada no parecer do 
relatório  enviado  à  Comissão  de  Ética  e  Pesquisa  com  Seres  Humanos  do  Instituto  de  Ciências 
Biomédicas – USP



constante denominado “época” (definida em 1 minuto para a presente pesquisa). O 

modo de operação definido como “Zero Crossing Mode” estima o número de vezes 

por época que o sinal resultante cruza a voltagem de referência. Através de uma 

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

Neste gráfico (actograma) os horários de atividade e repouso podem ser analisados 

e interpretados pelo pesquisador com o auxílio de um algoritmo (Sadeh et al., 1989). 

Os  dados  de  movimento  (atividade/repouso)  geralmente  são  editados  pelas 

informações dos horários de sono (em diários) isto porque um episódio de vigília 

pode  ser  interpretado  de  maneira  equivocada  como  sono  se,  por  exemplo,  o 

indivíduo  ficar  imóvel  ao  assistir  televisão,  ler  um  livro,  ou  mesmo  ao  deitar.  O 

actímetro  foi  usado  no  mesmo  braço  em  que  estava  o  termistor  (para  maiores 

detalhes sobre este procedimento consulte o adendo 2). O aparelho não poderia ser 

trocado  de  braço  e  deveria  ser  retirado  apenas  quando  os  participantes  fossem 

tomar banho ou realizassem alguma atividade que molhasse o braço. Os dados do 

actímetro foram descarregados num computador portátil em dois momentos, primeiro 

por  volta  do  6º  dia  de coleta  e  depois  no  último dia  de coleta.  Os modelos  de 

actímetros utilizados foram produzidos pela Ambulatory Monitoring,  Inc.  (modelos: 

MicroMini  Motionlogger e  Basic-32)  e  pela  Mini  Mitter  (modelo  AWS).  Os 

aparelhos das duas empresas apresentam o mesmo tipo de funcionamento, mas os 

programas de análise são exclusivos. Por este motivo, os dados foram analisados 

sob o formato de valores numéricos em planilha. O valor numérico corresponde à 

intensidade de movimentos realizados pelo braço a cada minuto e permite inferir a 

respeito dos horários de início e final  do repouso. Antes de realizar essa análise 

verificamos se existia alguma diferença nas oscilações medidas entre os aparelhos 

das  duas  empresas.  Desta  forma,  os  actímetros  da  Ambulatory-Monitoring  e  da 

MiniMitter foram usados no mesmo braço por alguns dias. Depois de descarregar os 

dados verificamos que os aparelhos das duas empresas indicam o mesmo horário 

para o início da atividade ou do repouso (anexo G). Com esta avaliação foi possível 

verificar que as oscilações medidas pelos aparelhos das duas empresas podem ser 

comparadas em planilhas com valores numéricos.



3.5.6.   BOLSAS E RELÓGIO DE PUNHO:  Nas primeiras visitas à aldeia nós já  havíamos 

observado que muitos índios usavam relógio para saber os horários do ônibus que 

vai  para  o  centro  de  Ubatuba,  mesmo  assim,  entregamos  aos  participantes  um 

relógio para que informassem os horários de dormir e acordar. Além do relógio, os 

participantes também receberam uma pequena bolsa para guardar os equipamentos. 

Na última  etapa o  relógio  e  a  bolsa  foram entregues  como gratificação  para  os 

participantes da pesquisa.

3.5.7.  LINHA DO TEMPO: Neste item apresentaremos um esquema sobre o momento em 

que cada instrumento foi aplicado (diário = D, actímetros = A, questionários = Q e 

termístores  =  T).  No  “dia  1”  aconteceu o  recrutamento.  A seqüência  de eventos 

descrita foi repetida em todas as coletas.

dia 1                              dia 2                                                          (Q)       dia 13 a 18
(recrutamento)             (início da coleta)    (final da coleta)

3.6.  PREPARO E ANÁLISE DOS DADOS

Como a maioria dos participantes não coletou dados nas duas épocas do 

ano,  resolvemos  organizá-los  em  grupos  com  uma  quantidade  semelhante  de 

componentes e evitando duplicidades nas épocas de inverno e verão (a composição 

de cada grupo será apresentada no capítulo Resultados).  Priorizamos manter  os 

mesmos  participantes  nos  grupos  para  poder  comparar  o  ciclo  vigília/sono, 

atividade/repouso e temperatura do punho. Na análise da pontuação do questionário 

de matutinidade/vespertinidade não utilizamos a divisão dos participantes em grupos, 

pois pretendíamos verificar possíveis incongruências no entendimento das questões.

O programa Statistica (versão 6.1 do Statistica for Windows 2004) foi 

utilizado para analisar os dados de atividade/repouso, vigília/sono e relações entre 

variáveis. 

  (D) e (A)

  (T)



O  programa  COSANA18 emprega  a  ferramenta  estatística  conhecida 

como método COSINOR (Nelson et al., 1979; Benedito-Silva, 2003) e foi usado para 

identificar a presença ritmicidade circadiana significativa na temperatura do punho. 

Antes  de analisar  estatisticamente  as  informações obtidas  através  do 

actímetro e do termistor,  os valores discrepantes de temperatura do punho foram 

removidos  e  estabelecemos um critério  para  definir  os  horários  de inicio,  final  e 

duração  do  repouso/atividade.  O  preparo  dos  dados  assim  como  as  análises 

empregadas serão descritos a seguir  em tópicos organizados por  instrumento de 

coleta:

3.6.1.  Características gerais dos participantes - questionários

As informações obtidas através do questionário de hábitos gerais foram 

usadas  para  caracterizar  a  rotina,  o  ambiente  em  que  os  índios  vivem,  suas 

condições de saúde e hábitos de sono. 

A  distribuição  da  pontuação  obtida  através  do  questionário  de 

matutinidade/vespertinidade respondido pelos índios foi inicialmente comparada com 

uma amostra da população do estado de São Paulo (923 sujeitos entre 18 e 62 

anos19) no sentido de verificarmos se a retirada das seis questões que não foram 

respondidas pelos índios tornava a distribuição da pontuação da população paulista 

diferente  da  distribuição  dos  participantes  indígenas.  A  pontuação  de  cada 

participante foi comparada, através da obtenção do coeficiente de Spearman, com a 

idade dos mesmos no sentido de verificarmos se os mais velhos apresentariam uma 

pontuação menor que os mais novos. Por último a pontuação de cada questão para 

os índios que responderam ao questionário em duas épocas foi comparada através 

do teste de Wilcoxon para amostras pareadas. 

3.6.2.  Ritmo de temperatura do punho

Nos dados de temperatura do punho obtidos através do termistor existem 

valores discrepantes e que provavelmente resultam do posicionamento inadequado 

do sensor no punho ou do tipo de atividade que o participante realizava (quando 

18 Programa  COSANA  para  análise  ritmométrica  de  séries  temporais  individuais  versão  3.1  em 
português (1996)

19 Estes dados foram retirados do estudo que está sendo feito sobre os diferentes cronotipo na América 
Latina. Para maiores informações consulte o endereço: www.crono.icb.usp.br .

http://www.crono.icb.usp.br/


tomavam banho no rio, por exemplo). Os valores discrepantes foram identificados, 

eliminados e substituídos por interpolação linear. A série resultante foi alisada por 

média  móvel.  Esta  seqüência  de  procedimentos  que  antecedeu  a  análise  do 

COSINOR foi  feita  em colaboração com Andreas Bohn,  pós-doutor  do Grupo de 

Biomatemática do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova 

de Lisboa, que trabalha com métodos matemáticos na área de ritmos biológicos, e 

em  2004  visitou  nosso  laboratório  (GMDRB)  durante  4  meses.  Os  valores 

discrepantes de temperatura foram identificados através do algoritmo sugerido por 

Lichtenbelt e colaboradores (2006) que pode ser descrito em três passos: 1°) cálculo 

da taxa de variação entre os valores consecutivos,  ponto  a ponto,  e a  partir  da 

distribuição desta taxa detectar os valores discrepantes que estiverem fora do limite 

da  mediana  ±  1,5  vezes  o  intervalo  entre  o  primeiro  e  terceiro  quartis20; 2°)  re-

transformar a distribuição da taxa de variação em valores absolutos e 3°) submeter 

novamente os dados absolutos a um filtro de mediana ± 1,5  intervalo entre quartis 

(ou  em  inglês  inter-quartile  range);  3°)  após  eliminar  os  valores  de  temperatura 

discrepantes foi feita uma interpolação linear para preencher os “buracos” da série de 

dados e por último calculou-se a média móvel (varrer a série de dados em janelas 

móveis de 2 horas e recalcular, a partir da média, cada ponto). A série de dados 

resultante foi analisada através do método COSINOR.

O pré-requisito para submeter uma série de dados ao método COSINOR 

é conhecer  sua periodicidade.  Analisamos apenas os dados de temperatura cuja 

ritmicidade  se  encontrava  no  intervalo  de  24  ± 4  horas.  Utilizamos  o  programa 

COSANA para selecionar, dentro do intervalo entre 20 e 28 horas, o período indicado 

pela maior porcentagem de variância (PVA). A seguir utilizamos o mesmo programa 

para verificar  a ritmicidade dos valores de temperatura  do punho.  A hipótese de 

nulidade do COSINOR é que não haja oscilação, ou seja, que a variável medida 

tenha uma amplitude igual a zero. O grau de ajuste da curva cossenóide construída a 

partir  da  série  temporal,  dado  pelo  nível  significância  (p<0,05),  informa  sobre  a 

existência  ou  não  de  ritmicidade.  Após  verificarmos  a  existência  de  ritmicidade 

significativa os participantes foram divididos em dois grupos diferentes na quantidade 

de 12 índios para o inverno e 9 para o verão.  A curva ajustada nos fornece os 

seguintes  parâmetros  que  caracterizam  o  ritmo:  acrofase,  amplitude,  MESOR  e 

porcentagem rítmica (%R). A acrofase é a medida do tempo transcorrido entre a fase 

20 Quartil ou amplitude inter-quartil é uma medida de dispersão que é mais robusta, relativamente à 
presença de valores discrepantes (outliers), do que o desvio padrão. Num conjunto de dados ordenados 
por valor crescente, o primeiro quartil engloba 25% dos dados, o segundo quartil (ou mediana) engloba 
50% dos dados, e o terceiro quartil engloba 75% dos dados.



de referência e a fase na qual há alta probabilidade (95%) de se encontrar o valor 

mais elevado da variável, tal medida pode ser expressa em graus (360º = 1 período) 

ou em unidades de tempo (horas e minutos para ritmos circadianos, por exemplo). A 

amplitude é a diferença entre os valores máximos (ou dos valores mínimos) e o 

ponto mediano da curva ajustada, que é o MESOR (do inglês Midline Estimating 

Statistic of Rhythm). E finalmente porcentagem rítmica que relaciona os pontos da 

curva com os valores da variável medida. Quanto maior a porcentagem rítmica maior 

será o grau de ajuste da curva cossenóide a série de dados. Esses parâmetros foram 

comparados graficamente entre as diferentes épocas de coletas e correlacionados 

com a idade de cada sujeito através do teste de correlação de Pearson. O teste de 

coeficiente  de  Spearman  foi  usado  para  verificar  se  existia  uma  correlação 

significativa entre a pontuação do questionário de matutinidade/vespertinidade e os 

parâmetros obtidos através do COSINOR. 

3.6.3.  Ciclos vigília/sono e atividade/repouso

Inicialmente  foi  necessário  definir  como  os  parâmetros  de 

atividade/repouso seriam obtidos uma vez que os participantes usaram aparelhos de 

diferentes empresas (como foi  mencionado no item 3.5.  Instrumentos e variáveis 

medidas). Através de uma investigação detalhada dos dados de atividade/repouso 

na forma de valores numéricos, definimos alguns critérios para avaliar se os horários 

de  início,  final  e  a  duração  do  repouso  obtidos  pelos  aparelhos  das  diferentes 

empresas eram equivalentes (tabela 2). No anexo H apresentamos uma planilha que 

ilustra como os critérios foram aplicados.

Tabela 2: Definição dos parâmetros comportamentais obtidos através dos actímetros 
na forma de valores numéricos: 

Comportamentos Definição
Início do repouso O primeiro horário com intensidade de atividade 

menor que 40 ± 10 seguido por valores semelhantes 
por no mínimo 20 minutos

Final do repouso O primeiro horário com intensidade de atividade 
maior que 40 ± 10 seguido por valores semelhantes 

por no mínimo 20 minutos
Duração do repouso Diferença entre o horário de início e final do repouso

Para os participantes que usaram os aparelhos da Ambulatory Monitoring 

nós  comparamos  os  horários  de  início  e  final  do  repouso  definidos  a  partir  dos 

critérios da tabela 2 com os horários de início e final do sono definidos através do 



algoritmo de sono de Sadeh (1989) disponível  no programa ActionW versão 2.4. 

Houve uma correlação alta e significativa (Pearson) para os horários de início (r = 

92%, p<0,001), de final (r = 92%, p<0,001) e para a duração (r = 87%, p<0,001) do 

repouso noturno. A comparação entre os critérios definidos na tabela 2 e o algoritmo 

foi feita através do teste t para amostras pareadas (tabela no anexo H) e não houve 

diferença significativa entre o critério e o algoritmo. Após nos certificarmos que o 

critério  adotado  para  determinar  os  horários  de atividade/repouso era  compatível 

com o algoritmo de Sadeh prosseguimos com as demais análises.

No decorrer das coletas observamos que provavelmente os horários de 

atividade/repouso seriam diferentes da informação obtida com os índios sobre os 

horários de sono (para maiores detalhes consulte o adendo 2). Para verificar esta 

possibilidade realizamos alguns testes comparativos entre as medidas obtidas por 

cada  instrumento.  A  duração  e  os  horários  de  início  e  final  do  repouso  foram 

comparados com os relatos sobre os horários de sono (obtidos nos diários de sono) 

através do teste de correlação de Pearson e do teste t para amostras pareadas.

Uma análise de variância (ANOVA-one way) foi aplicada para verificar se 

havia diferença na rotina dos participantes no decorrer dos dias da semana e de 

acordo com a estação do ano (inverno e verão).  O teste Tukey de contraste de 

médias  foi  usado  para  evidenciar  a  magnitude  das  diferenças  encontradas.  Nos 

questionários  de  hábitos  gerais  e  observações  realizadas  durante  as  coletas, 

observamos que poderia haver uma diferença na rotina dos participantes entre os 

dias que antecediam e sucediam e fins de semana. Isto porque alguns participantes 

que coletavam o palmito na mata saiam de casa por volta das 7 horas da manhã nas 

quintas  e  sextas-feiras  e  aos  sábados  também  acordavam  cedo  para  vender  o 

palmito e artesanatos. O teste t para amostras pareadas foi usado para comparar os 

dias que antecediam e sucediam o fim de semana com o próprio fim de semana. A 

escolha dos dias da semana que entraram na comparação está explicada no anexo I. 



3.6.4.  Relações entre os ritmos biológicos e os ciclos ambientais

Neste último item exploraremos as relações entre as variáveis medidas e 

os ciclos ambientais de claro/escuro e temperatura ambiente. As informações cíclicas 

do ambiente utilizadas na análise são os horários do nascer e pôr-do-sol obtidos no 

endereço eletrônico: http://aom.giss.nasa.gov. O cálculo é baseado nas coordenadas 

da casa de reza (latitude sul 23º21’51’’ e longitude oeste 44º51’11’’) para os dias em 

que  foram  realizadas  as  coletas.  As  informações  sobre  a  temperatura  ambiente 

(valores de máxima e mínima para cada dia e os valores de temperatura a cada três 

horas)  foram  obtidas21 na  Plataforma  de  Coleta  de  Dados  (PCD)  do  Centro  de 

Pesquisas Tecnológicas (CPTEC) no site: http://satelite.cptec.inpe.br/PCD. Os dados 

originais são da estação de Caraguatatuba - SP (Altitude: 3 m; longitude oeste 45.42º 

e  latitude  sul  23.69º).  Na  tabela  a  seguir  apresentamos  os  valores  médios  de 

temperatura e dos horários de nascer e pôr-do-sol. 

Tabela 3: Média dos horários de nascer e pôr-do-sol e dos valores de temperatura 
máxima e mínima durante a coleta

Média do horário 
do nascer do sol 

(h:min)

Média do horário do 
pôr-do-sol 

(h:min)

Média dos valores 
de temperatura (oC) 
(máxima/mínima) 

Etapa 1 (inverno) 6h e 37min 17h e 36min 22,0/14,4
Etapa 2 (verão) 5h e 52min 18h e 36min 40,6/33,2

Etapa 3 (inverno) 6h e 35min 17h e 38min 25,9/15,0

Os  horários  médios  de  nascer  e  pôr-do-sol  assim  como  os  valores 

médios da temperatura são muito parecidos nas etapas 1 e 3. No inverno a duração 

da noite é aproximadamente 1h45min maior do que no verão. No verão o pôr-do-sol 

é mais tardio com uma diferença de uma hora e o nascer do sol acontece 45 minutos 

antes. No presente estudo não vamos considerar a duração dos crepúsculos, pois 

esta é uma variável que depende das condições climáticas e do relevo na região. 

Verificamos se havia relação entre a duração da noite (diferença do horário entre o 

pôr e o nascer do sol) e os horários e duração do repouso entre os participantes 

durante o inverno e o verão. 

As informações sobre a temperatura do ambiente obtidas a cada três 

horas foram correlacionadas (teste de Pearson) com os valores de temperatura do 

punho no mesmo intervalo. 

21 Informações obtidas com a ajuda da metereologista e professora da USP Rita Ynoue



Os dados de atividade/repouso foram comparados com a temperatura do 

punho para os participantes que apresentaram uma ritmicidade significativa e usaram 

o actímetros de forma contínua. Como o intervalo de coleta do actímetro era menor 

que do termistor, para poder comparar as medidas obtidas pelos dois instrumentos, 

selecionamos  os  valores  de  intensidade  dos  movimentos  que  correspondiam  ao 

horário da medida de temperatura a cada 30 minutos. Em seguida calculamos os 

valores  médios  de  temperatura  e  da  intensidade  dos  movimentos  para  os 

participantes em cada grupo (inverno e verão). O cálculo da media por grupo não 

comprometeu as características individuais pois as variações entre os participantes 

para cada ponto era pequena. Este procedimento foi adotado com o propósito de 

verificarmos uma possível  diferença sazonal  na  relação temporal  entre os  ritmos 

medidos. Por último verificamos através do teste de Pearson se havia correlação 

significativa entre a atividade/repouso e a temperatura do punho para cada época de 

coleta.



4.  RESULTADOS 

Participaram deste estudo 24 índios Guarani (15 homens e 9 mulheres) 

com idades entre 18 e 80 anos. A quantidade reduzida de mulheres está relacionada 

com o  fato  de  muitas  estarem grávidas  ou  cuidando  de  crianças  pequenas  nas 

épocas em que realizamos as coletas. No anexo J apresentamos um quadro com as 

características gerais dos participantes, tipo de dado coletado e a composição dos 

grupos de  inverno e  verão.  A  seleção  dos  integrantes  para  cada  grupo  foi  feita 

evitando-se  duplicidades  e  no  sentido  de  formar  grupos  com  uma  quantidade 

semelhante  de  participantes.  Na  tabela  a  seguir  apresentamos  a  quantidade  de 

participantes por etapa. 

Tabela 4: Quantidade de participantes em cada etapa do estudo

Homens Mulheres Total Faixa etária
1ª etapa (inverno) 5 2 7 entre 27 e 61 anos
2ª etapa (verão) 12 3 15 entre 19 e 62 anos

3ª etapa (inverno) 7 6 13 entre 18 e 80 anos
Indivíduos que participaram 
nas duas estações do ano 9 2 11 entre 19 e 62 anos

Os índios que coletaram dados na primeira etapa não participaram da 

terceira etapa, que aconteceu no ano seguinte e os dados destes participantes foram 

utilizados para representar a época do inverno. 

Na segunda etapa os dados foram obtidos dois dias antes do término do 

horário de verão. Os índios tomaram conhecimento da mudança de horário através 

do rádio e ajustaram seus relógios. A análise de dados foi feita desconsiderando os 

dias iniciais da coleta e utilizando os dias seguintes, após a saída do horário de 

verão. 

Os resultados apresentados a seguir foram organizados de acordo com 

as características de cada instrumento.



4.1.  CARACTERÍSTICAS  GERAIS  DOS  PARTICIPANTES

Nenhum indígena que participou da pesquisa apresentava problemas de 

saúde e nem estava sendo submetido a tratamento médico. 

No inverno sete participantes responderam aos dois questionários.  No 

verão sete índios responderam ao questionário de hábitos gerais e 13 responderam 

ao questionário de matutinidade/vespertinidade (anexo J). Cinco índios (entre eles 

uma mulher) responderam a este questionário nas duas estações do ano e, uma vez 

que  as  questões  deste  questionário  tratam  de  assuntos  um  pouco  distantes  da 

realidade de comunidades indígenas,  realizamos uma comparação entre as duas 

aplicações com o objetivo de verificar se houve coerência na resposta dada pelos 

índios.  Os  aspectos  do  cotidiano  indígena  foram  abordados  através  dos 

questionários  e  serão  considerados  de  forma  a  enriquecer  a  discussão  dos 

resultados obtidos. 

QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS GERAIS

Responderam ao questionário  de hábitos  gerais  sete  participantes  no 

inverno e outros sete no verão (10 homens e 4 mulheres; idades entre 19 e 62 anos). 

Eles informaram suas condições de moradia e saúde, horários habituais de sono e 

de  atividades  diárias.  De  maneira  geral  não  houve  mudança  nas  características 

abordadas através do questionário de hábitos gerais entre o inverno e verão.

Outras informações complementares sobre comunidades Guarani foram 

obtidas  em artigos  (que  estão  organizadas  num texto  no  Adendo  1),  e  também 

através da observação direta da rotina dos participantes nos dias em que as coletas 

foram  realizadas.  Os  dados  apresentados  a  seguir  descrevem  a  rotina  dos 

participantes e as características do ambiente em que viviam até o momento em que 

realizamos a última coleta. Atualmente estas características podem ter mudado pois 

estava prevista a construção casas de alvenaria (durante o ano de 2007) na aldeia e 

a energia elétrica seria instalada em seguida.

• Condições de moradia:

As casas de pau-a-pique ficavam espalhadas no meio da mata e com várias 

trilhas de acesso. Na trilha principal, logo depois de atravessar uma ponte, 

existia uma casa grande, a Casa de Reza, local em que aconteciam reuniões 



e compartilhavam acontecimentos importantes, realizavam as rezas, rituais de 

cura e cerimônias tradicionais como o batismo. Ao redor da Casa de Reza 

havia algumas casas próximas umas das outras num raio de 50m, dentre as 

quais a casa do cacique (figura 1, página 24). As demais moradias ficavam 

espalhadas no terreno no meio da mata e entre as casas existiam banheiros 

comunitários.  Não havia energia elétrica na aldeia e geralmente os índios 

acendiam uma fogueira ou um lampião para iluminar e aquecer o lar  nas 

noites mais frias. Na última coleta pedimos para um dos participantes medir a 

intensidade luminosa dentro de sua casa através de um luxímetro. O valor 

obtido  às  00:50h  foi  de  9,9lux  perto  do  lampião  e  8,1lux  no  ponto  mais 

distante. Pela manhã (num dia de céu azul) às 9 horas o valor foi de 2,5lux22. 

Em cada casa morava uma unidade familiar cujo número variava de duas 

pessoas até no máximo 12 (em média seis índios por casa compreendendo 

um casal, as filhas e genros e netos, ou às vezes apenas um casal com seus 

filhos).  As  casas  não  possuíam  cômodos,  mas  em  algumas  existia  uma 

divisão com cortinas delimitando o que seria um “quarto”, onde dormia o casal 

mais  velho  da  família.  Alguns  índios  dormiam  em  camas  (beliches)  e, 

geralmente, os mais novos dividiam o mesmo colchão no chão com outros 

parentes. 

• Hábitos diários:

A aldeia fica próxima ao centro de Ubatuba (17 km) e os índios informaram 

que,  às  vezes,  se  locomoviam  até  o  centro  de  Ubatuba  para  vender 

artesanato  e  o  palmito,  ou  para  fazer  compras.  O  consumo  de  bebidas 

alcoólicas era mais freqüente entre os homens e sete índios relataram que 

isto  acontecia  às  vezes.  A  bebida  mais  consumida  era  o  café  e  alguns 

participantes tomavam o chimarrão (um tipo de chá) (figura 3). 

22 A intensidade luminosa numa sala com 25m2 de paredes brancas sob uma lâmpada de 100w medida 
à aproximadamente 80cm do chão é de 88lux. Para uma vela acesa na mesma sala, também à 80cm 
do chão, a intensidade é de 3 lux.
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Figura 3: Consumo de bebidas. No eixo das abscissas apresentamos as alternativas 
do questionário escolhidas pelos participantes. Entre parênteses a etapa em que foi 
respondido  o  questionário  (1=inverno;  2=verão).  A  freqüência  relativa  de 
participantes está no eixo das ordenadas.

A  extração  do  palmito  acontecia  as  quintas  e  sextas-feiras.  Nesses  dias 

algumas mulheres e homens saíam para a mata por  volta  das 7 horas e 

retornavam por volta das 17 horas. Aos sábados e domingos os indígenas 

também acordavam cedo (saíam da aldeia por volta das 8 horas) para ir à 

cidade  vender  seus  produtos  e  comprar  mantimentos  para  o  consumo 

próprio. Apesar de o palmito fazer parte da dieta dos Guarani, o comércio 

deste  produto  decorre  de uma demanda externa e  apenas os  índios  têm 

permissão para sua extração. O cultivo do palmito não é sazonal, mas sua 

venda sim, guiada pelos meses de férias e de maior movimento na cidade de 

Ubatuba  (Bona  et  al.,  1997).  Durante  a  segunda  coleta  (verão  de  2005) 

observamos  que  alguns  índios  preparavam um terreno  para  o  plantio  do 

palmito, mandioca e verduras; e um dos participantes criava abelhas para 

obter mel. Na última etapa alguns homens se dedicavam à reforma da Casa 



de Reza, que teria o teto de palha substituído por telha de barro, e outros 

também se revezavam na construção de uma Casa de Cultura para receber 

os  turistas,  mostrar  e  vender  o  artesanato:  colares  de  capiá  (uma 

monocotiledônea  conhecida  também  como  “Lágrima  de  Nossa  Senhora”), 

cestos de taquara, arcos, flechas, machadinhas, chocalhos, flautas e abanos. 

Em todas as coletas, por causa da época de férias escolares, era comum ver 

os índios fazendo e vendendo o artesanato em feiras no centro de Ubatuba 

ou na estrada. Um dos participantes durante a segunda coleta freqüentava de 

segunda a sexta-feira à noite uma escola municipal no bairro de Poruba. Ele 

saía  da aldeia  por  volta  das  17  horas  para  pegar  o  ônibus  na estrada e 

retornava  por  volta  da  meia  noite.  Todas  as  noites  eram  realizadas 

cerimônias na Casa de Reza e a maioria dos indivíduos da aldeia participava. 

As cerimônias geralmente começavam logo após o pôr-do-sol e não tinham 

hora para acabar. Exceto quando havia jogo de futebol em bairros próximos, 

nos  dias  de  aula  e  quando  iam  para  o  centro  de  Ubatuba,  as  demais 

atividades eram realizadas nos limites da aldeia.

• Hábitos de sono:

Nenhum dos participantes relatou qualquer tipo de queixa de sono. Dos índios 

que responderam ao questionário de hábitos gerais, a maioria informou que 

cochilava às vezes e isso foi mais freqüente no verão (figura 4).
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Figura 4: Hábito de cochilar. As alternativas sobre o hábito de cochilar estão 
nas  abscissas  e  a  freqüência  relativa  de  participantes  está  no  eixo  das 
ordenadas.

Alguns participantes relataram ter dificuldade para dormir quando existia uma 

criança pequena na casa que acordava no meio da noite e chorava. A maioria 

informou que não existia diferença nos horários de dormir e acordar entre os 

dias de semana e fins de semana (71% no inverno e 70% no verão). Entre os 

índios que relataram essa diferença alguns coletavam o palmito ou iam à 

cidade e por isso acordavam mais cedo; e para quem freqüentava a escola 

dormia mais tarde nos dias de semana. Quando questionados sobre o horário 

de verão e uma possível mudança em sua rotina, a maioria relatou que o 

horário de verão não modificava seus horários de sono porque dormiam e 

acordavam  quando  sentiam  vontade  ou  como  diziam  “no  horário  da 

natureza”. Alguns informaram que preferem as noites de inverno para dormir, 

pois  são  mais  longas  e  calmas  [provavelmente  com  menos  mosquitos  e 

borrachudos também]. 

QUESTIONÁRIO DE MATUTINIDADE/VESPERTINIDADE

O  questionário  de  matutinidade/vespertinidade  foi  respondido  por  10 

homens e 3 mulheres (idade entre 19 e 62 anos). Das 19 questões, seis não foram 

pontuadas porque os índios não entenderam seu significado. A questão 19 não foi 

respondida por alguns índios na primeira etapa; e as questões 10, 11, 13, 15 e 18 

não foram respondidas na segunda etapa. O resultado da pontuação final para cada 

participante está na tabela a seguir:

Tabela 5: Pontuação obtida através do questionário de matutinidade e vespertinidade 
e a idade de cada participante (nomes estão abreviados). Gêneros: masculino (M) e 
feminino (F).

gêneros participantes Idade Pontuação inverno Pontuação verão

M DN 19 - 39
M MB 22 - 33
M AN 23 - 47
M AD 24 - 42



M AR 27 48 48
M LU 28 - 42
F BT 31 47 -
M CT 43 50 -
F JO 49 - 39
M MA 50 51 48
M VA 52 43 46
F JD 53 47 47
M VN 62 51 45

          Os índios que responderam ao questionário nas duas etapas estão em negrito. 



Além das 19 questões do questionário, os participantes foram indagados 

sobre qual seria sua estação do ano preferida e a maioria escolheu o verão. Este fato 

pode estar relacionado a interesses econômicos, a maior movimentação turística e 

festas  que  acontecem  dentro  e  fora  da  aldeia  nesta  época.  Três  participantes 

escolheram  o  inverno,  um  escolheu  o  outono  e  outro  a  primavera.  Houve 

concordância de 100% na escolha da estação do ano preferida para os participantes 

que responderam ao questionário no inverno e no verão (n = 5). 

A  distribuição  da  pontuação  dos  índios  no  questionário  de 

matutinidade/vespertinidade  foi  comparada  com  uma  amostra  de  923  indivíduos 

moradores no estado de São Paulo com idades entre 19 e 62 anos.  Para estes 

sujeitos a pontuação final variou entre 19 e 81. A retirada das seis questões que não 

foram respondidas pelos índios mudou a pontuação para os 923 indivíduos que ficou 

entre 13 e 53 pontos. No anexo K apresentamos os histogramas com a distribuição 

da pontuação para a população paulista e para a  população indígena.  Podemos 

observar  que,  com  a  retirada  das  seis  questões,  houve  um  deslocamento  da 

pontuação  da  população  paulista  para  a  esquerda.  A  distribuição  da  pontuação 

obtida  para  os  índios  (figura  3  do  anexo  K)  se  sobrepõe  no  extremo direito  do 

histograma da distribuição da pontuação para os 923 indivíduos paulistas (figura 2 do 

anexo  K).  Este  resultado  indica  uma  possível  tendência  à  matutinidade  para  os 

índios Guarani que não pode ser confirmado por causa número de participantes e da 

retirada de algumas questões da pontuação final.

Não houve correlação significativa entre a idade dos índios e a pontuação 

do questionário de matutinidade/vespertinidade (coeficiente de Spearman - R = 36%, 

p > 0,22). Esse resultado pode ser decorrente do reduzido número de participantes 

ou da retirada das questões que não foram compreendidas. 

Para quem respondeu ao questionário nas duas estações do ano (n = 5) 

observamos na tabela  5 que a pontuação foi  semelhante  e não houve diferença 

significativa entre as duas etapas quando comparamos questão por questão (tabela 

6 - teste de Wilcoxon).



Tabela  6:  Resultado  do  teste  pareado  de  Wilcoxon  usado  para  comparar  a 
pontuação obtida, questão por questão, nas duas aplicações do questionário.

participantes N p
AR 13 1,000000
MA 13 0,465209
VA 13 0,799846
JD 13 1,000000
VN 13 0,224917

N = total de questões respondidas 

4.2. RITMO DE TEMPERATURA DO PUNHO

No anexo L apresentamos os gráficos resultantes da análise dos valores 

discrepantes e o cálculo do período da temperatura do punho para cada participante 

nos grupos inverno/verão. As temperaturas de dois índios (BT - inverno e AN - verão) 

não apresentaram ritmicidade significativa.

Um período de 24h (participante AI, no anexo L) com PVA de 70 significa 

que 70% da série temporal apresenta um forte componente periódico na freqüência 

1/24h.  A temperatura do punho para alguns participantes apresentou um período 

diferente  de  24  horas  e,  provavelmente,  este  resultado  esteja  relacionado  a 

quantidade  de  dias  insuficientes  para  inferir  uma  ritmicidade,  ou  ao  mau 

posicionamento do termistor no punho, ou ao tipo de atividade que o participante 

realizava no momento em que o dado era registrado. A possibilidade de se investigar 

com detalhes a rotina dos participantes foi  descartada uma vez que isto poderia 

causar desconforto com relação à privacidade dos mesmos. 

A  seguir  apresentaremos  os  resultados  do  ritmo  de  temperatura  do 

punho obtidos  através  do  COSINOR em 21 participantes  (12 no  inverno e  9  no 

verão).  A  idade do grupo de participantes do inverno variou entre 18 e 80 anos 

(média de 42 ± 22 anos) e no grupo de verão a idade dos participantes ficou entre 19 

e 62 anos (média de 38 ± 15 anos).



INVERNO

Durante  o  inverno  os  dados  de  temperatura  do  punho  de  12  índios 

apresentaram ritmicidade significativa. 

Tabela 7: Parâmetros obtidos através do COSINOR para as medidas de temperatura 
do punho coletadas durante o inverno. Os participantes (n = 12) estão em ordem 
crescente de idade. 

Participantes Mesor ± Erro 
Padrão (oC)

Amplitude ± Erro 
Padrão (oC)

Acrofase (h:min) ± Erro 
Padrão (min)

%R

AI* 33,12 ± 0,11 2,27 ± 0,16 04h37min ± 16 70,62
LA* 32,68 ± 0,09 1,46 ± 0,20 02h05min ± 20 49,23
MB* 33,31 ± 0,09 2,15 ± 0,14 02h43min ± 14 65,40
FA* 31,94 ± 0,16 2,19 ± 0,22 05h36min ± 23 51,37
MC* 33,12 ± 0,13 1,57 ± 0,18 05h55min ± 27 34,76
CT* 32,54 ± 0,11 2,32 ± 0,15 02h01min ± 15 62,99
MH* 34,67 ± 0,06 1,66 ± 0,09 00h23min ± 12 72,69
MA* 32,00 ± 0,13 2,00 ± 0,18 04h11min ± 22 47,20
OL* 33,08 ± 0,09 1,89 ± 0,12 02h13min ± 15 63,02
JD* 32,90 ± 0,14 2,28 ± 0,14 01h44min ± 13 67,13
IR* 34,08 ± 0,06 1,09 ± 0,08 00h56min ± 17 58,12
NA* 33,77 ± 0,05 1,71 ± 0,07 00h34min ± 10 80,42

*p<0,0001; %R = porcentagem rítmica.
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Figura 5: Curvas ajustadas obtidas através do método COSINOR para a temperatura 
coletada durante o inverno (n = 12). Triângulo para a mulher e quadrados para os 
homens.



VERÃO

Na  etapa  de  verão  os  dados  de  temperatura  do  punho  de  9  índios 

apresentaram ritmicidade significativa.

Tabela 8: Parâmetros obtidos através do COSINOR para as medidas de temperatura 
do  punho  coletadas  durante  o  verão.  Os  participantes  (n  =  9)  estão  em ordem 
crescente de idade.

Participantes Mesor ± Erro 
Padrão (oC)

Amplitude ± Erro 
Padrão (oC)

Acrofase (h:min) ± Erro 
Padrão (min)

%R

DN* 33,64 ± 0,04 0,46 ± 0,06 04h29min ± 29 30,10
JL* 34,34 ± 0,06 0,93 ± 0,08 04h22min ± 21 47,31
AR* 34,04 ± 0,04 0,62 ± 0,06 01h36min ± 21 44,55
LU* 34,48 ± 0,05 0,51 ± 0,06 02h40min ± 29 30,32
ML* 34,42 ± 0,08 0,96 ± 0,11 03h14min ± 27 44,16
RF* 33,94 ± 0,05 0,46 ± 0,07 23h41min ± 36 22,76
JO* 34,02 ± 0,05 0,80 ± 0,07 03h13min ± 21 45,52
VA* 34,09 ± 0,04 0,35 ± 0,05 04h11min ± 36 25,55
VN* 34,55 ± 0,04 0,39 ± 0,06 00h36min ± 33 25,38

*p<0,0001; %R = porcentagem rítmica.

27,00
28,00
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00

06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00
horário (h:min)

te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

DN

JL

AR

LU

ML

RF

JO

VA

VN

Figura 6: Curvas ajustadas obtidas através do método COSINOR para a temperatura 
coletada durante o verão (n = 9).  Triângulos para mulheres e quadrados para os 
homens.



COMPARAÇÃO ENTRE O INVERNO E O VERÃO

A  comparação  visual  das  curvas  geradas  pelo  COSINOR  para  as 

temperaturas do punho medidas no inverno e no verão (figuras 5 e 6) permite dizer 

que  independente  da  época  do  ano  as  curvas  obtidas  possuem  um  desenho 

semelhante com valores máximos de temperatura do punho acontecendo à noite e 

mínimos durante o dia. Este perfil também se repete para as curvas de temperatura 

geradas a partir dos dados do termistor (anexo M). Dependendo da época do ano 

alguns dos parâmetros obtidos através do COSINOR podem diferir.  No verão os 

valores de amplitude são menores e variam menos do que no inverno (figura 7).  
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Figura 7: Valores de amplitude (± erro padrão) da temperatura do punho. Nas abscissas os 
participantes estão ordenados por faixa etária do mais novo ao mais velho em cada época de 
coleta (símbolos pretos = inverno; símbolos vermelhos = verão).

Houve diferença também para os valores do MESOR que tendem a ser 

maiores no verão que no inverno (figura 8). 
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Figura 8: Valores de MESOR (± erro padrão) da temperatura do punho. Nas abscissas os 
participantes estão ordenados por faixa etária do mais novo ao mais velho em cada época de 
coleta (símbolos pretos = inverno; símbolos vermelhos = verão).



Não houve correlação entre a idade dos 21 participantes e os valores de 

amplitude (r = - 0,03; p = 0,91) e de MESOR (r = 0,16; p = 0,49). 

Os valores de acrofase, por outro lado, não exibem um padrão distinto 

dependendo  da  época  em  que  a  coleta  foi  realizada  (figura  9).  Estes  valores 

parecem estar relacionados mais com as diferenças individuais do que com a época 

em que realizamos a coleta.
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Figura  9:  Valores  de  acrofase  (±  erro  padrão)  da  temperatura  do  punho.  Nas 
abscissas os participantes estão ordenados por faixa etária do mais novo ao mais 
velho em cada época de coleta (símbolos azuis = inverno; símbolos vermelhos = 
verão).

Houve correlação significativa entre os valores de acrofase e a idade dos 

21  índios  (teste  de  correlação  de  Pearson  –  figura  10).  Os  índios  mais  novos 

apresentaram horários de acrofase de temperatura do punho signitivamente mais 

tardios que os idosos. 



Correlação: r = -0,5065
p<0,02
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Figura 10: Gráfico de dispersão dos valores de acrofase da temperatura do punho 
em relação à idade dos participantes (r = -0,51; p<0,02; n = 21).

Os  parâmetros  do  COSINOR foram comparados  através  do  teste  de 

coeficiente de Spearman com os valores da pontuação obtida no questionário de 

matutinidade/vespertinidade  (13  participantes).  Não  houve  correlação  entre  a 

pontuação obtida no questionário de matutinidade/vespertinidade e os parâmetros do 

COSINOR. Esta comparação ficou comprometida por causa da quantidade reduzida 

de participantes que responderam ao questionário. 



4.3.  CICLOS  VIGÍLIA/SONO  E  ATIVIDADE/REPOUSO

A coleta de dados que aconteceu durante 12 dias na etapa 1 (inverno 

2004), 17 dias na etapa 2 (verão) e 15 dias na etapa 3 (inverno). Antes de apresentar 

os resultados da comparação entre o inverno e verão, mostraremos na tabela 9 a 

quantidade de dias registrados por cada participante através do diário e do actímetro. 

Tabela 9: Total de dias registrados no diário de sono e obtidos através do actímetro

Diário Actímetro
Participantes etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 1 etapa 2 etapa 3

AI - - 1 - - 14
LA - - 7* - - NF
DN - 4* 10* - 12 NF
JL - 3* - - 14* -
MB - 1 0 - NF NU
FA - - 10* - - NF
AN - 3* - - 9* -
AD - 4* - - 8* -
MC - 5 9* - 9 15
AR 9* 14 - 12 12 -
LU - 12* 3* - 11* NF
BT 7* - - 6* - -
ML - 2* - - NU -
MH - - 2* - - 12*
CT 5* - - 12 - -
RF - 0 - - 9* -
JO - 8 3* - 12 14*
MA 12 9* 9* 13 -
OL - - 2* - - 15
VA 12 0 - 11* NF -
JD 6 5 - 12 5 -
VN 9* 8 - 11 11 -
IR - - 0 - - 15
NA - - 0 - - 10

* Dias não consecutivos
NF = o aparelho parou de funcionar durante a coleta
NU = não usou o aparelho
Valor zero = não houve registro porque os índios ou esqueciam da informação ou não 
encontravam a equipe de pesquisadores.



Alguns aparelhos pararam de funcionar  durante  a segunda e  terceira 

etapas. Alguns índios começaram a participar da pesquisa após a data de início da 

coleta (para mais detalhes consulte o adendo 2). 

Nem  sempre  foi  possível  encontrar  os  participantes  diariamente  ou 

porque  estavam  no  mato,  ou  porque  tinham  ido  à  cidade.  Mesmo  quando 

encontrávamos os índios eles poderiam não se lembrar dos horários que dormiam e 

acordavam.  Em dias de chuva o acesso às moradias ficava difícil,  isso limitou o 

número de vezes que tentávamos encontrar os participantes e consequentemente 

prejudicou o registro dos horários de sono.

Primeiro verificamos se havia diferença significativa entre as informações 

obtidas através dos diários e actímetros. Os dados de 14 participantes (DN, JL, AN, 

AD, MC, AR, LU, BT, CT, JO, MA, VA, JD, VN) foram comparados através do teste 

de correlação de Pearson e do teste t para amostras pareadas (tabela 10). 

Tabela  10:  Resultado  da  correlação  de  Pearson  e  do  teste-t:  comparação  das 
medidas obtidas através do diário de sono e do actímetro.

Sono/ Teste
Repouso médias DP Pearson t p

Início dia 22:35 01:44 46% (p<0,001)
(h:min) act 22:22 01:40 -1,2079 0,23

Final dia 06:17 01:26 40% (p<0,001)
(h:min) act 06:46 01:09 3,36731 0,001

Duração dia 461 128 27% (p<0,007)
(min) act 504 100 2,99889 0,003

dia = horários de sono informados nos diários 
act = horários de repouso obtidos através do actímetro 
DP = desvio-padrão 

Na tabela 10 observamos o seguinte panorama: 

1) Houve uma correlação significativa entre os horários registrados nos 

diários e as medidas dos actímetros em todos os parâmetros (Pearson; p<0,007). A 

porcentagem de correlação menor que 50% significa que pela dispersão dos pontos 

fica difícil prever os valores de diário a partir dos dados do actímetro ou vice-versa. 

2) Houve diferença significativa entre diário e actímetro (teste-t) para o 

horário de final e duração do sono/repouso que foram subestimados, no entanto não 

houve  diferença  significativa  para  os  horários  de  início.  Os  índios  terminam  o 



repouso num horário mais tardio do que o horário informado para o final do sono 

(Mdia < Mact) e o mesmo padrão foi encontrado para a duração (Mdia < Mact). 

As  possíveis  explicações  (consideradas  complementares  e  não 

exclusivas) para os resultados encontrados na comparação entre diário de sono e 

actímetro  são:  início  Mdia  ≅ Mact:  a  informação  obtida  nos  diários  ficou  muito 

próxima da registrada nos actímetros pois os participantes relatavam os horários em 

que deitavam (e não de início do sono) o qual coincidia com o horário de início do 

repouso por causa da redução no nível  de atividade,  mas isso não significa que 

estivessem  dormindo  naquele  momento;  final  Mdia<Mact:  ao  acordar,  os 

participantes poderiam continuar  deitados,  com o nível  de atividade reduzido (tal 

comportamento é registrado como repouso pelo actímetro) e só depois de um tempo 

se levantam, e também por causa da preocupação em valorizar atividades matutinas 

os  participantes  relatavam horários  de  acordar  mais  precoces  do  que  realmente 

aconteciam;  duração  Mdia<Mact:  pode  ser  explicada  pela  preocupação  dos 

participantes em relatar uma duração de sono reduzida. 

Diante das diferenças encontradas entre  as medidas realizadas pelos 

dois  instrumentos  e  também  por  causa  da  maior  quantidade  de  registros 

consecutivos com o actímetro apresentaremos apenas os dados obtidos sobre o 

ciclo  de  atividade/repouso  no  sentido  de  evidenciar  as  hipóteses  do  presente 

trabalho. Mesmo não sabendo com exatidão o horário em que começou e terminou o 

sono é perfeitamente possível que esta fase do ciclo se sobreponha ao intervalo de 

repouso estimado pelo actímetro. Contudo não podemos precisar a duração exata do 

sono pois a análise proposta para determinar a duração do repouso não permite 

distingui-lo dos episódios de despertares noturnos. O procedimento adotado para 

análise  do  ciclo  de  atividade/repouso  foi  inspirado  nos  trabalhos  realizados  por 

Siegmund  e  colaboradores  (1994  e  1998)  que  estudaram  os  ritmos  em  uma 

comunidade na ilha Tauwema (Nova Guiné).



CICLO DE ATIVIDADE/REPOUSO 

Os  participantes  selecionados  para  a  análise  do  ciclo  de 

atividade/repouso na etapa de inverno são: AI, MC, CT, MH, OL, JD, IR e NA; e na 

etapa de verão: DN, JL, AN, AR, RF, JO, MA e VN (anexo J). A idade do grupo de 

participantes do inverno variou entre 18 e 80 anos (média de 49 ± 22 anos) e no 

grupo de verão a idade dos participantes ficou entre 19 e 62 anos (média de 37 ± 17 

anos).  Apresentaremos  a  seguir  o  resultado  das  comparações  entre  os  dias  da 

semana e entre as etapas (ANOVA).

A) COMPARAÇÃO ENTRE OS DIAS ÚTEIS X FINS DE SEMANA 

No anexo I  apresentamos um esquema sobre  quais  dias  da semana 

foram selecionados para compararmos os dias úteis e fins de semanas. De acordo 

com o teste ANOVA (one-way) os horários de início (F = 0,10; p = 0,75), de final (F = 

0,57; p = 0,45) e a duração (F = 0,65; p = 0,42) do repouso não são diferentes ao 

longo da semana. 

Os  dias  da  semana  que  antecederam  (quarta-quinta/quinta-sexta)  e 

sucederam  (domingo-segunda/segunda-terça)  o  fim  de  semana  apresentaram 

algumas diferenças de acordo com o teste t para amostras pareadas:

início do repouso (t = 0,58; p = 0,56) 

final do repouso (t = -2,44; p = 0,02) 
duração do repouso (t = -1,63; p = 0,11)

O final  do  repouso acontece mais cedo durante  a  entrada no fim de 

semana (6h28min ± 68min) e mais tarde na saída do fim de semana (6h52min ± 

53min).  Houve  uma  tendência  para  duração  do  repouso  menor  nos  dias  que 

antecederam (500min ± 116min) do que nos dias que sucederam (537min ± 87min) o 

fim  de  semana.  Este  resultado  confirma  a  informação  obtida  no  questionário  de 

hábitos gerais de que os índios iniciavam suas atividades mais cedo nos dias que 

antecedem o fim de semana.



Não houve diferença significativa quando comparamos o fim de semana 

com os dias de entrada e saída (tabela 11).

Tabela 11:  Resultado do teste t:  comparação do fim de semana com os dias de 
entrada e saída.

t nível descritivo
Entrada no início -0,045 p =0,96
fim de final -0,022 p = 0,98
semana duração 0,026 p = 0,98
Saída do início 0,28 p = 0,57
fim de final 1,70 p = 0,13
semana duração 2,06 p = 0,16

Os horários de repouso no fim de semana tendem a ser mais parecidos 

com os horários dos dias de “entrada no fim de semana” (quarta-quinta/quinta-sexta). 

No fim de semana existe uma tendência  para  começar  as  atividades mais  cedo 

(6h28min ± 89min) e diminuir a duração do repouso (500 ± 119min) em relação a 

“saída  do  fim  de  semana”.  Estes  resultados  confirmam  a  informação  obtida  no 

questionário de hábitos gerais de que os índios iniciavam suas atividades mais cedo 

nos  dias  que  antecedem  o  fim  de  semana  para  coletar  o  palmito  e  vender  o 

artesanato. 

B) COMPARAÇÃO ENTRE INVERNO E VERÃO

Os grupos foram comparados entre as estações e para isto utilizamos os 

mesmos dias da comparação feita entre os dias úteis e fins de semana (anexo I). 

Não houve diferença significativa na duração do repouso entre o inverno (498min) e 

verão (527min). Houve diferença significativa entre as estações para as medidas de 

início e final do repouso (tabela 12). 

Tabela 12: Resultado da ANOVA: efeito da época de coleta sobre os horários 
de início, final e duração do repouso.

F nível descritivo Tukey
início 6,61 p<0,012 inverno < verão*
final 46,208 p<0,0001 inverno < verão**
duração 1,806 p>0,18 -

*p<0,012;  **p<0,0001



No inverno  os  índios  iniciavam o  repouso  por  volta  das  21h38min  e 

finalizavam  às  5h55min.  No  verão  os  horários  eram  mais  tardios  e  os  índios 

iniciavam o repouso por volta das 22h31min e finalizavam às 7h18min (figuras 11 e 

12).
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Figura 11: Horário médio de início do repouso durante o inverno e verão. As barras 
verticais representam 95% do intervalo de confiança.
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Figura 12: Horário médio de final do repouso durante o inverno e verão. As barras 
verticais representam 95% do intervalo de confiança.

Do inverno para o verão ocorre um atraso nos horários de repouso e 

uma  tendência  para  aumentar  a  duração.  Os  horários  mais  precoces  durante  o 

inverno poderiam ser  explicados pela  diferença na idade dos  participantes  deste 

grupo, que são em média 10 anos mais velhos que os participantes do verão. Desta 

forma  não  podemos  afirmar  se  a  diferença  encontrada  nos  horários  de 

atividades/repouso entre o inverno e verão é atribuída à sazonalidade ou à diferença 

na faixa etária  entre os grupos.  Para responder a esta pergunta os participantes 

foram  classificados  arbitrariamente  em  categorias  etárias  e  testamos  através  da 

ANOVA  se  os  horários  de  atividade/repouso  no  inverno  e  verão  poderiam  ser 

explicados por essas categorias. 

   Tabela 13: Classificação dos participantes em categorias etárias

categorias Intervalos etários participantes de participantes de 



inverno verão
Jovem entre 18 e 39 anos 2 4

Meia-idade entre 40 e 59 anos 4 3
Idoso entre 60 e 80 anos 2 1

Durante o verão os horários de início (F = 1,28; p>0,28), de final (F = 

1,72; p>0,19) e a duração (F = 0,28; p>0,75) do repouso não podem ser explicados 

pelas categorias etárias, mas houve diferença para o grupo de inverno (tabela 14).

Tabela 14: Resultado da ANOVA: efeito dos intervalos etários (jovem, meia-idade e 
idoso) sobre os horários de início, final e duração do repouso no inverno.

F nível descritivo Tukey
início 17,84 p<0,0001 jovem>meia*; jovem>idoso**; meia>idosoΘ

final 0,70 p>0,50 -
duração 16,35 p<0,0001 jovem>meiaΣ; jovem>idoso**; meia>idosoΨ

**p<0,0001;  Ψp<0,0005;  Θp<0,0009;  *p<0,014;  Σp<0,07



Os participantes jovens apresentam uma menor duração do repouso e 

horários tardios de início do repouso em relação aos idosos (figuras 13 e 14). 

 F = 17,839; p<0,0001
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Figura 13:  Horário  médio de início  do repouso para os intervalos etários (jovem, 
meia-idade  e  idoso)  durante  o  inverno.  As  barras  verticais  representam 95% do 
intervalo de confiança.
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Figura 14: Duração média do repouso para os intervalos etários (jovem, meia-idade e 
idoso)  durante  o  inverno.  As  barras  verticais  representam  95%  do  intervalo  de 
confiança

Veremos a seguir  se  as diferenças encontradas no grupo de inverno 

podem ser explicadas pela duração da noite.



4.4.  RELAÇÕES ENTRE OS RITMOS E OS CICLOS AMBIENTAIS

Neste  item  apresentaremos  as  relações  entre  as  variáveis  rítmicas 

estudadas  e  os  ciclos  ambientais  de  claro/escuro  e  de  temperatura.  Por  último 

iremos  comparar  as  variáveis  de  temperatura  do  punho  e  o  registro  de 

atividade/repouso entre os participantes nos grupos de inverno e verão.

4.4.1.  Comparação entre a duração do repouso e a duração da noite:

Calculamos a média da duração dos horários de repouso para cada índio 

e comparamos estes valores com a média duração da noite em cada época do ano 

(figura 15). 
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Figura  15:  As  barras  horizontais  representam  o  padrão  de  repouso  para  cada 
participante  (azuis  no  inverno  e  vermelho  no  verão)  os  traços  negros  são  os 
respectivos desvios-padrão. Os quadrados cinza representam a duração média da 
noite no inverno (acima) e no verão (abaixo). Os participantes estão ordenados, em 
cada etapa, do mais novo ao mais velho.



Por  causa  dos  diferentes  horários  de  nascer  e  pôr-do-sol  entre  as 

estações, seria esperado que no verão os índios iniciassem o repouso mais tarde e 

começassem suas atividades mais cedo do que no inverno. O resultado encontrado 

para os horários de repouso no verão e inverno (descritos no item anterior)  não 

confirma a hipótese de que a rotina dos habitantes da aldeia Guarani seja organizada 

temporalmente de acordo com as diferenças na duração da noite entre o inverno e 

verão. 

Na figura 15 podemos observar que o horário de nascer e pôr-do-sol no 

inverno e verão não determina os horários de atividade/repouso. O início do repouso 

sempre aconteceu depois do pôr-do-sol e verificamos uma variabilidade individual 

maior  no  verão  do  que  no  inverno  (desvios-padrão:  no  inverno  entre  29  e  116 

minutos; verão entre 59 e 134 minutos). O final do repouso (ou início das atividades) 

no inverno foi mais semelhante entre os participantes (o desvio-padrão variou entre 8 

e 77 minutos) e mais próximos ao nascer do sol. No verão o final do repouso para os 

índios aconteceu mais tarde, depois do nascer do sol e observamos uma grande 

variabilidade entre os participantes (desvio-padrão variou entre 21 e 126 minutos).

Algumas diferenças no ciclo de atividade/repouso merecem destaque. No 

grupo de inverno a participante IR (78 anos) apresentou horários de início/final do 

repouso mais regulares que NA (80 anos) com a qual dividia a mesma moradia. Já 

no grupo de verão o participante MA (50 anos) apresentou horários de repouso mais 

precoces que podem ser  explicados tanto por  preferências pessoais  quanto pela 

rotina de tarefas que realizava na aldeia, uma vez que exercia a função de agente 

sanitarista. Os horários de início e final do repouso de DN eram mais tardios que os 

demais  participantes  talvez  porque  durante  a  coleta  ele  freqüentava  um  curso 

noturno em Poruba. 

Para oito participantes (DN, AN, AR, JO, MA, VN, CT e JD) verificamos 

através do teste de correlação de Pearson que a pontuação obtida no questionário 

de matutinidade/vespertinidade foi significativamente correlacionada com os horários 

médios de atividade/repouso (início: r = - 85%, p<0,008; final: r = -73%, p< 0,039) 

mas não com a duração do repouso. Os índios com horários de repouso mais tardios 

apresentaram os menores valores na pontuação do questionário (o que indica uma 

tendência a vespertinidade). 



4.4.2.  Comparação entre as temperaturas do punho e do ambiente

De  acordo  com o  teste  de  correlação  de  Pearson  a  temperatura  do 

punho  e  ambiente  apresentam uma  correlação  significativa  (inverno:  r  =  -  38%; 

p<0,0001 e verão: r = - 45%; p<0,0001). Os baixos valores de correlação indicam 

que as temperaturas não eram exatamente correspondentes e o termistor  estava 

medindo  a  temperatura  do  punho  e  não  do  ambiente  O  padrão  de  correlação 

negativa reflete o mecanismo de controle da temperatura da pele, ou seja, quando o 

ambiente está quente a temperatura da pele fica menor por estar dissipando mais 

calor e quando o ambiente está frio a temperatura da pele aumenta, por causa do 

aumento  na  produção  de  calor  e  menor  dissipação.  A  representação  gráfica  da 

relação  entre  a  temperatura  do ambiente  e  do  punho para  cada participante  no 

inverno e no verão está no anexo N. 

4.4.3.  Comparação entre temperatura do punho e atividade/repouso 

Neste último item faremos uma comparação das medidas obtidas através 

do termistor e do actímetro entre os participantes dos grupos de inverno e verão. 

No  grupo  de  inverno,  os  participantes  que  coletaram  dados  de 

atividade/repouso  e  apresentaram ritmicidade  significativa  para  a  temperatura  do 

punho com foram: CT, MH, OL, JD, IR e NA; no verão: DN, AR, RF, JO e VN. Para 

estes indivíduos calculamos os valores médios da intensidade dos movimentos e da 

temperatura do punho obtidos a cada 30 minutos.  



0

50

100

150

200

250

300

350

11
:2

2
14

:5
2

18
:2

2

21
:5

2
01

:2
2

04
:5

2

08
:2

2

11
:5

2
15

:2
2

18
:5

2

22
:2

2

01
:5

2
05

:2
2

08
:5

2

12
:2

2
15

:5
2

19
:2

2

22
:5

2

02
:2

2
05

:5
2

09
:2

2

horário (h:min)

in
te

ns
id

ad
e 

do
s 

m
ov

im
en

to
s 

(fr
eq

/m
in

)

27,00

29,00

31,00

33,00

35,00

37,00

te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Figura 16: Valores médios de atividade/repouso e temperatura do punho dos seis 
participantes do inverno. As barras verticais azuis representam a intensidade dos 
movimentos  de  atividade/repouso.  Os  símbolos  vermelhos  representam  a 
temperatura do punho média e as barras verticais pretas são os desvios-padrão.
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Figura 17: Valores médios de atividade/repouso e temperatura do punho dos cinco 
participantes  do  verão.  As  barras  verticais  azuis  representam  a  intensidade  dos 
movimentos  de  atividade/repouso.  Os  símbolos  vermelhos  representam  a 
temperatura do punho média e as barras verticais pretas são os desvios-padrão.



Não  houve  diferença  nos  valores  máximos  de  intensidade  dos 

movimentos entre o inverno e verão. A transição da atividade para o repouso é mais 

gradual no verão e mais abrupta no inverno. A informação obtida dos participantes, 

através do questionário de hábitos gerais, que as noites de inverno eram melhores 

para dormir condiz com o padrão encontrado: no inverno o repouso parece ser mais 

tranqüilo e no verão observa-se uma variação maior no nível de atividade durante a 

noite. 

As diferenças observadas no perfil  das curvas de temperatura entre o 

inverno  e  verão  refletem  o  que  já  foi  discutido  com  relação  aos  mecanismos 

comportamentais e metabólicos envolvidos na termorregulação. De qualquer forma 

vale a pena ressaltar que a temperatura medida no presente trabalho se refere a 

uma medida de dissipação de calor na região ventral do punho e por este motivo 

apresenta um perfil em oposição com o nível de atividade/repouso. 

Houve  correlação  negativa  entre  a  intensidade  dos  movimentos  e  a 

temperatura do punho no inverno (figura 18: r = -96%; p<0,001) e no verão (figura 19: 

r = -84%; p<0,001).
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Figura 18: Grupo de inverno (144 pontos = 3 dias de coleta): Gráfico de dispersão 
dos valores de temperatura do punho (°C) em relação à intensidade de movimentos 
(freq./min) (índice de correlação de Pearson r= - 96%).

Verão
Correlação: r = - 0,8403
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Figura 19: Grupo de verão (144 pontos = 3 dias de coleta): Gráfico de dispersão dos 
valores  de temperatura  do  punho (°C)  em relação à  intensidade de movimentos 
(freq./min) (índice de correlação de Pearson r= - 84%). 

Nas  figuras  18  e  19  podemos  observar  uma  diferença  sazonal  na 

modulação da intensidade do movimento pelos valores de temperatura do punho. 

Não  há  diferença  nos  valores  máximos  da  intensidade  de  movimentos  entre  o 

inverno e verão. A temperatura do punho variou entre 33-35°C no verão e entre 31-



35,5°C no inverno. O valor da correlação foi maior no inverno pois durante o verão há 

uma instabilidade maior na intensidade dos movimentos noturnos



5.  DISCUSSÃO

Muitos  trabalhos  realizados  em  comunidades  indígenas  apresentam 

como  foco  principal  a  discussão  dos  problemas  decorrentes  do  contato  com  o 

homem  branco,  tais  como:  demarcação  de  terras,  saúde,  conflitos  sociais, 

preservação do meio-ambiente, etc. Em estudos de cunho naturalístico o interesse 

está voltado para a descrição das relações sociais, costumes e rituais indígenas.

O objetivo do presente estudo foi descrever o comportamento de índios 

Guarani  adultos  sob  uma  perspectiva  de  organização  temporal  através  do 

conhecimento  da sua rotina e  das  características  dos  ritmos biológicos em duas 

épocas do ano (inverno e verão). 

Os índios da aldeia Boa Vista quando participaram da pesquisa moravam 

em casas sem energia elétrica, mas freqüentavam o centro de Ubatuba e às vezes 

viajavam até a cidade de São Paulo para realizar exames médicos. Nestas ocasiões 

eles ficavam em hotéis, albergues ou na Casa do Índio. 

Nas casas da aldeia a iluminação com lampiões era de baixa intensidade 

(menor  que  10lux)  e  não existiam outros  aparatos  eletrônicos,  como televisão  e 

computador, os quais são apontados em muitos trabalhos como componentes que 

influenciam os hábitos de sono e a rotina dos moradores das cidades (Coren, 1996; 

Gupta et al., 1994; Louzada e Menna-Barreto, 2004a). Nossa hipótese era de que as 

características  dos  ritmos  biológicos  em  índios  que  vivem  indígenas  sob  estas 

condições apresentem padrões diferentes de acordo com a época do ano.

Neste capítulo discutiremos as principais idéias oriundas do registro da 

temperatura do punho e da atividade/repouso com o propósito de entender um pouco 

mais sobre a plasticidade das eferências do sistema de temporização circadiano e a 

influência dos sincronizadores de inverno e verão sobre os ritmos de índios que 

vivem em casas sem energia elétrica.



5.1. TEMPERATURA DO PUNHO E DO AMBIENTE

A temperatura  da  região  ventral  do  punho  foi  usada  nesta  tese  para 

averiguar as possíveis diferenças no padrão temporal de dissipação de calor entre o 

inverno e verão (Wey e Menna-Barreto, 2007). O perfil da temperatura do punho nas 

24 horas se assemelha as descrições feitas para a temperatura de regiões distais 

medida sob condições controladas (Kräuchi e Wirz-Justice, 1994). Na situação de 

sincronização  o  ritmo  endógeno  da  temperatura  é  modulado  pelas  condições 

ambientais (umidade, temperatura, vento, etc.), pelo tipo de atividade que realizamos 

(exercícios físicos, etc.), pelo padrão diário de ingestão de alimentos e pela faixa 

etária (Aschoff, 1965; Moore-Ede, 1982b; Van Someren et al., 2002). 

A  diferença  entre  o  inverno  e  verão  para  os  valores  de  amplitude  e 

MESOR pode  ser  explicada  pelas  características  do  local  em que  a  medida  foi 

realizada, mais especificamente pelos processos fisiológicos envolvidos no controle 

térmico da pele. No verão a temperatura do ambiente é maior, o que implica numa 

maior  dissipação de calor  para  o  ambiente  (MESOR maior)  com pouca variação 

(amplitudes menores);  no  inverno a troca corpo-ambiente é  menor  e a  diferença 

entre os valores da temperatura do corpo e do ambiente são maiores. A diferença 

sazonal nestes parâmetros reflete a modulação do ritmo de temperatura pelos ciclos 

ambientais, por outro lado não há comprometimento da regularidade na temperatura 

do punho, pois independente da época do ano, os valores máximos aconteceram 

durante a noite e os valores mínimos durante o dia.

Na comparação dos valores de acrofase entre o inverno e o verão não 

verificamos  um  padrão  que  poderia  ser  explicado  pela  época  do  ano.  Houve 

correlação significativa dos valores de acrofase com a idade dos participantes, sendo 

que os maiores valores de temperatura aconteceram mais cedo nos índios mais 

velhos. 

Em muitos trabalhos sobre a ontogênese dos ritmos biológicos observa-

se uma redução da amplitude e um avanço da acrofase na temperatura central (e 

outros ritmos biológicos) à medida que envelhecemos (Carrier et al., 1996 e 2000; 

Ceolim et al., 1996; Huang et al., 2002; Kramer et al., 1999; Monk et al., 1995). Os 

diferentes valores de amplitude entre os participantes resultam da modulação da 

temperatura ambiente e não podem ser atribuídos ao envelhecimento. No entanto, a 

acrofase da temperatura do punho apresentou um resultado concordante com os 



relatos da literatura e os índios mais velhos apresentam horários de acrofase mais 

precoces que os índios mais novos.

A  metodologia  empregada  para  a  coleta  da  temperatura  (três  dias 

consecutivos sem retirar o aparelho) permitiu verificarmos que o termistor mede a 

temperatura da pele e não a temperatura do ambiente. Essa temperatura é gerada 

endogenamente e modulada pelas as variações térmicas ambientais e pelo tipo de 

atividade que o participante realiza (Lichtenbelt et al., 2006). 

De acordo com Ceolim (1999)  e Benedito-Silva  (2003),  um fenômeno 

temporal deve ser acompanhado por um intervalo de tempo suficiente para obter um 

conjunto de informações que permita detectar os ritmos de interesse. Para avaliar as 

características  circadianas  da  temperatura  do  punho  foi  proposto  no  presente 

trabalho uma coleta de três dias.  No entanto, por causa da presença de valores 

discrepantes decorrentes ou do mau posicionamento do termistor no braço ou do tipo 

de  atividade  realizada  pelo  participante,  não  foi  possível  verificar  um  período 

significativo  de  24  horas  para  alguns  participantes.  Em estudos  posteriores  cujo 

objetivo seja analisar as características circadiana do ritmo de temperatura do punho 

sugerimos um tempo de coleta superior a três dias, quando a medida é realizada a 

cada 30 minutos.

5.2. CICLO DE ATIVIDADE/REPOUSO E DURAÇÃO DA NOITE 

Neste item discutiremos as relações entre o ciclo de atividade/repouso de 

indígenas e a duração da noite em diferentes épocas do ano. Nossa hipótese era 

que a comunidade Guarani, por viver em casas sem energia elétrica, apresentasse 

horários de atividade/repouso muito próximos aos horários de nascer e pôr-do-sol. 

Contudo, observamos que os horários de atividade/repouso não foram determinados 

pela duração do dia/noite.

Apesar do resultado obtido, duas informações precisam ser discutidas a 

respeito da relação entre a atividade/repouso e a duração da noite. No inverno os 

índios começam suas atividades mais cedo do que no verão, na média, antes do 

nascer do sol, e com pouca variabilidade entre os indivíduos. O avanço do repouso 

observado  nesta  época  pode  ser  decorrente  do  padrão  de  exposição  à  luz  nas 

primeiras horas do dia que facilita a sincronização entre os sujeitos (Danilenko et al., 



2000). Quando um organismo é exposto à iluminação no início da atividade, o sinal 

que atinge o sistema de temporização circadiano provoca um avanço de fase nos 

ritmos biológicos (Duffy et al. 1996). Se por outro lado a exposição à luz ocorre mais 

tarde,  no final  do dia,  observamos um atraso na fase (Pittendrigh e Daan,  1976; 

Aschoff  et  al.,  1976).  O  padrão  de  exposição  à  luz  natural  não  foi  avaliado 

individualmente,  mas  poderia  ser  usado  para  explicar  os  horários  precoces  de 

atividade no inverno. 

No estudo conduzido por Siegmund e colaboradores (1998) numa ilha em 

Nova  Guiné  durante  o  verão  verificou-se  horários  de  início  de  atividade  muito 

parecido entre os participantes e próximos do nascer do sol. Os autores relacionaram 

esses resultados ao efeito sincronizador do nascer do sol. Contudo acreditamos que 

além do efeito sincronizador do amanhecer o ciclo de atividade/repouso dos índios 

seja modulado pelas relações sociais, como por exemplo o movimento turístico na 

cidade  de  Ubatuba  e  suas  conseqüentes  oportunidades  comerciais.  O  ciclo 

claro/escuro atua sincronizando as atividades humanas, mas outras pistas temporais 

“não-fóticas” também são importantes (Duffy et al. 1996; Mistlberger e Skene, 2004). 

A  população  estudada  não  apresentou  diferença  no  padrão  de 

atividade/repouso entre os dias de semana e fins de semana. Por causa da maior 

flexibilidade  de  horários  na  aldeia,  os  índios  expressam  seu  ciclo  de 

atividade/repouso  de  acordo  com  necessidades  individuais  dentro  do  contexto 

sociocultural  ao qual  estão inseridos.  Para a população urbana,  se levarmos em 

consideração as características do ciclo vigília/sono, nos dias úteis os horários de 

início e final de sono são mais precoces, por causa dos horários de compromissos 

sociais, e nos fins de semana, existe uma maior liberdade para "negociar" horários e 

além da alocação mais tardia do episódio de sono noturno, a duração é maior em 

relação aos dias de semana (Andrade e Louzada, 2002; Carskadon e Davis, 1989; 

Coleman 1986; Valdez et al., 1996; Wey, 2002). 

No livro The seven day circle, Zerubavel (1985) descreve a origem da 

semana de sete dias e as relações e significados que povos de diferentes culturas 

atribuem a cada dia. Em diversos momentos ao longo da historia da civilização a 

quantidade de dias para definir a semana (que variou de três até 20 dias) foi testada. 

A semana de sete dias não apresenta relação com nenhum ciclo da natureza e pode 

ser considerada como um mero construto humano vinculado a motivos religiosos ou 

políticos.



“The week is the only major rhythmic component of our 
environment that is essentially artificial and totally 
oblivious to nature.” 

Por ser uma convenção social, o modo como nos relacionamos com cada 

dia da semana é justificado por nossos hábitos e características do ambiente no qual 

vivemos.  Na  nossa  sociedade  observa-se  na  noite  do  domingo  um  aumento  na 

ansiedade e piora no humor por causa da inevitável  “chegada da segunda-feira”. 

Sensações no sentido oposto são observadas na transição da sexta-feira para o 

sábado.  Os  estudantes  franceses  atribuem um significado  diferente  aos  dias  da 

semana.  Uma  vez  que  não  existe  aula  na  quinta-feira,  a  quarta-feira  para  eles 

equivale a nossa sexta-feira. Em Israel a semana útil  começa no domingo e para 

estas pessoas observam-se no sábado os mesmos sintomas que nós apresentamos 

na  noite  do  domingo.  Associar  atividades  específicas  a  determinados  dias  da 

semana  inevitavelmente  qualifica  estes  dias  de  maneira  relativa  e  pragmática. 

Indivíduos aposentados, desempregados ou em férias frequentemente se esquecem 

do dia da semana em que se encontram como conseqüência de uma maior liberdade 

para organizar seus compromissos, quando estes existem (Zerubavel, 1985). 

Para os índios Guarani adultos a ausência de uma rotina diferenciada na 

semana sugere que eles não atribuem o mesmo significado aos dias da semana que 

é dado pela população urbana. O mesmo resultado foi constatado para os índios 

adolescentes (Torres, 2005). A maneira como os índios organizam suas tarefas ao 

longo  da  semana  depende  das  diferenças  individuais  nas  necessidades  de 

atividade/repouso, dos hábitos culturais e de relações sociais.

A  pontuação  obtida  através  do  questionário  de 

matutinidade/vespertinidade  não  foi  correlacionada  com  os  parâmetros  de 

temperatura obtidos através do COSINOR, porém houve correlação com os horários 

de atividade/repouso. Os participantes com maior pontuação apresentaram horários 

de início/final de repouso mais precoces. Este resultado indica que os participantes 

tenham compreendido as questões do questionário pois houve coerência entre a 

pontuação (valores maiores indicam matutinidade e valores menores, vespertinidade) 

e a distribuição dos horários de repouso nas 24 horas. 

A duração do repouso foi muito diferente entre os índios e os valores 

médios  por  participante  variaram  entre  6h38min  e  11h02min  (a  média  para  a 

população  foi  de  8h32min  e  a  mediana  de  8h33min).  Por  causa  da  quantidade 

reduzida de  participantes  e  do tipo  de dado  coletado  (atividade/repouso)  não foi 

possível classificar a população estudada em tipos pequenos/grandes dormidores. 



5.3.  RELAÇÕES ENTRE OS RITMOS E REFLEXÕES SOBRE A SAZONALIDADE NO HOMEM

A explicação  sobre  o  mecanismo  que  desencadeia  o  sono  feita  pelo 

filósofo  Alcameon  de  Cróton  anunciava  a  existência  de  uma  relação  entre  a 

temperatura  corporal  e  o  ciclo  vigília/sono  (ou  atividade/repouso).  No  presente 

trabalho observamos uma correlação significativa entre a temperatura do punho e a 

intensidade de movimentos do braço no inverno e no verão. Quando uma pessoa 

está sonolenta e prestes a dormir ela fica mais quente. A relação de fase oposta 

entre  temperatura  periférica  e  atividade/repouso  não  pode  ser  resumida  a  uma 

relação de causa-efeito (Aschoff, 1976; Lichtenbelt et al, 2006) isto porque os valores 

de temperatura corporal variam mesmo quando permanecemos 24 horas em vigília. 

Existe  um mecanismo comum e  uma correlação  funcional  entre  a  vasodilatação 

periférica e o início do sono (Kräuchi et al., 1999; Kräuchi, 2007). 

Raymann  e  colaboradores  2005  demonstraram  que  manipulações  da 

temperatura de pele dentro de variações normais diminuem a latência do inicio do 

sono  (ou  o  tempo que  demoramos  a  dormir).  O  resfriamento  ou  o  aumento  de 

temperatura periférica além dos limites de tolerância pode inibir o inicio do sono. A 

manipulação  da  temperatura  da  pele  atua  não  apenas  como  sinal  eferente  do 

sistema  de  temporização,  mas  também  como sinal  aferente  regulando  áreas  do 

sistema nervoso que promovem o sono (Van Someren, 2000). 

No presente trabalho o perfil da temperatura do punho não se alterou nas 

diferentes épocas de coleta, mas exibiu uma modulação pela temperatura ambiente 

evidente nos valores de MESOR e amplitude. O fato de não encontrarmos diferença 

no perfil dos valores de acrofase entre os grupos de inverno e verão não significa 

que  não  exista  sazonalidade  para  as  fases  de  temperatura  medidas  através  do 

termistor. Para confirmarmos os efeitos sazonais nos parâmetros da temperatura do 

punho seria necessário acompanharmos os mesmos participantes nas duas épocas 

de coleta.

Quando realizamos as coletas a duração das noites de inverno foi em 

média  1h45min  maior  que  a  duração  das  noites  de  verão,  apesar  disso  não 

verificamos diferença significativa na duração do repouso entre estas duas estações. 

Outros pesquisadores também relataram não haver um padrão sazonal na duração 



do sono mesmo em países do hemisfério Norte nos quais se observa uma diferença 

maior na duração da noite entre o inverno e verão (Hebert et al., 1998). 

Não  existe  um  consenso  cientifico  quando  se  trata  das  diferenças 

sazonais na alocação dos ritmos biológicos. Para os índios o avanço nos horários de 

repouso  durante  o  inverno  não  condizem  com  estudos  no  qual  pesquisadores 

observaram  um  atraso  do  sono  e  de  outros  ritmos  (melatonina,  temperatura  e 

cortisol) na mesma época (Bekinschtein et al., 2004; Binkley et al., 1990; Honma et 

al., 1992; Van Dongen et al., 1997) ou até mesmo com nenhum efeito sazonal sobre 

os ritmos biológicos (Laakso et al., 1994; Van Dongen et al., 1998; Wehr et al., 1995). 

Estas discrepâncias a respeito da sazonalidade nos ritmos podem ser atribuídas a 

uma diferença  na  exposição  à  iluminação  que  os  participantes  da  pesquisa  são 

submetidos  previamente  (Bronson,  2004;  Scheer  et  al.,  2007;  Wehr  et  al.,1993; 

Wright et al., 2001). No trabalho conduzido por Wehr e colaboradores (1995) eles 

acompanharam indivíduos  urbanos  e  observaram que  a  secreção  de  melatonina 

estava mais relacionada com os horários de sono e de exposição à luz artificial do 

que com as diferenças na duração da noite no inverno e verão. A luz artificial pode 

suprimir as diferenças sazonais dependendo da quantidade de informação luminosa 

que chega aos núcleos supraquiásmaticos via trato retino-hipotalâmico e esse sinal 

pode ser amplificado ou não por ações comportamentais (como acender ou apagar 

uma lâmpada). A luz artificial pode prolongar nossa vigília à noite e paradoxalmente 

diminuir  nossa  exposição  à  luz  natural  quando  todas  nossas  atividades  são 

realizadas no interior de nossa casa ou em escritórios. 

No  entanto  existe  a  possibilidade  de  que  o  avanço  nos  horários  de 

repouso dos índios durante o inverno seja explicado pela diferença na idade entre os 

grupos  de  inverno  e  verão.  No  grupo  de  inverno  os  participantes  mais  velhos 

iniciavam o repouso mais cedo e apresentavam uma maior duração do repouso que 

os participantes mais novos. O avanço de fase do ritmo condiz com os relatos feitos 

por outros pesquisadores sobre as características dos ritmos biológicos durante a 

ontogênese. Porém a duração do repouso maior dos índios mais velhos é peculiar e 

retrata  uma  organização  da  comunidade  diferente  dos  relatos  encontrados  na 

literatura  em  que  se  observa  uma  redução  na  duração  do  sono  durante  o 

envelhecimento (Monk et al., 1991).

No verão as noites são mais quentes, o nascer do sol mais precoce e os 

horários de início  e final  do repouso acontecem mais tarde.  O atraso observado 

nesta época também poderia ser explicado pelas atividades sociais noturnas (muitas 

festas e a feira de artesanato), pela exposição tardia à luminosidade natural, além de 



outros  fatores  ambientais  que  atrapalham  o  início  do  repouso.  Uma  informação 

obtida através questionário de hábitos gerais foi de que nas noites de inverno os 

participantes relataram dormir melhor não apenas por estas noites serem maiores 

mas também mais “frescas” e com menos mosquitos.

No presente trabalho foi possível caracterizar o ritmo de temperatura do 

punho  e  atividade/repouso  em índios  adultos  Guarani  em  duas  épocas  do  ano, 

durante  o  inverno  e  verão,  e  verificar  que  na  ausência  de  energia  elétrica  a 

sincronização dos ritmos indígenas não pode ser explicada apenas com base na 

duração do dia/noite ou da temperatura do ambiente mas também é influenciada 

pelas características individuais e pelo contexto sociocultural indígena. 



6.  CONCLUSÕES 

A caracterização  da  ritmicidade  em índios  Guarani  que  habitam uma 

aldeia sem energia elétrica nos permitiu refletir  a respeito de alguns aspectos da 

organização temporal existente fora do ambiente urbano durante o inverno e verão. 

Relataremos a seguir as conclusões obtidas no presente trabalho. 

Sobre a temperatura do punho: 
1) No inverno e no verão observamos o mesmo padrão temporal dos valores 

da  temperatura  do  punho.  As  diferenças  encontradas  nos  valores  de 

amplitude e MESOR refletem os mecanismos envolvidos na dissipação de 

calor através da pele e sua relação com a temperatura ambiental; 

2) Observamos uma correlação significativa entre os valores de acrofase e a 

idade  dos  participantes.  Sugerimos  que  um  estudo  longitudinal  seja 

conduzido no sentido de verificar se existe diferença sazonal nos valores da 

acrofase para indivíduos que vivem em ambiente rurais; 

3) Os resultados obtidos corroboram a indicação do termistor para o estudo 

de campo sobre a ritmicidade da temperatura de regiões distais e relação 

com os demais ritmos. 

4)  Por  causa  da  instabilidade  da  posição  do  termistor  no  punho 

recomendamos  que  as  coletas  (com  intervalo  de  30  minutos)  sejam 

realizadas  por  mais  que  três  dias  quando  o  propósito  seja  conhecer  as 

características rítmicas da temperatura do punho. 

Sobre o padrão de atividade/repouso
1) Do inverno para o verão houve um atraso significativo no início e final do 

repouso sem modificar  a  duração do repouso.  Este  resultado poderia  ser 

explicado  pelo  padrão  de  exposição  à  luminosidade  durante  o  dia,  pelos 

compromissos  sociais  e  fatores  que  retardam o  inicio  do  repouso  (noites 

quentes e mosquitos). Porém precisamos considerar a diferença na idade dos 

participantes do grupo de inverno, que eram em média 10 anos mais velhos 

que os participantes do grupo de verão.  No inverno os participantes mais 

novos  iniciavam  o  repouso  mais  tarde  e  apresentavam  uma  duração  do 

repouso menor do que os participantes mais velhos. 



2) Ao contrário do que se conhece para populações urbanas, os índios não 

apresentaram  uma  rotina  diferenciada  ao  longo  da  semana.  No  entanto, 

houve uma tendência para iniciarem as atividades num horário mais precoce 

nos  dias  que  antecederam o  fim  de  semana  e  durante  o  próprio  fim  de 

semana. A duração do repouso também apresentou uma tendência oposta do 

que  é  tradicionalmente  apontado  para  populações  urbanas,  pois  para  os 

índios foi menor nos fins de semana. Estes resultados reforçam a hipótese de 

que a organização temporal na aldeia depende de diferenças individuais e é 

mediada pelas relações sociais  dos índios com os turistas e habitante  da 

cidade de Ubatuba.

Sobre a influência dos ciclos ambientais e as relações entre os 
ritmos

1)  Como  previsto  houve  uma  correlação  negativa  entre  os  valores  de 

temperatura do punho e as temperaturas do ambiente;

2) O padrão de atividade/repouso não pode ser explicado apenas por uma 

diferença na duração da noite entre o inverno e verão. No inverno o início das 

atividades foi muito próximo do horário do nascer do sol, apesar da diferença 

na idade entre os participantes. No verão o início das atividades acontecia 

após o nascer do sol. O nível de atividade noturna foi maior no verão do que 

durante  o  inverno.  Este  resultado  aliado  a  informação  de  que  havia  uma 

tendência  para  duração  do  repouso  maior  no  inverno  sugerem  que 

possivelmente os índios tenham uma dificuldade maior para iniciar o repouso 

no verão, apresentam um padrão de repouso mais “agitado” nesta época e 

por isso permaneceriam mais tempo na cama. 

3) Os dados de temperatura do punho e de atividade repouso apresentaram-

se inversamente relacionados. 

Os  índios  Guarani  que  vivem  numa  aldeia  sem  energia  elétrica 

apresentam  uma  ritmicidade  distinta  dependendo  da  época  do  ano  e  também 

algumas características compatíveis com populações urbanas. O diferente grau de 

sincronização  dos  fatores  ambientais  nos  ritmos  biológicos  reflete  a  situação  de 

transição (proximidade relativa do centro urbano) que vive a comunidade indígena da 

aldeia Boa Vista.



7.  PERSPECTIVAS E IMPLICAÇÕES

“As always in science, a better understanding of the basic phenomena will 
be the first step toward a proper application in practice.”

Aschoff, 1965

Nesta tese, nosso principal objetivo foi descrever as características de 

alguns ritmos biológicos em uma população indígena que além de apresentar hábitos 

distintos da população urbana, viviam em casas sem energia elétrica. Esta condição 

esta  prestes  a  mudar  pois  um acordo  realizado  entre  a  prefeitura  e  a  empresa 

responsável pelo fornecimento de energia elétrica para a região (ELECTRA) prevê a 

instalação de energia elétrica logo após a construção de todas as casas de alvenaria. 

No  projeto  inicial  tínhamos  a  perspectiva  de  poder  acompanhar  a 

população após a chegada da luz em suas casas de alvenaria, mas até o final de 

2007 nem a metade das casas havia sido construída. Mesmo que não tenha sido 

possível acompanhar as conseqüências da chegada da eletricidade, é provável que 

este evento mude a rotina da comunidade. Existem relatos (Leinad da Comissão Pró-

Índio – informação verbal) de aldeias no Mato Grosso de que a televisão modificou a 

relação entre homens e mulheres na aldeia. Sabe-se que em ambientes urbanos a 

televisão,  o  vídeo-game  e  o  computador  modificam  a  rotina  das  pessoas  e 

promovem o desenvolvimento de distúrbios de sono (Coren, 1996).

O  resultado  das  diferenças  na  rotina  indígena  no  inverno  e  verão 

somente pode ser aplicado para a população no contexto estudado; não podemos 

generalizar estes resultados para a população urbana e da mesma forma isso não 

significa que devemos abandonar nossas casas e ir morar no meio do mato para 

poder  dormir  melhor.  Esses  resultados  refletem  a  plasticidade  do  sistema  de 

temporização circadiano e contribuem para o entendimento da expressão biológica 

humana. 

Ao  terminarmos  este  trabalho  encerra-se  uma  etapa  e  os  resultados 

obtidos serão disponibilizados para os participantes da pesquisa através de uma 

palestra para que eles possam discutir as mudanças inevitáveis decorrentes de um 

mundo iluminado artificialmente.



Foto de uma das casas que estão sendo construídas na aldeia Boa Vista



ADENDO 1: OS GUARANI

TERRA INDÍGENA 
No Brasil os Guarani estão distribuídos pelos estados do Sul, litoral do 

Sudeste (até o Espírito Santo) e Centro Oeste (Mato Grosso do Sul) e além do limite 

do chamado “território tradicional Guarani”, existem famílias Guarani vivendo no Pará 

e no Tocantins (Ladeira e Matta 2004).

No Estado de São Paulo, das 29 terras indígenas existentes, 15 ainda 

aguardam para ser identificadas e delimitadas. Apenas 12 terras estão demarcadas e 

homologadas. A aldeia Boa Vista do sertão do Promirim (Jaexa Porá), local onde 

realizamos o presente trabalho, foi homologada desde outubro de 2000. Muitas das 

terras já demarcadas não são suficientes para que as comunidades vivam de acordo 

com  suas  culturas  e  de  forma  sustentável,  o  que  vem  levando  tais  grupos  a 

solicitarem a ampliação de suas áreas. Nas aldeias do litoral de São Paulo o número 

de habitantes varia entre 20 a 300 índios. 

POVO GUARANI 
O  povo  Guarani  apresenta  como  marca  étnica  um  comportamento 

nômade, que antes do domínio territorial do “não-índio” e delimitação de terras, não 

encontravam  muita  dificuldade  para  se  locomover  de  uma  região  para  outra. 

Atualmente o índio precisa viver num local fixo, delimitado pelos órgãos federais, 

mesmo assim eles ainda viajam entre as aldeias. A grande prática do “caminhar” 

(guatá) se apresenta com o objetivo de evoluir e fortalecer-se espiritualmente e é 

justificado pela busca da “terra sem males” (yvý marãey), um local que permita ao 

povo Guarani  viver  com dignidade  (Potiguara,  2004).  Esta  prática  migratória  dos 

índios Guarani acontece a partir da adolescência e pode ser realizada por casais que 

saem da aldeia e às vezes deixam os filhos mais novos com os avós ou outros 

parentes.  O  intercâmbio  entre  aldeias  permite  a  manutenção  dos  laços  de 

parentesco entre regiões distantes, troca de conhecimento e de produtos agrícolas. 

O lugar onde formam os assentamentos familiares (aldeia ou tekoa) deve 

reunir  condições  físicas  e  estratégicas  que  permitam  exercer  o  modo  de  vida 

Guarani. As diversas unidades familiares, que são compostas por um casal, suas 

filhas, genros e netos, são chefiadas por um único representante político (cacique) 

e/ou religioso (pajé). 



A população estudada pertence ao grupo  Mbya que significa “gente”, 

uma denominação que reflete o sentido de coletividade desse povo. Na aldeia Boa 

Vista em Ubatuba a produção e consumo comunitário são práticas incentivadas e até 

resgatadas no trabalho de Organizações Não-Governamentais,  como a Comissão 

Pró-Índio de São Paulo. O cultivo de arroz, cana-de-açúcar, milho nativo, mandioca, 

batata doce,  amendoim, tabaco,  capiá (Lágrima de Nossa Senhora) taquara,  e a 

atividade de pesca podem acontecer como trabalhos individuais em mutirão. 

HÁBITOS CULTURAIS

Apesar do contato com o homem branco desde o século XVI os índios 

Guarani  ainda  conservam  seus  costumes,  regras  e  tradição  que  são  mantidos 

através do idioma falado entre os indivíduos da tribo, das estreitas relações políticas, 

matrimoniais, religiosas e econômicas. 

Na  aldeia  Boa  Vista,  que  fica  relativamente  próxima  do  centro  de 

Ubatuba, existe uma preocupação com relação à preservação cultural e lingüística 

que  se  perpetua  através  da  educação  na  escola  denominada  Tembiguai  (que 

significa mensageiro em Guarani), das cerimônias religiosas e festas que acontecem 

na Casa de Reza. Na escola da aldeia as crianças mais novas têm aulas apenas em 

Guarani com um professor indígena, e a partir dos sete anos aprendem a escrever e 

falar o idioma português com uma professora (contratada pela prefeitura) que não é 

índia  e  ministra  aulas  na  língua  portuguesa  na  escola  da  aldeia.  Alguns  índios 

Guarani possuem o hábito de tomar o chimarrão (bebida quente feita com erva mate) 

e  quando vão à  mata  usam o arco e  a  flecha para  caçar  quati,  porco do mato 

(caititu), paca, alguns pássaros e também extraem matéria prima para o artesanato, 

ervas medicinais e frutos silvestres. Galinhas, cachorros, gatos e pequenos animais 

selvagens  são  domesticados  pelos  índios.  As  mulheres  mais  velhas  geralmente 

exercem  o  papel  de  parteiras.  Outras  funções  exercidas  pelos  membros  da 

comunidade  são:  agente  de  saúde,  agente  de  saneamento,  conselheiro  local  e 

distrital de saúde. A maioria das tarefas é executada nos limites da aldeia.

Os índios Guarani têm uma rotina resultante de seus hábitos culturais e 

das  características  da  região  em  que  vivem.  A  coleta  de  palmito  acontece  em 

determinados dias da semana (quinta e sexta-feira) e a confecção do artesanato é 

mais freqüente perto da época de férias escolares. Os produtos são vendidos para 

turistas  que  passam  férias  na  região  de  Ubatuba.  Na  aldeia  existem  regras  e 

princípios  sociais  que  são  próprios  da  cultura  indígena,  como  a  proibição  de 

casamento com indivíduos não-índios o que contribui para que eles se reconheçam 



como grupo. Antes dos 18 anos os índios já podem constituir sua própria família e 

este é um aspecto marcante da comunidade Guarani. Muitas meninas com 16 anos 

já são mães e casadas, o que implica numa série de responsabilidades para esses 

jovens.  

Quando sonham os índios conseguem inspirações para as suas músicas, 

rezas  e  cerimônias.  A cerimônia  do  batismo (nhemongarai)  sempre  acontece  no 

início do ano na aldeia Boa Vista, pois, segundo Ladeira (1997), “deve anteceder um 

período de grandes chuvas”. Entre dezembro e janeiro os índios geralmente viajam 

para visitar parentes em aldeias próximas e participar de festas de batismo em outras 

aldeias.  A coleta de dados para a pesquisa que aconteceu no mês de fevereiro 

somente foi  autorizada pelos índios depois que eles haviam realizado a festa do 

batismo.

A população estudada apresenta características de uma comunidade em 

transição cultural e social. Observamos que a proximidade da aldeia Boa Vista do 

centro  de  Ubatuba  influenciam  alguns  dos  hábitos  como  o  consumo  alimentos 

industrializados, o tipo de música que ouvem e o modo como se vestem. Isso não 

significa que esse povo perdeu sua cultura uma vez que ainda praticam rituais típicos 

e ensinam o idioma Guarani na escola da aldeia. No entanto, devemos considerar o 

fato de que brevemente as casas em que moram terão energia elétrica e muitas 

mudanças na rotina e relações entre os membros da comunidade poderão ocorrer. 

Para conhecer mais sobre a cultura dos povos Guarani consulte:

Cultura Guarani - http://www.culturaguarani.hpg.ig.com.br 
Centro de Trabalho Indigenísta - http://www.cti.org.br  
Comissão pró-indio - http://www.cpisp.org.br
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condições  de  sustentabilidade  das  comunidades  Guarani  na  Mata  Atlântica”.  Seminário 
organizados no “Centro de Trabalho Indigenísta”, setembro de 1997 
LADEIRA,  M.I   Necessidade  de  novas políticas  para  o  reconhecimento  do  território 
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ADENDO 2: LIMITAÇÕES E SOLUÇÕES ENCONTRADAS PARA REALIZAR A 
PESQUISA

Neste adendo relataremos os desafios vivenciados durante o estudo e 

faremos algumas reflexões sobre como avaliar a organização temporal na população 

brasileira. Os nomes dos participantes estão abreviados e serão apresentados no 

texto entre parênteses.

DOS PRIMEIROS CONTATOS ATÉ A REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS: OS 
DIFERENTES TEMPOS 
O  contato  com  antropólogos  e  psicólogos  no  final  da  década  de  90 

aguçou  nosso  interesse  em conhecer  melhor  as  comunidades  indígenas  sob  do 

ponto de vista da organização temporal.  No entanto, a possibilidade de efetuar o 

estudo somente aconteceu no início  de 2002 quando tivemos a  oportunidade de 

conhecer, através da família Carvalho, os integrantes da aldeia Boa Vista que fica 

em Ubatuba. 

No decorrer dos primeiros contatos com os índios Guarani em Ubatuba 

percebemos que algumas mudanças deveriam ser realizadas no projeto inicial, mais 

especificamente  no  cronograma,  na  faixa  etária  de  interesse  (adesão  dos 

participantes) e nos instrumentos que seriam utilizados. Relataremos a seguir como 

se deu a implementação do projeto desde os primeiros contatos.

Inicialmente  foi  preciso  conhecer  as  condições  do  local  em  que 

realizaríamos a pesquisa e verificar o interesse dos índios em participar do estudo. 

Desde  há  muito  tempo  o  contato  dos  índios  com  o  “homem  branco”  acontece 

baseado na relação de troca imediata e por isso a idéia de realizar uma pesquisa a 

longo prazo não foi encarada com seriedade pelos índios da aldeia Boa Vista. Foi 

preciso convencê-los de que os resultados do estudo seriam importantes não só para 

as pessoas da cidade como também para a comunidade indígena,  pois além de 

descrever  as  condições  de  saúde  dos  participantes  serviriam de  referência  para 

outras comunidades indígenas que vivem em condições semelhantes. A condição 

transitória com relação à eminência de possuírem energia elétrica em suas casas era 

um prenúncio de que a rotina desses indivíduos poderia se modificar.

A data prevista para iniciar o estudo precisou ser adiada por causa da 

demora para obter a autorização de ingresso em Terras Indígenas concedido pela 



FUNAI de Brasília23. No início de julho de 2004, visitei a aldeia Boa Vista em Ubatuba 

e conversei com o cacique Altino dos Santos e com o funcionário da FUNAI, Marcos 

Siqueira de Almeida sobre a autorização para realizar  a pesquisa.  O Sr.  Marcos 

formalizou  minha  solicitação  através  de  uma carta  que  foi  enviada  a  FUNAI  de 

Bauru.

Nossa idéia inicial era estudar os ritmos biológicos em índios de meia-

idade e idosos. No entanto, conversando com alguns representantes da comunidade 

e  com o cacique,  chegamos à conclusão que seria  difícil  para  indivíduos idosos 

participarem da pesquisa porque a maioria não falava e nem compreendia a nossa 

língua.  Como havia o interesse de pessoas mais jovens em participar do estudo 

decidimos recrutar os índios com idade acima de 18 anos. Esta mudança na faixa 

etária aumentaria no número de participantes sem precisar alterar os objetivos do 

projeto inicial e o conteúdo do documento “Consentimento Livre e Esclarecido”, uma 

vez que o modelo usado é aplicável para indivíduos com idade superior a 18 anos. 

O número reduzido de participantes que seguiam os critérios de inclusão 

(descritos no item 3.3) reflete bem as dificuldades de recrutamento. A participação de 

índios  mais  velhos  somente  foi  possível  na  última  coleta,  não  por  motivos 

relacionados  a  dificuldades  de  comunicação,  mas  porque  durante  as  coletas 

anteriores estes índios estavam viajando. 

Para começar a coleta de dados na data estabelecida no cronograma era 

preciso chegar uns 3 ou 4 dias com antecedência na cidade de Ubatuba, preparar os 

equipamentos, comunicar os índios sobre o início da coleta e recrutar participantes. 

Mesmo que os índios manifestassem o interesse em participar da pesquisa durante o 

recrutamento, eles é que decidiam quando a coleta deveria começar. Na segunda 

etapa a adesão de alguns índios aconteceu após o 3º dia de coleta. Dois índios (não 

incluídos na amostra) abandonaram a pesquisa durante a coleta de inverno de 2005 

por  motivo  de  viagem.  O  material  da  pesquisa  foi  entregue  apenas  quando 

retornaram da viagem e os dados coletados por esses índios não foram analisados 

porque não sabemos exatamente quais eram as características do local (como as 

condições de iluminação) para onde viajaram.

As  dificuldades  e  soluções  encontradas  para  aplicar  o  protocolo  no 

presente estudo serão descritas a seguir.

 

23 Isto aconteceu porque o projeto ficou perdido na regional da FUNAI em Bauru por alguns meses. 
Após várias tentativas de entrar em contato com os funcionários desta regional, descobrimos que o 
projeto havia sido encaminhado por engano para outra aldeia em Parati.



Questionários:

Os indígenas responderam a dois  questionários:  um que classifica as 

pessoas em tipos matutinos e vespertinos e outro sobre hábitos gerais. Ambos os 

questionários foram aplicados na forma de entrevista. 

Na segunda etapa três homens não responderam aos questionários e 

uma mulher não quis responder ao de matutinidade/vespertinidade. Durante a última 

etapa os participantes que já haviam respondido aos questionários na etapa anterior 

recusaram-se a fazê-lo novamente. Os seis novos participantes da última etapa que 

não responderam aos questionários  foram dois  jovens,  que  encontramos poucas 

vezes pois passavam muito tempo na mata; um rapaz (FA) e sua mãe (MH), que 

diziam estar sempre ocupados; e duas mulheres mais velhas (78 e 80 anos), que 

não compreenderam a maioria das questões dos questionários. 

Além  da  dificuldade  na  compreensão  dos  questionários,  uma  outra 

explicação para a recusa dos participantes está no comportamento reservado do 

povo  Guarani.  Talvez  eles  não  se  sentissem  à  vontade  para  falar  sobre  suas 

atividades  cotidianas  ou  talvez  os  motivos  sejam  outros  que  fogem  ao  nosso 

conhecimento.

Termômetro digital e termistor com memória:

No início da primeira etapa constatamos algumas dificuldades quanto ao 

uso  do  termômetro  digital.  O  registro  da  temperatura  oral  modifica  a  rotina  do 

voluntário  pois  precisa  ser  realizado  em  intervalos  regulares  e  sob  condições 

controladas24. Dos seis participantes, apenas um realizou as medidas de temperatura 

oral, mas não seguiu as instruções para realizar 6 medidas por dia. A irregularidade 

no intervalo entre as medidas realizadas, a quantidade de dias registrados e também 

as  dificuldades  para  seguir  as  instruções  necessárias,  foram  os  fatores  que 

prejudicaram a análise dos dados obtidos através do termômetro digital. 

Durante a primeira etapa resolvemos substituir o termômetro digital pelo 

termistor com memória que registra a temperatura do punho em intervalos regulares 

previamente  programados.  Este  termistor  é um sensor  de baixo  custo  e de fácil 

aceitação por não se tratar de um procedimento invasivo. A maioria dos participantes 

aceitou usar o termistor por três dias, exceto um homem (AD) na segunda etapa e 

uma mulher (JO) na terceira etapa. 

Na primeira coleta os dados do participante (AR) não foram analisados 

pois o termistor que usou foi perdido na mata por um dos índios adolescentes que 
24 Antes da coleta o participante não pode realizar atividades físicas, tomar banho e ingerir bebidas 
quentes ou frias.



participava do estudo realizado por Torres (2005) na mesma época. Na última etapa 

(inverno de 2005) (AR) concordou em usar o termistor por três dias. 

Os resultados obtidos através do uso do termistor com memória foram 

satisfatórios e possibilitaram uma reflexão sobre a quantidade de dias necessários 

para a analise da ritmicidade circadiana da temperatura do punho.

Diários de sono:

No modelo de diário de sono proposto inicialmente para a pesquisa os 

participantes deveriam informar além dos horários de dormir e acordar, a ocorrência 

de cochilos, o modo como acordavam e se acordavam no meio da noite. No início da 

primeira etapa constatamos que os participantes não respondiam todas as questões, 

por este motivo resolvemos reduzir a quantidade de questões e passamos a abordar 

apenas os horários de dormir e acordar. Os participantes informavam oralmente seus 

horários de sono todos os dias para os pesquisadores ou registravam esses horários 

no diário de sono. 

Alguns participantes da segunda (RF) e terceira (IR e NA) etapas não 

informaram seus horários de sono pois não sabiam ver as horas no relógio. Um 

homem da segunda etapa e outro da terceira, apesar de saberem ver as horas no 

relógio, não registraram seus horários de sono. 

O  conhecimento da  rotina  e  dos  hábitos  culturais  indígenas  foi,  na 

medida do possível, explorado na tese, mas na discussão e análise dos resultados 

nós também levamos em consideração o tipo de expectativa criada pelo participante. 

A  informação  sobre  os  horários  de  sono  obtida  através  de  entrevistas  refletiu  a 

preocupação dos participantes em relação ao que seria divulgado na pesquisa e por 

isso foi comparada com o registro da actimetria. Os índios Guarani valorizam o sono 

por  causa  dos  sonhos,  mas  acima  de  tudo  valorizam  as  atividades  matutinas. 

Acordar cedo e dormir cedo é um hábito muito cultivado não só para os brancos, mas 

também na aldeia Boa Vista, principalmente entre os indivíduos adultos. Por esse 

motivo foi necessário verificar se as informações relatadas sobre os horários de sono 

seriam muitos diferentes do registro de atividade/repouso obtido com o actímetro. 

Actímetros:

Alguns autores recomendam o uso do actímetro no punho não dominante 

pois há diferença na quantidade de movimentos registrados entre o braço esquerdo e 



direito (Sadeh et al., 1994). Como estávamos interessados apenas no registro das 

oscilações, ou seja, no horário das transições de estados (atividade/repouso) e, no 

sentido de melhorar a adesão dos participantes e o uso contínuo dos actímetros, os 

aparelhos foram colocados no punho escolhido pelo participante. O hábito de usar o 

actímetro principalmente durante a noite foi incentivado a partir do momento em que 

passamos a mostrar os dados coletados (aproximadamente a cada seis dias) para 

cada participante com o auxílio de um computador portátil. 

Um dos fatores que contribuiu para o número reduzido de participantes 

foi  a  pequena quantidade de actímetros  disponíveis  (15 aparelhos  na primeira e 

segunda  coletas  e  11  aparelhos  na  última  coleta),  sem  considerar  a  fragilidade 

destes aparelhos diante das condições atmosféricas de Ubatuba. A sensibilidade à 

umidade  causava  a  quebra  ou  mau  funcionamento  de  alguns  aparelhos  o  que 

acarretou  na  perda  de  dados  para  alguns  participantes.  Os  actímetros  de  dois 

participantes da segunda etapa (MB e VA) e de quatro participantes da terceira etapa 

(LA, DN, FA e LU) não funcionaram. Um participante da segunda etapa (ML) e outro 

da  terceira  (MB)  não  quiseram  usar  o  actímetro.  Durante  a  primeira  etapa,  a 

participante (BT) esqueceu de colocar o aparelho para dormir entre o 8º e o 12º dias 

de  coleta  e  não  nos  informou sobre  o  fato.  Na segunda etapa (NA)  começou a 

participar a partir do 6º dia de coleta, (MC) e (RF) a partir do 5º dia, (AR), (JO) e (VN) 

a partir do 4º dia, (JD) a partir do 11º dia; na última etapa (NA) começou a coletar 

dados a partir do 6º dia.

O  primeiro  desafio  para  a  análise  do  ciclo  de  atividade/repouso  foi 

estabelecer um critério para definir os horários de repouso (ou de atividade) uma vez 

que  foram  utilizados  aparelhos  de  diferentes  empresas  pelo  mesmo  sujeito.  No 

entanto, através do critério proposto, não foi possível determinar se os episódios de 

pouca  atividade  que  aconteceram  durante  o  dia  correspondiam  a  episódios  de 

cochilos ou apenas da retirada do aparelho, nem poderemos precisar os momentos 

em que ocorreram despertares noturnos. A obtenção destes parâmetros (cochilos e 

despertares noturnos) requer uma validação da análise dos valores numéricos que 

foi aplicada para ambos os modelos de actímetros, e isto não estava determinado 

nos objetivos do presente trabalho.

COMO AVALIAR A ORGANIZAÇÃO TEMPORAL NO BRASIL

O contato  com os  habitantes  da aldeia  Guarani,  que fica  próxima ao 

centro  de Ubatuba,  nos permitiu  refletir  sobre a  diversidade cultural  existente  no 

Brasil.  As  diferenças  culturais  e  lingüísticas  foram  os  principais  desafios  para 



implementar  o  projeto.  Realizar  uma  pesquisa  em  comunidades  cuja  realidade 

sociocultural  seja  distinta  dos  ambientes  urbanos  nos  remete  à  necessidade  de 

adaptar instrumentos (questionário/diários) no sentido de incluir  tais indivíduos no 

cenário de investigação científica brasileira. 

No estudo realizado por Aguiar e colaboradores (1991) o questionário de 

matutinidade/vespertinidade foi aplicado com a ajuda de um intérprete (um morador 

da região). Procedemos da mesma forma quando os adultos e adolescentes (Torres, 

2005) da aldeia Boa Vista responderam ao questionário. A pequena quantidade de 

participantes  adultos  que  aceitou  responder  ao  questionário  de 

matutinidade/vespertinidade  e  a  quantidade  de  questões  que  não  foram 

compreendidas  reflete  a  dificuldade  para  aplicar  esses  instrumentos  em 

determinadas comunidades. 

Antes de realizar uma pesquisa é preciso conhecer as possibilidades e 

limitações  dos  participantes.  Adaptar  questionários/formulários  considerando  as 

características  dos  participantes,  assim  como  foi  feito  com  o  questionário  de 

matutinidade/vespertinidade aplicado em outras regiões do mundo (Carskadon et al., 

1993; Ishihara et al., 1990; Kim et al., 2002; Natale et al., 2005) parece adequado. 

Para aplicar um instrumento investigativo devemos adaptá-lo validá-lo de acordo com 

as características culturais e linguagem da população ao qual se destina.  Com o 

intuito de minimizar as diferenças lingüísticas e promover a participação da maioria 

dos índios no projeto, nossa proposta inicial foi traduzir os questionários e diários de 

sono  para  o  Guarani.  No  entanto,  antes  de  começar  a  coleta,  observamos  que 

apenas transpor as diferenças lingüísticas não seria suficiente, pois não bastava que 

o índio soubesse o Guarani ele deveria também saber escrever na sua língua ou no 

português para poder registrar corretamente seus dados em questionários e diários. 

Desta forma resolvemos obter tais informações através de entrevistas. Essa decisão 

possibilitou com que os índios não alfabetizados também participassem da pesquisa. 

A  adaptação  de  instrumentos  como  o  questionário  de 

matutinidade/vespertinidade para populações rurais não é uma tarefa fácil, mas nos 

permitiria  conhecer,  a  nível  nacional,  a  organização  temporal  de  indivíduos  que 

vivem em ambientes com diferentes condições sócio-culturais.

Uma possível solução seria trabalhar com instrumentos e variáveis que 

não  dependam  da  interpretação  do  participante  como  foi  feito  nos  trabalhos 

conduzidos por Siegmund e colaboradores (1994 e 1998),  no qual  estudaram os 

ritmos de sono/repouso dos habitantes de uma ilha na Nova Guiné medidos através 

de  actímetros.  Apesar  das  dificuldades  encontradas  na  aplicação  de 



questionários/diários, precisamos considerar que o uso apenas de instrumentos cuja 

medida não permite uma intervenção dos participantes não significa que teremos um 

resultado eficiente sobre o parâmetro de interesse. Ao descrever as características 

do ciclo vigília/sono apenas com diários ou apenas com actímetros o pesquisador 

precisa estar ciente das limitações dos resultados obtidos. Ambos os instrumentos 

não medem exatamente  o sono e os resultados precisam ser  considerados com 

cautela quando se deseja inferir sobre o ciclo vigília/sono. 
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ANEXO A: PROCEDIMENTOS ÉTICOS
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Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Biomédicas

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

ESTUDO: Ritmos biológicos em índios Guarani adultos

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O 
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 

estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para 
nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a 

você. 

Eu,.....................................................................................................................morador 

da Aldeia Boa Vista, localizada próximo ao município de Ubatuba, portador da 

Cédula de identidade, RG ............................., nascido(a) em ___ / ___ /_____ , 

abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como 

voluntário(a) do estudo “Ritmos biológicos em índios Guarani adultos”. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais 

esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. 

Estou ciente que:

I) O estudo é necessário para que se possa entender a influência dos hábitos 

sociais sobre os horários de sono de indivíduos adultos que vivem num local 

sem energia elétrica;

II) A  participação  neste  projeto  não  tem  o  objetivo  de  me  submeter  a  um 

tratamento,  bem  como  não  existirão  procedimentos  médico-clínico-

terapêuticos efetuados com o estudo;

III) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo 

no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação; 

IV) A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar 

físico; 

V) A minha participação neste  projeto  se  dará  através  do registro dos  meus 

horários de dormir  e acordar e de temperatura oral  num diário de sono e 

também  através  da  informação  das  minhas  atividades  diárias  num 

questionário  de  hábitos  gerais  e  outro  questionário  de  matutinidade  e 

vespertinidade;



VI) Registrarei as informações solicitadas durante o tempo de coleta de dados 

que será de 12 dias. A minha participação acontecerá em duas etapas: uma 

no verão e outra no inverno;

VII) O actímetro ficará no meu punho por 12 dias consecutivos e será retirado 

apenas quando eu tomar banho ou mexer com água; O botão de temperatura 

será colocado no meu punho por 3 dias apenas;

VIII) Os instrumentos serão emprestados à mim sem qualquer custo financeiro, 

para que eu possa coletar os dados solicitado;

IX) Os  resultados  obtidos  neste  estudo  não  deverão  influenciar  minha  rotina 

diária;

X) Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo,  mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus 

dados pessoais não sejam mencionados;

XI) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, 

ao final desta pesquisa:

            (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.

            (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa.

Ubatuba,_____ de __________________ de   200__

Assinatura: ...................................................................................................

Testemunha 1:

Nome:_____________________________________________________

RG:_____________________________ Telefone:_____________________

Testemunha 2:

Nome:_____________________________________________________

RG:_____________________________ Telefone:_____________________

Responsável pelo Projeto: 

_______________________________________________Daniela Wey 
Bióloga – Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos

Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade de São Paulo



ANEXO B: QUESTIONÁRIO DE HÁBITOS GERAIS

Respondido no dia: ____/____/20__.

Nome:_________________________________________________

Data de nascimento:____/____/19____    

Sexo: (   ) Feminino    (   ) Masculino

GOSTARÍAMOS DE SABER UM POUCO SOBRE SUA CASA E SUA FAMÍLIA.

1. Quantas pessoas moram com você na mesma casa? _____ pessoas

2. Você dorme junto com mais quantas pessoas no mesmo quarto? _____ pessoas 

3. O quarto onde você dorme tem:

a) (   ) muito barulho

b) (   ) pouco barulho

c) (   ) nenhum barulho

4. Existe alguma coisa no seu quarto que incomoda seu sono

Sim (   )     não (   ) qual? _______________________

5. Você mudou de casa ou de quarto de dormir recentemente?

sim (   )  não (   ) há quanto tempo?  _____________________

6. Houve  alguma  mudança  no  número  de  pessoas  que  moram  na  sua  casa 

recentemente? Tem visita na sua casa?

sim (   )  não (   ) há quanto tempo?______________________

AGORA ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE SUA SAÚDE:

7. Você tem algum problema de saúde?

sim (   )  não (   ) qual?_________________________________ 

há quanto tempo?_______________________

8. Você está tomando algum remédio?

sim (   )   não (   ) qual?_________________________________

há quanto tempo?_______________________

9. Você está fazendo algum tratamento médico?

sim (   )   não (   ) qual?_________________________________

há quanto tempo?_______________________

ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS



10. Você costuma beber:

a) café: todo dia (  ) às vezes (  ) nunca (  ) 

b) chá: todo dia (  ) às vezes (  ) nunca (  ) tipo:_________

c) refrigerante:   todo dia (  ) às vezes (  ) nunca (  )

d) bebida alcoólica: todo dia (  ) às vezes (  ) nunca (  )

11. Você costuma comer chocolate?

a) (   ) todos os dias.

b) (   ) às vezes.

c) (   ) nunca come chocolate.

12. Com que freqüência você costuma ir à cidade?

a) (   ) todos os dias.

b) (   ) às vezes.

c) (   ) nunca vai 

Qual motivo da ida à cidade?______________________________

13. Você faz algum curso ou trabalho fora da aldeia?

sim (   )  não (   )

qual ?___________________________________

há quanto tempo?__________________________

14. Marque os dias e os horários desta atividade fora da aldeia

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

AGORA QUEREMOS SABER ALGUMAS COISAS SOBRE SEU SONO 



15. Você sente dificuldade para conseguir pegar no sono à noite?

a)  nunca  (   )

b)  às vezes   (   )               

c)  sempre     (   ) há quanto tempo?__________________

16. Você acorda no meio da noite e tem dificuldade para voltar a dormir?

a)  nunca    (   )

b)  às vezes (   )

c)  sempre (   ) há quanto tempo?__________________

17. Você costuma ter pesadelos durante o sono?

a) nunca (   )

b) às vezes (   ) 

c) sempre (   ) há quanto tempo? __________________

18. Você sente que dorme bem à noite e acorda bem disposto durante o dia?

a)  nunca  (   )

b)  às vezes   (   )               

c)  sempre     (   ) há quanto tempo?__________________

19. Você cochila?

a) nunca  (   )

b) às vezes  (   )

c) sempre    (   ) há quanto tempo?__________________

20. Marque com um  X  se você 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. É difícil para você acordar pela manhã nos dias de semana?

a) muito difícil (   )

b) um pouco difícil (   )

c) fácil (   )

22. É difícil para você acordar nos fins de semana?

a) muito difícil (   )

b) um pouco difícil (   )

c) nada difícil (   )

23. O horário em que você dorme ou acorda é diferente quando estamos na época 

do horário de verão?

a)  nunca  (   )

b)  às vezes   (   )               

c)  sempre     (   ) por quanto tempo?__________________

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO!



ANEXO C:  QUESTIONÁRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE INDIVÍDUOS MATUTINOS E 
VESPERTINOS

Versão traduzida para o português do questionário elaborado por HORNE e 
ÖSTBERG (1976)

Instruções: Cada questão foi lida em voz alta exatamente como está escrita. 
Para  facilitar  a  compreensão  dos  participantes,  a  pesquisadora  descrevia 
situações  do  cotidiano  indígena  (em negrito)  que  se  aproximava  do tema 
abordado  na  questão.  As  questões  10,  11,  13,  15,  18  e  19  não  foram 
compreendidas/respondidas.

1. Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total de 
planejar seu dia, a que horas você se levantaria? 

+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+

05            06              07              08              09              10              11              12

Se você pudesse escolher seu horário de acordar, em que 
horário você gostaria de acordar para se sentir bem no dia 
seguinte?

2. Considerando apenas seu bem-estar pessoal e com liberdade total de 
planejar sua noite, a que horas você se deitaria?

+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+−−−−+

20            21              22              23              24              01              02              03

Se você pudesse escolher seu horário de dormir em que 
horário você gostaria de ir dormir para se sentir bem no dia 
seguinte? 

3. Até que ponto você depende do despertador para acordar de manhã?

ÿ    1. Nada dependente

ÿ     2. Não muito dependente

ÿ     3. Razoavelmente dependete

ÿ     4. Muito dependente

Você usa despertador para acordar de manhã? 

4. Você acha fácil acordar de manhã?

ÿ     1. Nada fácil 

ÿ     2. Não muito fácil

ÿ     3. Razoavelmente fácil 

ÿ     4. Muito fácil 



5. Você se sente alerta durante a primeira meia hora depois de acordar?

ÿ   1.Nada alerta

ÿ   2.Não muito alerta

ÿ   3.Razoavelmente alerta 

ÿ   4.Muito alerta 

6. Como é o seu apetite durante a primeira meia hora depois de acordar?

ÿ    1. Muito ruim 

ÿ    2. Não muito ruim 

ÿ    3. Razoavelmente bom 

ÿ    4.  Muito bom 

Você sente fome logo depois que acorda? 

7. Durante a primeira meia hora depois de acordar você se sente cansado?

ÿ    1. Muito cansado

ÿ    2. Não muito cansado 

ÿ    3. Razoavelmente em forma 

ÿ    4. Em plena forma 

Você se sente cansado logo depois que acorda? 

8. Se você não tem compromisso no dia seguinte e comparando com sua 
hora habitual, a que horas você gostaria de ir deitar?

ÿ    1. Nunca mais tarde 

ÿ    2. Menos que uma hora mais tarde 

ÿ    3. Entre uma e duas horas mais tarde

ÿ    4. Mais do que duas horas mais tarde 

Se  não  existe  nenhum  motivo  para  que  você  acorde  cedo 
amanhã a que horas você gostaria de ir deitar hoje? 

9. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 
07h00  às  08h00  da  manhã,  duas  vezes  por  semana.  Considerando 



apenas seu bem-estar  pessoal,  o  que você acha de fazer  exercícios 
nesse horário?

ÿ    1. Estaria em boa forma 

ÿ    2. Estaria razoavelmente em forma 

ÿ    3. Acharia isso difícil 

ÿ    4. Acharia isso muito difícil 

Seu amigo te convidou para jogar bola das 07h00 às 08h00 
duas vezes por semana. Você acha que nesse horário estaria 
bem disposto e faria muitos gols? 

10. A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir?

+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
20             21             22             23            24            01             02              03

Essa questão não foi considerada na pontuação final, pois não 
foi compreendida por alguns participantes.

11. Você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste que dura 
duas  horas  e  que  você  sabe  que  é  mentalmente  cansativo. 
Considerando apenas o seu bem-estar  pessoal,  qual  desses horários 
você escolheria para fazer esse teste?

ÿ    1. Das 08:00 às 10:00 horas

ÿ    2. Das 11:00 às 13:00 horas 

ÿ    3. Das 15:00 às 17:00 horas 

ÿ    4. Das 19:00 às 21:00 horas 

Essa questão não foi considerada na pontuação final, pois não 
foi compreendida por alguns participantes.

12. Se você fosse deitar às 23:00 horas em que nível de cansaço você se 
sentiria?

ÿ    1. Nada cansado 

ÿ    2. Um pouco cansado 

ÿ    3. Razoavelmente cansado 

ÿ    4. Muito cansado 

Se você fosse deitar às 23 horas, nesse horário você se 
sentiria muito cansado ou não? 

13. Por alguma razão você foi dormir várias horas mais tarde do que é seu 
costume. Se no dia seguinte você não tiver hora certa para acordar, o 
que aconteceria com você?



ÿ    1. Acordaria na hora normal, sem sono 

ÿ    2. Acordaria na hora normal, com sono 

ÿ    3. Acordaria na hora normal e dormiria novamente 

ÿ    4. Acordaria mais tarde do que seu costume 

Essa questão não foi considerada na pontuação final, pois não 
foi compreendida por alguns participantes.

14. Se você tiver que ficar acordado das 04:00 às 06:00 horas para realizar 
uma tarefa e não tiver compromissos no dia seguinte, o que você faria?

ÿ   1. Só dormiria depois de fazer a tarefa 

ÿ   2. Tiraria uma soneca antes da tarefa e dormiria depois 

ÿ   3. Dormiria bastante antes e tiraria uma soneca depois

ÿ   4. Só dormiria antes de fazer a tarefa 

Você tem que acordar muito cedo amanhã, por volta das 4 horas, para 
acompanhar uma pessoa até o ponto de ônibus, e só vai poder voltar 
para sua casa às 6 horas. O que você faz? Dorme mais cedo na noite 
anterior, só dorme depois que voltar do ponto de ônibus? Ou tira uma 
soneca? Antes ou depois que foi ao ponto de ônibus?

15. Se  você  tiver  que  fazer  duas  horas  de  exercício  físico  pesado  e 
considerando  apenas  o  seu  bem-estar  pessoal,  qual  destes  horários 
você escolheria?

ÿ   1. Das 08:00 às 10:00 horas

ÿ   2. Das 11:00 às 13:00 horas

ÿ   3. Das 15:00 às 17:00 horas 

ÿ   4. Das 19:00 às 21:00 horas 

Essa questão não foi considerada na pontuação final, pois não 
foi compreendida por alguns participantes.

16. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 
22:00 às 23:00 horas, duas vezes por semana. Considerando apenas o 
seu  bem-estar  pessoal  o  que  você  acha  de  fazer  exercícios  nesse 
horário?

ÿ   1. Estaria em boa forma



ÿ   2. Estaria razoavelmente em forma 

ÿ   3. Acharia isso difícil 

ÿ   4. Acharia isso muito difícil 

Seu amigo te convidou para jogar bola num campo com luz elétrica das 
22 horas até as 23 horas duas vezes por semana. Você acha que nesse 
horário estaria bem disposto e faria muitos gols? 

17. Suponha que você possa escolher o seu próprio horário de trabalho e 
que você deva trabalhar cinco horas seguidas por dia. Imagine que seja 
um serviço interessante e que você ganhe por produção. Qual o horário 
que você escolheria? (Marque a hora do início e a hora do fim)

Se você pudesse escolher seu horário para realizar um trabalho que 
fosse ganhar dinheiro, qual horário você gostaria de começar a 
trabalhar? 

18. A que hora do dia você atinge seu melhor momento de bem−estar?

Essa questão não foi considerada na pontuação final, pois não 
foi compreendida por alguns participantes.

19. Fala−se em pessoas matutinas e vespertinas (as primeiras gostam de acordar 
cedo e dormir cedo, as segundas de acordar tarde e dormir tarde). Com qual 
desses tipo você se identifica?

ÿ   1. Tipo matutino

ÿ   2. Mais matutino que vespertino 

ÿ  3. Mais vespertino que matutino 

ÿ  4. Tipo vespertino 

Essa questão não foi considerada na pontuação final, pois não 
foi compreendida por alguns participantes.

24   01     02      03     04     05      06     07     08      09     10    11      12     13     14     15     16      17     18     19     20      21     22      23   
 24 2

24   01     02      03     04     05      06     07     08      09     10    11      12     13     14     15     16      17     18     19     20      21     22      23   
 24 2



NOME

Qual é a estação do ano que você mais gosta? 

ÿ   1. primavera; ÿ   2. verão; ÿ   3. outono; ÿ  4. inverno 

______________________________________________________________________

SEXO     M (   )    F (   )                    IDADE____ ANOS



ANEXO D

Foto do termistor com memória (Thermochron iButtons): 

modelo DS1291H

16 milímetros de diâmetro e 6 milímetros de altura

INTERFACE



ANEXO E:    DIÁRIO DE SONO 

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
___________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________

Data: Dia da semana: 
Hora que dormiu ontem:
Hora que acordou hoje:
Observações:_________________
____________________________



ANEXO F: FOTOS DOS ACTÍMETROS

MODELOS DA AMBULATORY MONITORING, INC.

                           

MICROMINI® BASIC 32®

Gráfico gerado pelo actímetro – actograma

 

Modelo da MiniMitter– AWS®



      



ANEXO G:  Exemplo de uma planilha com os dados gerados pelos actímetros da 
MiniMitter (colunas A,B e C) e Ambulatory Monitoring.(colunas E,F e G). Nas colunas 
C e G temos os valores de intensidade dos movimentos do braço. O repouso se 
inicia na linha 516 para ambos os aparelhos.



ANEXO H: Exemplo de uma planilha com os  valores numéricos da intensidade dos 
movimentos do corpo: colunas C e H (Ambulatory Monitoring); N e R (MiniMitter). 
Início do repouso: 15/07  às 23h15min e 15/02 às 21h52min. Final do repouso – 
16/07 às 6h25min e 16/02 às 7h51min.



Critério proposto X Algoritmo do programa AW2

Resultado do teste t  para amostras pareadas  (calc = análise dos valores 
numéricos  estimados  a  partir  dos  critérios  expostos  na  tabela  2;  algor  = 
análise feita através do algoritmo do sono de Sadeh disponível no programa 
AW2).

média DP t p
início calc 22:01 01:51

algor 21:59 01:55 0,863 0,389203
final calc 06:40 01:16

algor 06:38 01:12 1,065 0,287811
duração calc 518 110

algor 519 109 -0,157 0,875655



ANEXO I: RECORTE QUE ESTABELECE QUAIS DIAS DA SEMANA FORAM SELECIONADOS PARA 
COMPARAR OS DIAS ÚTEIS COM OS FINS DE SEMANA 

Dois dias úteis foram comparados com dois dias do fim de semana (durante a 
entrada ou saída no fim de semana) através da ANOVA.

Entrada no fim de semana:
início do repouso – noites de quarta e quinta-feira X noites de sexta e sábado 
final do repouso – manhãs de quinta e sexta-feira X manhãs de sábado e 
domingo 
duração – transição da qua-qui e qui-sex X sex-sáb e sáb-dom

     dia de semana

        Entrada
    

     fim de semana

Saída do fim de semana:
início do repouso – noites de sexta e sábado X domingo e segunda-feira 
final do repouso – manhãs de sábado e domingo X manhãs de segunda e 
terça-feira 
duração – transição da sex-sáb e sáb-dom X dom-seg e seg-ter

     fim de semana

Saída

    dia de semana domingo - segunda segunda - terça 

quinta - sextaquarta - quinta

sexta - sábado sábado - domingo

sexta - sábado sábado - domingo
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A
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A
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M
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participante

F F M F M F M F M F M M F M M M M M M M F M F M

 G
êneros

- - 61 53 51 - 49 - - - 43 - 31 - 27 - - - - - - - - -

idade

- - • • • - • - - - •  - •  - ** - - - - - - - - -  

Term
isto

- - • • • - • - - - •  - • - • - - - - - - - - -

1
 a etapa

Actígrafo

- - • • • - • - - - •  - • - • - - - - - - - - -

 M
/V

- - • • • - • - - - • - • - • - - - - - - - - -

 H
G

- - 62 53 52 - 50 49 48 - - 40 - 28 27 25 24 23 - 22 20 19 - -  

idade

- - • • •  - • • • - - • - • • • Θ • - • • • - -  

Term
isto

- - • • ⊗ - • • • - - Θ - • • • • • - ⊗ • • - -

2
 a etapa

A
ctígrafo

- - • • • - • • ? - - ? - • • - • • - • - • - -  

M
/V

- - - - - - - • ? - - ? - • - - • • - • • • - -

 H
G

80 78 - - - 52 - 50 - 44 - - - 29 28 25 - - 23 22 - 19 18 18  

idade

• • - - - • - Θ - • - - - • • • - - • • - • • •

3
 a etapa

Term
istor

 •  • - - -  • -  • -  • - - -  ⊗ -  • - - ⊗ Θ
  

- ⊗ ⊗ •  

Actígrafo



Nomes  dos  participantes  foram abreviados;  gêneros:  M =  masculino;  F  = 
feminino

•  -  participação
** - o aparelho foi perdido
⊗ - o aparelho parou de funcionar 
Θ   - recusou usar o aparelho
? - NÃO ENTENDEU AS QUESTÕES 



COLETARAM A TEMPERATURA DO PUNHO:
Inverno Verão nas duas 

estações
Grupo verão Grupo Inverno

AI DN DN DN AI
LA JL MB JL LA
DN MB MC AR MB
MB AN AR LU MC
FA MC LU ML FA
MC AR MA RF CT
AR LU VA JO MH
LU ML JD VA MA
BT RF VN VN OL
CT JO JD
MH MA IR
MA VA NA
OL JD
VA VN
JD
VN
IR
NA

Participantes cuja temperatura não apresentou ritmicidade:
No inverno: BT
No verão: MB, AN, MA 

REGISTRARAM A ATIVIDADE E REPOUSO:
Inverno Verão nas duas 

estações
Grupo verão Grupo Inverno

AI DN MC DN AI
MC JL AR JL MC
AR AN JO AN CT
BT AD MA AR MH
CT MC JD RF OL
MH AR VN JO JD
JO LU MA IR
MA RF VN NA
OL JO
VA MA
JD JD
VN VN
IR
NA

Coletaram dados de forma fragmentada com poucos dias de registro:
No inverno: BT, VA
No verão: AD, MC, LU, JD
Grupos de inverno e verão: formados por participantes que coletaram dados 

por 6 dias consecutivos. 



ANEXO K:  DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO DE 
MATUTINIDADE/VESPERTINIDADE (FIGURAS 1, 2 E 3)
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Figura 1: Histograma da pontuação obtida para 923 indivíduos habitantes do estado 
de São Paulo.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

pontuação no questionário

0

50

100

150

200

250

300

350

N
º d

e 
pa

rti
ci

pa
nt

es

Figura  2:  Histograma  da  pontuação  obtida  para  os  mesmos  923  indivíduos 
descontando  a  pontuação  das  seis  questões  que  não  foram  respondidas  pelos 
índios.

Vespertinidade Matutinidade
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Figura  3:  Histograma  da  pontuação  obtida  para  os  13  índios.  Por  causa  da 
quantidade reduzida de participantes a escala no eixo das ordenadas (número de 
participantes) é diferente das figuras 1 e 2.



ANEXO L: GRÁFICOS DE DISPERSÃO DOS VALORES DE TEMPERATURA DO PUNHO E QUADRO COM 
O RESULTADO DO PERÍODO OBTIDO PARA CADA SÉRIE TEMPORAL (COSINOR). 

NOS GRÁFICOS ABAIXO OS SÍMBOLOS CLAROS ( �  ) REPRESENTAM OS VALORES DISCREPANTES E 
A LINHA SÓLIDA REPRESENTA O RESULTADO FINAL APÓS O CÁLCULO DA MÉDIA MÓVEL.  NOS 
RETÂNGULOS CINZA TEMOS A DURAÇÃO DA NOITE 

INVERNO – AI, LA, MB, FA, MC, CT, MH, MA, OL, JD, IR, NA 





VERÃO – DN, JL, AR, LU, ML, RF, JO, VA, VN





No quadro abaixo temos a quantidade de medidas de temperatura realizadas por 
cada participante no inverno e verão, a porcentagem de pontos discrepantes e o 
valor  do período selecionado pela maior  porcentagem de variância (PVA) que foi 
obtido através do programa COSANA.  No inverno 12 participantes apresentaram 
ritmicidade próxima a 24 horas para a temperatura do punho e no verão o número de 
foi  de  9.  Os  dados  de  temperatura  dos  dois  últimos  participantes  não  foram 
submetidos à análise de ritmicidade por apresentarem um período muito diferente de 
24 horas. 

COSINOR
época gênero participantes Quantidade de 

medidas de 
temperatura*

Porcentagem 
de 

discrepantes

PVA (%) Período 
(h:min)

M AI 92 15,22% 70,62 24h
I F LA 144 13,19% 58,91 22h30min
N M MB 137 18,98% 65,49 24h
V M FA 95 15,79% 52,72 23h
E M MC 143 18,88% 43,26 2h30min
R M CT 141 14,89% 63,57 23h30min
N F MH 140 20% 72,71 24h
O M MA 136 13,97% 47,74 24h30min

F OL 144 6,94% 79,40 24h30min
F JD 136 14,71 67,52 24h30min
F IR 141 12,06% 64,04 22h30min
F NA 144 13,19% 80,61 23h30minh
M DN 144 25,69% 30,10 24h
F JL 141 20,42% 48,23 23h

V M AR 141 9,93% 48,67 23h
E M LU 144 17,36% 36,48 26h30min
R M ML 96 16,67% 50,16 21h30min
Ã M RF 144 17,36% 27,31 21h30min
O F JO 144 10,42% 45,56 23h30min

M VA 145 17,36% 30,74 26h
M VN 143 10,49% 34,30 27h

inverno F BT 136 9,56% 37,89% 17h
verão M AN 142 11,19% 29,66% 11h30min

*As medidas de temperatura do punho foram realizadas a cada 30 minutos 
1 dia = 48 pontos de temperatura
2 dias = 96 pontos de temperatura
3 dias = 144 pontos de temperatura



ANEXO M:  CURVAS DE TEMPERATURA DO PUNHO CONSTRUÍDAS COM OS DADOS MEDIDOS 
ATRAVÉS DOS TERMÍSTORES E QUE FORAM ALISADOS (PROCEDIMENTO DESCRITO NO ITEM 
METODOLOGIA)
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Figura 1: Temperatura do punho para os 12 participantes da etapa inverno
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Figura 2: Temperatura do punho para os 9 participantes da etapa verão



ANEXO N:  GRÁFICOS DE DISPERSÃO DOS VALORES DE TEMPERATURA DO PUNHO E DA 
TEMPERATURA AMBIENTE

ETAPA DE INVERNO: NAS ABSCISSAS TEMOS O TEMPO (H:MIN) E NAS ORDENADAS OS VALORES DE 
TEMPERATURA (OC): SÍMBOLOS AZUIS (      )PARA O PUNHO E ROSA (      ) PARA O AMBIENTE. 
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ETAPA DE VERÃO: NAS ABSCISSAS TEMOS O TEMPO (H:MIN) E NAS ORDENADAS OS VALORES DE 
TEMPERATURA (OC): SÍMBOLOS AZUIS (      ) PARA O PUNHO E ROSA (      ) PARA O AMBIENTE.
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