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RESUMO 

Teixeira LR. Análise dos padrões do ciclo vigília-sono de adolescentes trabalhadores 

e não trabalhadores, alunos de escola pública no município de São Paulo. São 

Paulo; 2002. [Dissertação de Mestrado - Departamento de Saúde Ambiental - Faculdade 

de Saúde Pública - Universidade de São Paulo]. 

Com o início da puberdade ocorrem modificações nos componentes biológicos do ciclo 

vigília-sono. Estes estão associados a fatores sociais, como os horários escolares, lazer e 

trabalho e podem reduzir as horas disponíveis para o sono. Foi objetivo principal deste 

trabalho avaliar os padrões do ciclo vigília-sono de estudantes trabalhadores e não 

trabalhadores, alunos de escola pública do município de São Paulo. Vinte e sete 

adolescentes entre 14-18 anos de idade responderam ao questionário de caracterização 

das condições de vida, saúde e trabalho, e simultaneamente, utilizaram actígrafos; 

preencheram o protocolo diário de atividades e o diário de sono por 15 dias 

consecutivos. As variáveis analisadas durante a semana e nos fins-de-semana foram: 

horário de início e término do sono noturno, número e duração dos despertares noturnos, 

duração do sono noturno, latência subjetiva e eficiência do sono noturno, facilidade em 

adormecer à noite e despertar pela manhã, qualidade subjetiva do sono noturno, número 

de cochilos, horário de início e término do cochilo, duração do sono diurno e duração do 

sono diário. As variáveis foram testadas através da análise de variância (ANOVA) de 1 

fator e teste t-Student para a comparação de 2 médias. Foram feitas múltiplas 

comparações utilizando a correção de Tukey-HSD. 

Os resultados significantes foram: efeito do trabalho nos fins-de-semana para o horário 

de dormir [F(1,23)=6,1; p=0,02] e durante a semana para o horário de acordar [F(1,23) = 

17,3; p=0,00]. Para o grupo dos trabalhadores, o horário de acordar foi semelhante ao 

longo da semana e 1h21min mais tardio nos fins-de-semana [t=-3,27;p<0,01]. Na 

duração do sono verificamos efeito do trabalho durante a semana [F(1,23)=16,7; p=0,00], 

efeito do sexo [F(1,23)=10,8; p=0,00] e a interação entre o trabalho e sexo nos fins-de-

semana [F(1,23)=4,8; p=0,04]. Os adolescentes trabalhadores possuem uma duração do 
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sono noturno em média 1h30min a menos durante a semana quando comparado com o 

fim-de-semana [t=-4,04;p<0,01]. Para a duração do sono diurno verificamos a interação 

entre trabalho e sexo durante a semana [F(1,23)=5,6; p=0,03], e para a duração total de 

sono verificamos efeito do trabalho durante a semana [F(1,23)=14,3; p=0,00] e efeito do 

sexo nos fins-de-semana [F(1,23)=10,1; p=0,00]. Os adolescentes trabalhadores possuem 

uma duração total do sono em média 1h20min a menos durante a semana quando 

comparado com o fim-de-semana [t=-3,32;p<0,01].  Para as queixas relacionadas ao 

sono noturno encontramos efeito do trabalho para a “facilidade em despertar pela 

manhã” [F(1,23)=6,5; p=0,02] e para a qualidade subjetiva do sono noturno durante a 

semana [F(1,23)=6,2; p=0,02].  

Concluímos que o ciclo vigília-sono dos adolescentes trabalhadores é caracterizado por: 

acordar mais cedo e ter menor duração do sono noturno e do sono total durante a semana 

do que os não-trabalhadores. Nos fins-de-semana os trabalhadores dormem mais cedo, 

mas permanecem com uma duração de sono menor que os colegas não trabalhadores. 

Em relação ao sexo, verificou-se que os adolescentes do sexo masculino possuem uma 

menor duração de sono noturno e do sono total nos fins-de-semana. Os adolescentes do 

sexo feminino possuem uma maior duração do cochilo durante a semana. Os 

adolescentes trabalhadores relataram maior dificuldade para acordar e percebem seu 

sono como de pior qualidade durante a semana.   

O trabalho destes adolescentes tem repercussões negativas na duração e percepção da 

qualidade do sono, com possível privação crônica de sono. O efeito do trabalho afeta de 

forma significativa a qualidade de vida atual podendo limitar as perspectivas dos 

adolescentes quanto ao seu desenvolvimento intelectual, bem estar físico e mental. 

Descritores: Ciclo vigília-sono, adolescentes, estudantes trabalhadores e não 
trabalhadores, queixas relacionadas ao sono. 
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SUMMARY 

Teixeira LR. Análise dos padrões do ciclo vigília-sono de adolescentes trabalhadores 
e não trabalhadores, alunos de escola pública no município de São Paulo 
[Evaluation of sleep-wake cycles among high school evening students who work and 
don’t work from São Paulo, Brazil]. São Paulo (BR); 2002. [Dissertação de Mestrado - 
Departamento de Saúde Ambiental - Faculdade de Saúde Pública - Universidade de São 
Paulo]. 

Changes of the sleep-wake cycle are associated to several factors, such as, puberty, 
school hours, duration and type of activities during free time, working hours. The 
objective of this study was to evaluate patterns of sleep-wake cycles among high school 
students who work and don’t work. 

Twenty-seven high school students, ages 14-18 years old participated in the study. They 
were studying in a public school of São Paulo, Brazil. Their Monday-Friday study hours 
were 19:00 to 22:30h. They answered a comprehensive questionnaire about working and 
living conditions, and reported health symptoms and diseases. Also, activity- rest 
measurements were continuously recorded with Actigraph (Ambulatory Monitoring, 
USA). Activities and sleep dairies during 15 consecutive days were also reported. Main 
variables were tested using one factor ANOVA and t-Student tests were performed to 
compare sleep duration during Monday-Friday and weekends. It was used Tukey HSD 
test for multiple comparisons among the variables.  

Results of sleep showed working students went to sleep earlier during weekends [F(1,23)= 
6.1; p= .02] and woke up earlier during working days than non-working students 
[F(1,23)=17,3; p= .00].The duration of night sleep is shorter among working students 
[F(1,23)= 16,7; p= .00], and males [F(1,23)=10,8; p= .00] than non-working students. The 
male working students showed a shorter nap duration during the working week [F(1,23)= 
5,6;  p= .03] compared to females and non-working students. Reported sleep complaints 
were “difficulties waking up in the morning” [F(1,23)= 6,2; p= .02]. Conclusions: work 
caused negative consequences to sleep among adolescents, with possible build up of a 
chronic sleep debt. This can affect the quality of life, and schooling development of 
working students. 

Descriptors: Sleep-wake cycle, adolescents, working students, sleep difficulties. 
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1. INTRODUÇÃO 

A adolescência é caracterizada por uma série de transformações físicas, 

psicológicas e sociais. A faixa etária que abrange a adolescência varia segundo 

diferentes critérios, uns mais restritos e outros mais amplos (cronológico, de 

desenvolvimento físico, sociológico, psicológico, entre outros). Para a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) são “considerados adolescentes todos aqueles que estão na 

faixa etária compreendida entre 10 e 20 anos” (OPAS, 1990). Contudo, a Lei nº 8.069 de 

13/07/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Artigo 2 do 

Título 1 – Das Disposições Preliminares, considera adolescente a pessoa entre 12 e 18 

anos de idade. 

Segundo NÉRICI (1969), na puberdade ocorre à maturidade biológica que deve 

ser entendida como o início da atividade de todas as glândulas de secreção interna que 

direta ou indiretamente provocam as mudanças anatômicas. Nas meninas as alterações 

biológicas se efetuam comumente entre os 10-13 anos, e são caracterizadas por: 

desenvolvimento das glândulas mamárias e dos órgãos sexuais internos e externos, 

maior desenvolvimento da cintura pélvica que a dos ombros, aumento da estatura, 

mudança no tom de voz, aparecimento de pêlos nas pernas, axilas e regiões genitais, 

pouco desenvolvimento muscular e tendência ao arredondamento das formas. Nos 

meninos as alterações biológicas se efetuam geralmente entre os 11-15 anos, e são 

caracterizadas por: aumento da estatura, maior desenvolvimento da cintura dos ombros 

do que da pélvica, desenvolvimento dos órgãos sexuais internos e externos, mudança no 

tom de voz mais acentuada do que na menina, aparecimento de pêlos na face, e grande 

desenvolvimento muscular, com tendência a angulosidade. 

Em relação aos processos psicológicos, CHIPKEVITCH (1995), afirma ser a 

adolescência a fase da vida em que se consolida a identidade de gênero, que segundo o 

autor significa a representação que o indivíduo faz do seu próprio sexo, adquirida pela 

identificação com o genitor do mesmo sexo. Para este autor, o comportamento sexual do 

adolescente é, em grande parte, produto da sociedade e da cultura em que vive. 
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Com o início da puberdade, algumas características do ciclo vigília-sono1 

começam a se alterar: os horários de dormir e acordar tornam-se mais tardios, 

principalmente em situação de menor imposição dos horários escolares (férias e fins de 

semana) (ANDERS ET AL., 1978; ANDRADE et al., 1993; CARSKADON et al., 

1989b; MELLO, 1999; STRAUCH & MEIER, 1988; VALDEZ et al., 1996). Observa-se 

uma tendência à diminuição da duração do sono noturno nos dias de semana com um 

concomitante aumento da incidência da sonolência diurna, da dificuldade em despertar 

pela manhã e de problemas relacionados a adormecer a noite (ANDRADE et al., 1993; 

BEARPARK, 1986; MONTAGNER et al., 1994). Paralelamente, os jovens relatam uma 

diminuição na qualidade de sono ao longo da adolescência (STRAUCH & MEIER, 

1988), o que também é verificado nos estudos realizados com estudantes universitários, 

sugerindo que esta tendência presente nos adolescentes pode se manifestar em adultos 

jovens (HAWKINS & SHAW, 1991; JOHNS et al., 1971). 

TERMAN e HOCKING (1913) iniciaram os estudos referentes ao ciclo vigília-

sono de estudantes. Estes autores avaliaram 2692 estudantes entre 6 e 20 anos de idade e 

verificaram que as crianças entre 6 e 7 anos apresentavam uma duração média de sono 

de 11h:14min, que foi reduzida para 7h:47min nos estudantes universitários. Em 1986, 

LEVY et al. entrevistaram 390 estudantes entre 12 e 18 anos de idade do ensino médio 

da área urbana de Montreal, utilizando um questionário de sono. Foi verificado que a 

duração, a qualidade e a satisfação com o sono durante a semana diminuíram com a 

idade. 

Estudos posteriores confirmaram que há uma diminuição da duração do sono 

com a idade, porém não há uma redução da necessidade de sono com a mesma 

proporção. STRAUCH & MEIER (1988) estudaram crianças entre 10 e 14 anos por dez 

anos seguidos a intervalos de dois anos. Os autores observaram que a duração do sono 

diminuía com a idade principalmente nos dias de semana. A duração do sono noturno foi 

sempre menor nos dias de semana se comparada com os finais de semana e o período de 

                                                 
1 Ciclo vigília-sono: São as relações temporais da fase de sono e vigília em relação ao tempo convencional 
do relógio, no ciclo de 24 horas (MARQUES & MENNA-BARRETO, 1997). 
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férias. Uma parcela significativa dos estudantes (54% a 74%) considerava que a duração 

do sono era insuficiente. Como esta queixa não estava associada à insônia, os 

pesquisadores sugeriram que os estudantes estavam sofrendo uma parcial privação 

crônica de sono. Além disso, os estudantes com maior necessidade de sono dormiam 

mais freqüentemente em horários irregulares do que aqueles que relataram quantidade de 

sono suficiente. 

Na Finlândia, SAARENPAA-HEIKKILÄ et al. (1995), observaram que a 

duração do sono nos dias de semana e fins de semana era maior nos estudantes mais 

jovens (7,1-13 anos) do que nos outros estudantes (13,1 –17,1 anos). O sono noturno dos 

estudantes mais velhos iniciava-se em horários mais tardios (freqüentemente após as 22 

horas), e nos fins de semana o horário de acordar também ocorria mais tarde quando 

comparado com os estudantes mais jovens. Na China FEN-GAU e SOONG (1995) 

aplicaram um questionário de sono a 930 estudantes e verificaram ocorrer uma redução 

progressiva da duração de sono com o aumento da idade, como também uma diminuição 

da qualidade subjetiva do sono nos dias escolares, e um aumento da duração de sono nos 

fins de semana.  

Esses mesmos resultados foram encontrados no Brasil por ANDRADE et al. 

(1993), que pesquisaram 66 estudantes adolescentes, com idade média de 13,6 anos e 

verificaram ocorrer um atraso em torno de 1 hora no início do sono noturno e 3 horas no 

horário de despertar. Nos fins de semana houve um aumento de 1-1,5 horas na duração 

do sono quando comparado com os dias da semana. A sonolência diurna foi citada por 

aproximadamente 60% dos estudantes. De acordo com MAAS (1995), 20% dos 

estudantes adormecem na escola e costumam ter um baixo nível de alerta. 

Embora a preferência por horários mais tardios de dormir e acordar, ou tendência 

a vespertinidade2, observada nos adolescentes representem processos fisiológicos 

característicos desta etapa do desenvolvimento, em casos extremos, o deslocamento do 
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início do sono para horários tardios, pode caracterizar um distúrbio de sono conhecido 

como a síndrome da fase atrasada do sono, cuja prevalência é significativa em 

adolescentes (LACK, 1986; THORPY et al., 1988).  

As mudanças que ocorrem nas características do ciclo vigília-sono de 

adolescentes estão relacionadas aos estágios da puberdade. O aumento da sonolência 

diurna e a tendência a atrasar o horário de início de sono teriam origem em modificações 

orgânicas características da adolescência (ANDRADE, 1991 e 1997; ANDRADE & 

MENNA-BARRETO, 1996; CARSKADON et al., 1993). Adicionalmente, fatores 

psicossociais, como, por exemplo, aumento na quantidade e variedade de atividades 

sociais e acadêmicas do adolescente, resultam em uma restrição do tempo disponível 

para o sono (DAHL e CARSKADON 1995). O próprio cotidiano, como por exemplo, a 

necessidade de acordar cedo para ir à escola, causa uma privação crônica do sono.  

O aumento da sonolência diurna seria, também, conseqüência da privação de 

sono aos quais os jovens estão submetidos, devido, principalmente, aos horários 

escolares. MELLO (1999) acompanhou um grupo de 33 pré-adolescentes na transição de 

horários escolares, do turno vespertino para o turno matutino. Os estudantes sofreram 

privação parcial de sono após a mudança para o turno matutino embora tenham 

adiantado seus horários de dormir nos dias úteis e fins de semana. O nível de sonolência 

diurna aumentou durante o turno matutino, principalmente no início da aula. O número 

de cochilos durante o dia aumentou e o número de despertares espontâneos diminuiu 

após a transição. CARSKADON et al. (1998) analisaram a sonolência de estudantes 

após o início das aulas ter sido adiantado em cerca de uma hora, e verificaram que as 

aulas ocorriam numa fase do dia em que os adolescentes estão muito sonolentos 

provocando uma redução da duração do sono noturno e assim, limitando o adolescente 

de se adaptar aos horários escolares.  

                                                                                                                                                
2 São os indivíduos que, naturalmente, tendem a acordar muito tarde, por volta das 12-14 horas, 
principalmente quando em férias ou em fins-de-semana; se deixados livres para escolherem a hora de 
dormir, o farão em torno das 2-3horas (CIPPOLA-NETO et al., 1996). 
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Segundo os estudos de ANDRADE (1997) que analisou os padrões temporais 

das expressões da sonolência diurna em 99 estudantes brasileiros da cidade de São 

Paulo, do sexo feminino, com idade média de 16,8 anos, que freqüentavam a escola 

pública em período integral (7:15h às 17:05h), foi verificado que o nível de sonolência 

diurna apresentava um padrão temporal caracterizado por maiores valores no início da 

manhã e menores valores do meio para o fim da tarde, a fase e a duração do sono 

estavam associadas à prevalência de relatos de sonolência diurna, e o desempenho das 

adolescentes em testes psicofisiológicos (adição, cancelamento de letras e destreza 

manual) aumentava ao longo do dia, atingindo um pico do meio para o final da tarde, 

momento em que ocorre maior valor da temperatura corporal. A eficiência nos testes de 

cancelamento de letras era maior quanto menor o nível de sonolência das adolescentes.  

HICKS et al. (1992) compararam os hábitos de sono de estudantes universitários 

em duas ocasiões separadas por um intervalo de 14 anos (N1=763 em 1978 e N2=782 em 

1992), e verificaram uma crescente instabilidade ao longo dos anos. Paralelamente, 

aumentou a incidência de queixas de sono e, houve uma diminuição na duração e 

qualidade de sono durante estas duas décadas (HICKS et al., 1989; HICKS e 

PELLEGRINI, 1991). 

Outros estudos mostram que o aumento da sonolência diurna nos adolescentes 

mais maduros poderia não ocorrer, exclusivamente, devido ao débito de sono provocado 

pelos horários inadequados às necessidades fisiológicas destes jovens. Adolescentes 

mais maduros seriam mais sonolentos, mesmo quando comparadas situações nas quais 

existam as mesmas oportunidades para dormir (CARSKADON et al., 1980; LEVY et 

al., 1986).  

MANBER et al. (1996) mostraram um efeito significativo da regularização dos 

horários de dormir e acordar sobre a sonolência diurna, quando não há falta de sono. 

Eles analisaram por 12 dias estudantes universitários que citaram ter elevado nível de 

sonolência diurna e horários irregulares de sono. Após recomendação da equipe de 

pesquisadores, os estudantes passaram a dormir e a acordar em horários semelhantes 
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todos os dias. Decorridas cinco semanas, os pesquisadores observaram que os níveis de 

sonolência diurna foram significativamente mais baixos, quando comparados com os 

dados anteriores. 

Alguns autores apontam a relação entre a sonolência diurna em adolescentes e 

jovens adultos e problemas de atenção, baixo nível de desempenho acadêmico e maior 

incidência de uso de substâncias estimulantes (GIANNOTTI & CORTESI, 1997; 

LACK, 1986; THORPY et al., 1988). Segundo DINGES & KRIBBS (1991), a privação 

de sono está relacionada ao débito de memória, ao desempenho escolar reduzido, a 

sonolência diurna, e ocorre uma diminuição no tempo utilizado para realizar as tarefas 

escolares. Pode-se supor que o prejuízo no desempenho escolar causado pela privação de 

sono seria conseqüência da menor capacidade de atenção e concentração do aluno nas 

diferentes atividades escolares. Evidências fornecidas pelo estudo em laboratório feito 

por RANDAZZO et al. (1998) mostraram que uma única noite de restrição de sono (5 

horas na cama ou 50% da duração de sono diária) prejudicava funções cognitivas de 

crianças de 10 a 14 anos de idade. 

LOUZADA (2000) realizou um estudo comparativo das características do ciclo 

vigília-sono de adolescentes que vivem em diferentes ambientes sócio-culturais (uma 

população urbana, e duas populações que vivem na zona rural do interior do Estado de 

São Paulo). Participaram do estudo 612 adolescentes, que responderam um questionário 

sobre hábitos de sono. Este estudo demonstrou que adolescentes que vivem no ambiente 

urbano tendem a apresentar as fases do ciclo vigília-sono atrasadas quando comparadas 

àquelas de adolescentes que vivem em áreas rurais. Também os alunos submetidos ao 

turno matutino apresentam uma redução na duração de sono e aumento da sonolência 

percebida durante as aulas quando comparados aos alunos do turno vespertino. Portanto, 

nas populações estudadas, o contexto sócio-cultural influencia a expressão do ciclo 
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vigília-sono em adolescentes. Os horários escolares atuam como potentes 

sincronizadores3 e/ou mascaradores4 do ciclo vigília-sono em adolescentes. 

Apesar da existência de um componente biológico nas modificações do ciclo 

vigília-sono na adolescência, existem diversos fatores sociais que poderiam estar 

relacionados à sua expressão em adolescentes (CARSKADON, 1990). Horários de lazer 

e trabalho podem reduzir as horas disponíveis para o sono (DAHL & CARSKADON, 

1995) e também ter influência sobre o atraso de fase do sono (ALLEN, 1992). 

MACHADO et al. (1998) compararam estudantes universitárias trabalhadoras e não 

trabalhadoras que freqüentavam as aulas à noite. As estudantes não trabalhadoras 

dormiam e acordavam mais tarde, tinham uma duração do sono maior e os horários de 

dormir eram mais regulares do que as trabalhadoras. Uma comparação do padrão do 

ciclo vigília-sono de adolescentes que trabalham mais de 20 horas semanais com outros 

que trabalham menos do que 20 horas ou não trabalham, mostrou que aqueles que 

apresentam uma maior carga de trabalho são mais sonolentos e tem maior dificuldade 

em permanecer acordados na escola (CARSKADON et al., 1989a). Em 1991, 

CARSKADON também analisou a sonolência em grupos de estudantes trabalhadores e 

não trabalhadores, que possuíam ou não atividades extracurriculares. Seus resultados 

mostraram que o número de estudantes que adormeciam em sala de aula é maior para os 

estudantes trabalhadores, assim como o número de relatos de dormir enquanto dirigiam, 

correndo o risco de sofrer acidentes fatais. 

Em uma pesquisa com adolescentes brasileiros (FISCHER et al., 2000) foi 

perguntado aos estudantes o horário de dormir e acordar, nos dias de semana e nos fins 

de semana. Foi observado que estudantes trabalhadores dormiam menos, tanto nos dias 

de semana, quanto nos fins de semana, comparados com aqueles que somente 

estudavam. A duração média do sono nos dias de semana era menor para os estudantes 

que trabalhavam, moravam na área urbana, eram do sexo masculino, estudavam no 

                                                 
3 Estímulos ambientais que promovem o ajuste de um ritmo a um ciclo ambiental, como, por exemplo, o 
ajuste do ciclo atividade/repouso ao claro/escuro ambiental (MARQUES & MENNA-BARRETO, 1997). 
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ensino médio de manhã ou à noite e tinham jornada integral de trabalho. Os que 

dormiam menos referiram: sentir sono durante o trabalho e nas aulas, ter dificuldades de 

se concentrar nos estudos e também percebiam insatisfatória a qualidade do local de 

trabalho. Durante os fins de semana, os adolescentes que trabalhavam relataram dormir 

significativamente menos que os estudantes não trabalhadores.  

Segundo este mesmo relatório (FISCHER et al., 2000), soma-se ao padrão do 

ciclo vigília-sono típico de adolescentes (atraso de fase), o fato de trabalhar e estudar. 

Isto obriga os adolescentes a acordarem muito cedo, contribuindo para uma redução 

crônica da duração de seu sono noturno. Este fato poderia também ser responsável pela 

desatenção durante as aulas, pela percepção de cansaço crônico, impedindo o estudante 

trabalhador de se dedicar com mais afinco aos estudos dentro e fora do período escolar.  

FISCHER et al. (2002) ao realizarem o mesmo estudo na cidade de São Paulo, 

verificaram que a duração de sono era menor para os adolescentes trabalhadores que: 

eram do sexo masculino, ingerem bebidas alcoólicas, eram da terceira série do Ensino 

Médio, tem escores de menores dificuldades de sono, estão submetidos a maiores 

esforços físicos, sentem sono no trabalho e nas aulas, trabalham em estabelecimentos 

comerciais, em ambientes barulhentos e com presença de gases e vapores, recebem 

salário mensal acima de um salário mínimo e possuem jornadas de trabalho entre 6 e 8 

horas. A menor duração de sono também está associada a elevadas exigências 

psicológicas no trabalho, maior capacidade de discernimento, menor habilidade criativa, 

menor insegurança no trabalho e ao apoio dos colegas. 

1.1. O trabalho de jovens 

O número de crianças e adolescentes que trabalham no mundo oscila ao redor de 

200 milhões. Dados de organizações internacionais, especialmente a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT, 1996) revelam que o trabalho infantil é mais freqüente 

na zona rural, do que na urbana. Estão as crianças e adolescentes mais ocupados em 

                                                                                                                                                
4 Agente que promove a modificação da expressão de um ritmo biológico (MARQUES & MENNA-
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pequenas unidades de produção do setor urbano não estruturado, e do setor rural, como 

empregados em domicílios particulares, ou auxiliando na economia doméstica, com seus 

familiares. Os países pobres e aqueles com economias em transições de mercado, como 

as da Europa Oriental, usam maior percentual de mão de obra infantil e adolescente, do 

que os países desenvolvidos (FORASTIERI, 1997 e OIT, 1996). Considerando a faixa 

etária entre 5 e 14 anos, a Ásia tem cerca de 61% das crianças e adolescentes que 

trabalham, seguida pela África com 32%, e América Latina com 7% (mas em termos 

relativos a África tem a mais elevada incidência com 40%). 

Em nosso país, segundo dados do IBGE, em 1990 havia cerca de 7,5 milhões de 

crianças e adolescentes na faixa de 10 a 17 anos que trabalhavam. Dados de 1999 

mostram que esse número aumentou para quase 10,5 milhões de adolescentes.  Segundo 

PEREIRA et al., em documento reeditado pela Fundacentro em 1997, a Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílio - PNAD de 1990, evidenciou que “... 32 

milhões de pessoas viviam em famílias cuja renda mensal per capita não ultrapassava 

meio salário mínimo”.“... E os efeitos desta situação se fazem sentir na vida das crianças 

e adolescentes no que se refere aos direitos básicos”. Entre estes efeitos está o ingresso 

precoce no mercado de trabalho: “crianças e adolescentes representam cerca de 12% de 

População Economicamente Ativa”. No Brasil, dados de 1990 mostravam que 14,2% da 

população economicamente ativa encontrava-se na faixa etária entre 10 e 14 anos. 

Segundo dados da mesma pesquisa, a taxa de atividade das crianças de 10 a 13 anos de 

idade no setor rural no Brasil é de 27,8%, enquanto o setor urbano apresenta uma taxa de 

atividade de 14,2% nessa mesma faixa etária. 

Dados do PNAD (1998), mostrou que nas áreas urbanas 71,8% dos homens e 

50,3% das mulheres, de 15 a 24 anos de idade, trabalhavam. Nas áreas rurais, essas 

porcentagens foram de 87% e 51%, para homens e mulheres, respectivamente. As 

maiores taxas de atividade para os jovens foram encontradas nas regiões mais 

desenvolvidas do país (sul, centro-oeste e sudeste), indicando que a atividade dos jovens 

                                                                                                                                                
BARRETO, 1997). 
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está relacionada à atratividade do mercado de trabalho, ou seja, melhores salários e 

melhores condições de trabalho.  

Na região Metropolitana de São Paulo, 5,9% dos adolescentes entre 10 e 17 anos 

de idade trabalhavam e 22% estavam desempregados (SEADE, 1996). Dados da PNAD 

de 1999 mostram que, no Brasil5, entre os adolescentes de 15 a 17 anos de idade, 10,3% 

só trabalham, 22,8% trabalham e estudam, 55.7% só estudam e 2,6% não realiza 

nenhuma atividade. Esses números se diferem de acordo com a região do Brasil. A 

região sudeste foi a que apresentou a maior porcentagem de adolescentes que apenas 

estudam (61,6%), seguida da região norte6 (61,4%), região centro-oeste (53,7%), região 

nordeste (50,5%) e região sul (48,9%). Entre os adolescentes que apenas trabalham, 

pôde-se verificar que a região sul foi a que apresentou maior número de adolescentes 

trabalhadores (13,7%), seguida da região nordeste (11,6%), região centro-oeste (10,9%), 

região sudeste (8,5%) e região norte6 (8%). Da mesma forma apresentou-se o número de 

adolescentes que trabalham e estudam. A região sul e nordeste mostram que 26,2% de 

adolescentes exercem ambas atividades, seguida da região centro-oeste (24,1%), região 

sudeste (19,3%) e região norte6 (19%). 

VIEIRA (2001), mostrou a grande importância dos jovens na formação da 

população economicamente ativa no Brasil. Segundo a autora, os jovens entre 15 e 24 

representam uma fração significativa da mão-de-obra brasileira, representando, 63% da 

PEA no Brasil. Entretanto, possuem uma posição frágil no mercado de trabalho. São 

geralmente encontrados no mercado informal, onde são mal remunerados e 

desprotegidos por lei, além das precárias condições de trabalho. Constatou que a média 

de horas trabalhadas pelos jovens, não é muito diferente da média encontrada para os 

adultos (43 horas semanais) e que as funções são semelhantes. Entretanto, o rendimento 

é inferior, sendo em média 40% inferior ao rendimento dos adultos (jovens de 15 a 19 

anos). Geralmente, esses jovens estão inseridos no mercado de trabalho informal, 

                                                 
5 Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
6 Exclusive a população rural. 
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decorrente da grande desigualdade na distribuição de renda no país, sendo o seu 

rendimento significativo na composição da renda familiar.  

Em publicação dedicada ao trabalho infantil e do adolescente, do National 

Institute for Occupational Health dos Estados Unidos (NIOSH, 1997) são descritos os 

fatores de risco de natureza física, fisiológica e psicossocial que atingem os 

trabalhadores. Os fatores de natureza física e fisiológica compreendem, principalmente, 

às dimensões antropométricas (tamanho, crescimento) e ainda, necessidades de sono, 

susceptibilidade a acidentes e doenças, exposição a agentes físicos e químicos. Os 

chamados riscos psicossociais envolvem exposição a situações e agravos incompatíveis 

com o estágio de maturação emocional, que pode estar obscurecida pela maturação física 

do adolescente. Assim, o adolescente pode estar exposto a tarefas para as quais não está 

preparado, tanto pelos aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Também fazem parte 

da lista de agravos à saúde, entre outros, a falta de experiência no trabalho, de adequada 

supervisão, da necessidade para executar tarefas perigosas que envolvem riscos à vida, 

do inadequado conhecimento sobre os riscos do trabalho. Somam-se a estes riscos, os 

débitos acumulados de sono decorrentes das atividades de trabalho e estudo. A perda 

aguda de sono (por exemplo, privação de sono por uma noite) gera nível elevado de 

sonolência durante o dia, momentos de desatenção, curtos episódios de sono que passam 

despercebidos, queda no desempenho e alterações dos estados de ânimo. 

As atividades de trabalho desenvolvidas precocemente por menores são fatores 

decisivos em suas vidas, podendo ter conseqüências (negativas e ou positivas) ao seu 

completo desenvolvimento. Para os adolescentes, o trabalho tem um significado mais 

profundo, ligado intimamente com a maturidade e a emancipação econômica 

(MIELNIK, 1987). A situação sócio-econômica em que se encontra a família é um outro 

motivo que pode levar o adolescente ao trabalho. O status do pai, principal indicador 

sócio-econômico da família, tem uma consistente influência nas decisões do 

adolescente, relacionado inclusive com a freqüência à escola. 
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De forma geral, o trabalho do menor é culturalmente aceito pelas famílias, tanto 

das classes populares, quanto para as mais favorecidas economicamente e até mesmo 

explorado por elas, que consideram ser melhor para a criança e o jovem estar 

trabalhando do que permanecendo nas ruas, dependendo de esmolas e submetendo-se a 

riscos e atividades laborativas violentas, tal como a prostituição (ROBAZZI et al., 

1996). 

Muitos são aqueles que argumentam sobre os aspectos positivos e benéficos da 

entrada na força de trabalho precocemente. Será positivo se contribuir para o 

crescimento como pessoa ou cidadão, incorporando sentimentos de auto-estima e 

realização à sua personalidade, desde que compatível e equilibrado com seu potencial 

energético (FORASTIERI, 1997). São também citados como favoráveis o 

desenvolvimento do senso de responsabilidade, a aquisição de novas qualificações, as 

oportunidades de iniciar-se em carreiras e o avanço econômico (DUNN et al., 1998).  

Entretanto, há muitas outras evidências dos aspectos negativos do trabalho 

precoce. Caso este se constitua apenas numa forma de receber um salário, sem maior 

contribuição para a formação da criança e do adolescente, e ainda se for um fator 

determinante de infortúnios para sua saúde e qualidade de vida, certamente trará graves 

prejuízos (FISCHER et al., 2002). 

O trabalho precoce, geralmente, promove efeitos negativos no desenvolvimento 

físico e educacional, impedindo o jovem de dedicar-se a atividades extracurriculares, tais 

como, atividades lúdicas e sociais próprias da idade, trazendo isolamento dos jovens 

entre seus pares e familiares, bem como sendo responsável pelo atraso escolar 

(OLIVEIRA et al., 2001). Neste estudo verificaram que os alunos que referem chegar 

atrasados devido ao trabalho têm 10 vezes a chance de vir a sofrer retenção escolar; 

aqueles que referem ter dificuldade de concentração nos estudos têm 1,8 vezes a chance 

de sofrer retenção escolar; para os que têm 2 ou mais empregos essa probabilidade é de 

aproximadamente 2,5 vezes; começar a trabalhar antes dos 11 anos aumenta 1,5 vezes o 

risco de retenção escolar. A retenção escolar é uma das principais razões que levam à 
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evasão escolar, e o futuro tão almejado através do trabalho resultará num profissional 

desqualificado e sem possibilidades de competir num mercado de trabalho cada vez mais 

especializado e complexo. 

Um dos fatores que leva o adolescente à não freqüentar a escola é o número de 

horas trabalhadas, em contrapartida aos benefícios que o trabalho proporciona à família. 

Esse fato acontece especialmente nas famílias em pior situação sócio-econômica. À 

medida que a situação sócio-econômica melhora, o número de adolescentes 

trabalhadores diminui (SCHILL et al., 1985). 

Dados do PNAD (1995), citados por KASSOUF (1999), mostram que há uma 

porcentagem maior de estudantes de 7 a 14 anos de idade que não trabalham, em relação 

aos que trabalham, variando em torno de 10 a 15%. Esta diferença chega a 30% quando 

a criança atinge os 14 anos de idade. O abandono escolar é maior entre estudantes 

trabalhadores, que são pressionados pelo horário de trabalho, pelo cansaço, pela dupla 

jornada, pela crença num futuro melhor a partir do trabalho e muitas vezes pelo 

incentivo da família. Os estudantes trabalhadores desenvolvem atividades em torno de 

22,7 horas semanais, enquanto os trabalhadores que não estudam exercem a atividade 

durante 40 horas ou mais por semana, o que certamente significará um resultado 

diferencial na escolarização. 

As jornadas de trabalho dos adolescentes são usualmente de 8 horas diárias, o 

que restringe ou torna difícil conciliar o trabalho com o estudo, restando aos jovens a 

alternativa de cursarem a escola noturna, que na grande maioria das vezes limita as 

possibilidades de continuidade do processo de escolarização. Mesmo não sendo a 

jornada de trabalho coincidente com o horário escolar, os estudos fora deste horário 

ficam prejudicados afetando o rendimento escolar. Estudos conduzidos por ANDRADE 

(1997) e CARSKADON (1989 e 1990, citado por NIOSH, 1997) mostraram que o sono 

dos adolescentes fica prejudicado devido aos horários de entrada na escola, e à fadiga 

causada pelo trabalho, além de aumentar os riscos de acidentes decorrentes da 

sonolência durante o trabalho. 



 

 30

O DIEESE (1996) divulgou os dados sobre uma pesquisa realizada com 

estudantes trabalhadores de seis capitais brasileiras (Belém, Recife, Goiânia, Belo 

Horizonte, São Paulo e Porto Alegre), no período de 1995 e 1996. Foram entrevistados 

1419 estudantes de até 15 anos de idade. Desses, em torno de 20 % trabalham em 

atividades desenvolvidas na rua; mais de 60% trabalham 4 horas ou mais por dia. Em 

relação aos que trabalham, o índice de repetência nas escolas, Belo Horizonte possuía o 

menor percentual (51%), São Paulo, Porto Alegre e Goiânia tinham índices acima de 

60% e em Belém e Recife o percentual dos entrevistados ultrapassaram os 70%. Quando 

falamos do total de alunos entrevistados, a porcentagem de repetência cai para cerca 

20%. Para João Carlos Alexim, diretor da OIT no Brasil, a pesquisa comprovou que o 

trabalho urbano também é prejudicial à criança (BENATTI, 1997).  

As conseqüências do trabalho infantil não se limitam ao universo dos jovens. 

Devido ao fato do trabalho infantil ser usualmente mais barato que o pagamento a 

adultos trabalhadores, quanto maior a prevalência de crianças e adolescentes integrados 

à força de trabalho, menores serão os salários dos adultos, menores serão os incentivos a 

mudanças tecnológicas para melhorar a segurança e conforto no trabalho (RICHTER & 

JACOBS, 1991). Segundo estes autores, há situações que se assemelham entre os países 

onde há grande número de menores trabalhando: é baixo o produto nacional bruto per 

capita, e igualmente baixo o índice de escolaridade no nível médio. Desta forma, 

encontram-se disponíveis um numeroso grupo de jovens sem educação e treinamento 

adequados que se submetem a difíceis, perigosas e extenuantes jornadas de trabalho, 

mesmo recebendo baixo pagamento.  

A definição de trabalho infantil pode variar segundo o autor. De acordo com 

SARTI (1999), trabalho infantil é aquele desenvolvido por pessoas até 14 anos de idade, 

e o trabalho do adolescente, de 15 a 18 anos, sendo ambos agregados na categoria de 

trabalho infanto-juvenil. Segundo a Organização Internacional do Trabalho 

(FORASTIERI, 1997), o termo “trabalho infantil” é definido de uma forma mais 

completa. Aqui reproduzimos este conceito (p.5)... “abrange todas as atividades 

econômicas desenvolvidas por pessoas com menos de 15 anos de idade, independente de 
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seu status ocupacional (empregados, autônomos, trabalhadores que exercem suas 

atividades junto à família e não são remunerados). Ainda segundo este autor, o trabalho 

infantil não incluiria as atividades realizadas no âmbito doméstico pelas crianças e 

adolescentes nas suas residências, exceto onde o trabalho pode ser assimilado como uma 

atividade econômica, como por exemplo, crianças que ajudam no trabalho de seus pais e 

necessitam devotar tempo integral a este trabalho”. Isto impediria as crianças de 

freqüentarem regularmente a escola. A OIT estipulou na “Convenção da Idade Mínima” 

para o Trabalho (número 138, de 1973), que a criança deveria ter pelo menos de 12 ou 

13 anos de idade. Entretanto, é recomendado que esta idade mínima seja maior (15 anos) 

e que o menor tenha completado a escolaridade obrigatória. Atividades perigosas, 

insalubres, e que atentam os princípios morais não devem ser realizadas por menores de 

18 anos (OIT, 1995). 

A legislação brasileira proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre, a menores 

de 18 anos, e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1999). Até 1998, o mesmo ocorria para 

os adolescentes a partir de 12 anos. Esta situação modificou-se com a publicação da 

Emenda Constitucional nO. 20, DE 15/12/98, que estipulou a idade mínima em 14 anos 

para aprendiz. Segundo GALVÃO (1999), à época da entrada em vigor desta Emenda 

Constitucional, havia quase 2 milhões de adolescentes em todo o país que estavam 

trabalhando. Questionava-se o que se poderia oferecer a esta imensa população de 

jovens que por lei, deveriam deixar o trabalho? 

Na condição de aprendiz, o trabalho dos adolescentes tem sido legitimado, mas 

freqüentemente prevalece o aspecto produtivo sobre o educativo, além de nem sempre 

haver condições apropriadas de saúde e segurança no trabalho (FISCHER et al., 2000). 

Os aprendizes, usualmente, desconhecem seus direitos trabalhistas, submetendo-se a 

situações arriscadas, insalubres e inadequadas, a salários aviltantes, trabalhando horas-

extras, não se protegendo adequadamente dos riscos e das péssimas condições de 

trabalho em geral. 
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No Brasil, é de consenso geral que muitas destas leis não são cumpridas, 

particularmente quando se trata das crianças e adolescentes pertencentes às classes 

sociais menos favorecidas economicamente. Como os custos para pagar encargos 

trabalhistas são elevados, os empregadores são desestimulados a contratar trabalhadores 

de forma legal e assim o emprego com todos os seus direitos, vira uma abstração. Dessa 

forma, grande parte da população trabalhadora, particularmente a que executa trabalhos 

que são essenciais, mas mesmo assim são considerados menos nobres, é desqualificada, 

não registrada, alternando empregos temporários com fixos, dependendo da existência 

das necessidades regionais. Exemplos desta situação são os trabalhadores da construção 

civil, da coleta de lixo e empregados domésticos (ROBAZZI et.al., 1996). Dessa forma, 

a mão de obra infanto-juvenil é explorada de forma inescrupulosa, tirando o jovem da 

escola e transformando-a em mão de obra barata. Alega-se que há alternativas do estudo 

noturno, mas este se torna insatisfatório, pois o rendimento é inferior, já que o jovem 

chega à escola cansado demais para aprender. 

1.2. Hipóteses 

Na literatura internacional, o ciclo vigília-sono dos adolescentes que 
estudam no período diurno é caracterizado por um deslocamento do início 
do sono para horários tardios (atraso de fase). Portanto, os horários de 
dormir e acordar tornam-se mais tardios, com uma diminuição da duração 
do sono noturno nos dias de semana, aumento da sonolência diurna, da 
dificuldade em despertar pela manhã e de problemas relacionados a 
adormecer a noite. 

Para os adolescentes trabalhadores e não trabalhadores que estudam 
no período noturno os padrões do ciclo vigília-sono devem ser distintos 
para as seguintes variáveis: horários de dormir e acordar, facilidade para 
adormecer, latência do sono noturno, eficiência do sono, duração do sono 
noturno, despertares noturnos, facilidade para despertar pela manhã, 
qualidade do sono, cochilos, duração total do sono, sonolência diurna e uso 
de substâncias estimulantes. 

Estudos sistemáticos do ciclo vígilia-sono de estudantes adolescentes 

trabalhadores nunca foram realizados no Brasil. Deste modo, considerando a 



 

 33

importância de hábitos adequados de sono para o bem estar físico e mental dos 

estudantes e a influência das atividades sociais sobre a expressão do ciclo vigília-sono, é 

objetivo principal desta pesquisa avaliar os padrões do ciclo vigília-sono de estudantes 

trabalhadores e não trabalhadores alunos de escolas públicas do município de São Paulo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivos gerais 

Comparar o ciclo vigília-sono de adolescentes trabalhadores e não trabalhadores, estudantes de escolas 

públicas do município de São Paulo, SP. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Descrever o tempo despendido para a realização das atividades diárias (trabalho, 

atividades no lar, transporte, outras atividades, folga, escola e sono) e compará-las entre 

adolescentes trabalhadores e não trabalhadores; 

• Descrever os padrões do ciclo vigília-sono de estudantes do ensino médio do 

período noturno; 

• Analisar os efeitos da realização de trabalho e do sexo, sobre as seguintes 

variáveis: horários de dormir, duração, regularidade, fragmentação, latência e qualidade 

do sono; 

• Verificar possíveis diferenças na prevalência de queixas relacionadas ao sono 

noturno e à sensação subjetiva de bem-estar durante o dia entre os adolescentes que 

trabalham e os que não trabalham, adolescentes do sexo masculino e feminino. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. População 

Foram analisados adolescentes entre 14 e 18 anos de idade, alunos do ensino 

médio da rede pública estadual, pertencente à diretoria de ensino centro-oeste, que 

freqüentam a escola durante a noite no Bairro de Pinheiros, município de São Paulo, SP. 

3.2. Seleção da Escola 

Tendo em vista a necessidade de verificação diária dos instrumentos de pesquisa 

utilizados neste projeto, foram escolhidas escolas pertencentes à diretoria centro-oeste, 

próximas à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.  

De acordo com informações obtidas na Secretaria de Estado da 
Educação do Governo do Estado de São Paulo, uma das escolas estaduais 
tradicionais que oferece ensino médio nos períodos diurno e noturno e que 
tinha grande número de alunos matriculados (695 alunos), é a Escola 
Fernão Dias Paes. Está localizada à Av. Pedroso de Moraes, 420, Bairro de 
Pinheiros. Possuia uma infra-estrutura adequada para a pesquisa, com salas 
livres, onde os alunos foram levados para preencherem os questionários. 

No período noturno há 18 salas de aula ativas. Destas, 6 salas são 
destinadas às primeiras séries, 6 às segundas séries e 6 às terceiras séries do 
ensino médio. Do total de alunos matriculados, 397 alunos (58%) eram da 
faixa etária entre 14 a 18 anos, a escolhida para este estudo. As aulas do 
período noturno iam das 19:00 às 22:30 horas. 

A lista contendo informações relacionadas aos alunos (data de 
nascimento, relação de alunos transferidos, faltosos, evadidos, licenças e 
alunos eventuais (alunos em recuperação que faziam 1 ou 2 matérias 
naquele período) foi disponibilizada pela diretora e coordenadora do 
colégio. 

 

3.3. Apresentação do Projeto 
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Foi realizada uma reunião na escola, onde apresentamos o projeto à diretora geral 

e seus auxiliares (auxiliares da direção e coordenadores pedagógicos) e professores da 

escola. Foi enfatizado a importância desta pesquisa e discutido o cronograma de trabalho 

para a aplicação dos protocolos e questionários aos alunos. Posteriormente, mediante a 

aceitação dos professores, recebemos a autorização da diretora para iniciar o estudo. 

Este processo levou três meses, pois suscitou vários debates entre a direção, os 

professores, e a equipe de pesquisadores. 

3.4. Critérios para seleção da população 

Como critérios de exclusão a serem adotados para a coleta de dados dos diários 

de sono e dos actígrafos, primeiramente levei em consideração o fato do aluno trabalhar 

ou não trabalhar. Para o grupo de alunos não trabalhadores, foram considerados aqueles 

que registraram no questionário que nunca trabalharam, ou seja, nunca estiveram 

expostos aos riscos oferecidos pelo trabalho.  

Foram descartados os alunos que possuíam trabalho temporário (já 
que não se tinha certeza se o aluno continuaria trabalhando nas próximas 
etapas da pesquisa), e os alunos que estavam de férias no trabalho. 

Para obter-se o grupo de estudantes trabalhadores, foi utilizado o mesmo critério 

do estudo anterior em Santo Antonio do Pinhal e Monteiro Lobato (FISCHER et al., 

2000) “trabalho é toda atividade sistemática em que há uma obrigatoriedade de 

desenvolver tarefas, em horários e períodos pré-determinados, seja no ambiente 

doméstico, seja para terceiros, com ou sem remuneração, tendo ou não vínculo 

empregatício formalizado”. 

3.5. Protocolos 

Este estudo é um sub-projeto do Projeto “Condições de vida e de trabalho de 

estudantes do ensino médio do período noturno no município de São Paulo” (Processo 

Fapesp no 00/11431-2), coordenado pela Profa. Frida Marina Fischer, portanto os 

questionários utilizados neste estudo foram modificados e unidos aos questionários do 
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projeto já citado, deste modo, todos os alunos do período noturno do Colégio Fernão 

Dias Paes, que possuem entre 14-18 anos, responderam aos questionários. 

O “Questionário sobre o sono e as condições de saúde dos 
estudantes” foi unido ao “Questionário de caracterização das condições de 
vida e saúde”. 

O “Questionário Sobre Atividade de Trabalho dos Estudantes” foi encaixado no 

“Questionário de caracterização das condições de trabalho”. 

As questões que serão analisadas neste estudo estão destacadas em todos os 

questionários que foram utilizados. 

3.5.1. Termo de Consentimento (ANEXO 1) 

Todos os alunos que foram convidados a participar do estudo foram levados para 

uma sala de aula onde explicamos os objetivos da pesquisa e entregamos a cada aluno 

um “Termo de Consentimento”, o qual documentava a sua aceitação a participar do 

estudo.  

O Termo de Consentimento constou do projeto apresentado ao Comitê de Ética 

da Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo, o qual deu parecer favorável à 

pesquisa (Of. COEP/078/00).  

3.5.2. Questionário de caracterização das condições de vida e saúde (ANEXO 

2) 

Com este protocolo obtivemos informações a respeito da idade, sexo, 
estado marital, composição e renda familiar, rendimento escolar, atividades 
extra-curriculares, hábitos de fumo e álcool, atividades físicas e atividades 
durante o tempo livre, condições de saúde, dores no corpo, peso e altura, 
situação ocupacional, horários de dormir e acordar durante a semana e fins-
de-semana, cochilos, queixas relacionadas ao sono, parassonias, sensação 
de sonolência e cansaço durante a vigília, ingestão de estimulantes e de 
indutores de sono. Também utilizamos escalas de SPITZER (1999) sobre 
depressão, auto-estima, violência no bairro e na escola. As questões 
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relativas ao sono dos adolescentes foram adaptadas de protocolos utilizados 
anteriormente no estudo do ciclo vigília-sono de adolescentes (ANDRADE, 
1991; ANDRADE et al., 1993; ANDRADE, 1997). 

A escala para investigar os problemas de sono no último mês (ROBERTS et al., 

2002) possui consistência interna com um α > 0.90. Contém 13 questões onde as opções 

de resposta são: raramente ou nunca, algumas vezes, freqüentemente e quase todo dia. O 

escore varia de 0-39 pontos, com alto escore indicando grande carga de problemas de 

sono. As primeiras 4 questões referem-se aos sintomas de insônia (dificuldades para 

iniciar e manter o sono) e as 9 questões seguintes sobre os sintomas de sonolência e 

cansaço durante o dia, atividades escolares e o trabalho. 

A esta escala foram acrescentadas 6 questões: se sente muito sonolento durante o 

dia; dorme o suficiente; ao acordar de manhã, ainda sente-se cansado, tem dificuldades 

em se concentrar no trabalho; sente sono durante o trabalho e costuma dormir durante o 

trabalho. As questões relativas à sonolência no trabalho foram acrescentadas ao 

“Questionário de caracterização das condições de trabalho dos alunos trabalhadores”. 

3.5.3. Questionário de caracterização das condições de trabalho (ANEXO 3) 

Com este protocolo obtivemos informações a respeito do trabalho atual e dos 

trabalhos anteriores, motivos que levaram o adolescente a trabalhar, interferências do 

trabalho no estudo, local de trabalho e função exercida, registro em carteira de trabalho, 

benefícios recebidos, salário, trabalho realizado em casa, tempo gasto para se deslocar 

para o trabalho e a escola, horário de trabalho, descanso e alimentação, sensação de 

sonolência durante o trabalho, problemas de saúde relacionados ao trabalho, ambiente de 

trabalho, escalas a respeito do controle no trabalho (KARASEK,1998) e acidentes de 

trabalho. 

3.5.4. Protocolo diário de atividades e diário de sono (ANEXO 4) 

O protocolo diário de atividades consiste em uma grade horária de 24 
horas dividida em intervalos de tempo de 15 minutos, e apresenta várias 
opções de atividades. As atividades estão divididas em: trabalho, atividades 
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no lar, transporte, outras atividades (cursos e atividades esportivas), folga, 
escola e sono. O estudante traçava uma reta que indicava o período em que 
realizou cada uma das atividades apresentadas no instrumento. Deste modo 
é possível calcular a duração das atividades e dos episódios de sono, assim 
como calcular o número de interrupções de sono de cada indivíduo e 
cochilos. Este protocolo foi originalmente idealizado por KNAUTH et al. 
(1983) e adaptado por FISCHER et al. (1987) tendo sido utilizado em 
outros estudos conduzidos por esta pesquisadora. 

Cada protocolo de atividades de 24 horas apresentava também três 
escalas analógicas visuais de 10 cm. As sensações subjetivas da qualidade 
do sono e de facilidade em adormecer à noite e de despertar pela manhã, 
foram quantificadas tendo como referência à posição do traço feito pelo 
estudante nas escalas analógicas visuais (MONK, 1989). As palavras à 
esquerda (muito difícil, muito ruim) correspondem ao valor zero da escala e 
à direita (muito fácil, muito boa) ao valor dez. A ausência de valores 
numéricos dificulta que o indivíduo se lembre das respostas anteriores, o 
que influenciaria na resposta. Após a marcação o valor foi medido com uma 
régua para determinação das sensações subjetivas, em até uma casa 
decimal. 

As escalas analógicas foram idealizadas para a avaliação de estados 
afetivos (MONK 1989). A avaliação de sonolência e qualidade de sono 
através destas escalas tem sido utilizada por vários autores que vem 
estudando distúrbios de sono provocados por trabalho em turnos noturno e 
em horários irregulares (AKERSTEDT & GILLBERG, 1981; FISCHER et 
al., 1997; FOLKARD et al., 1978; KNAUTH et al., 1985; KNAUTH, 1987; 
MONK, 1987). 

O diário de sono é composto de perguntas relativas a: latência do 
sono noturno (tempo estimado que o estudante levou para adormecer), 
ocorrência e número de despertares noturnos, o meio utilizado para 
despertar (espontaneamente, com o despertador ou alguém chamando), 
realização de cochilos (número e horário dos cochilos) e eventuais 
problemas de saúde e uso de medicação. 
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3.5.5. Actígrafo (ANEXO 5) 

O actígrafo é um acelerômetro miniaturizado contendo um cristal piezoelétrico 

em balanço e deve ser utilizado no pulso não dominante (Basic Mini Motionlogger 

Actigraph ® Ambulatory Monitoring, Inc.). O cristal é um sensor bilaminado, sendo sua 

voltagem proporcional à mudança de direção de seu movimento. Isto quer dizer que a 

cada movimento do actígrafo é gerada uma voltagem. Este sinal é amplificado, filtrado e 

comparado com uma voltagem de referência, antes de ser transformado em uma 

representação digital. Tais representações são agrupadas em intervalos constantes, 

referidos como épocas (no caso foi utilizado o período de 1 minuto entre um registro e 

outro). Os valores acumulados durante uma época são armazenados na memória do 

aparelho (32K) por no máximo 16 dias e posteriormente transferidos para um 

computador utilizando como conector a interface (Auto Actigraph Interface Unit). A 

detecção e o registro dos dados é realizado através do “Zero Crossing Mode”, que conta 

o número de vezes em cada período de um minuto. Este modo de coleta independe da 

aceleração estar sendo deslocada acima ou abaixo do limiar da referência. Com a sua 

utilização, estima-se a freqüência do movimento, sendo a opção de escolha para o estudo 

do ciclo vigília-sono (SOUZA, 1999; MANUAL AW2®, 1999). 

Com os registros é possível estimar através da quantidade de 
atividade ocorrida naquele instante, os períodos de sono e vigília de cada 
indivíduo, a partir da aplicação de um algoritmo. Trata-se de um 
procedimento automático realizado pelo programa AW2® (Ambulatory 
Monitoring Inc., 2000). O algoritmo trabalha com uma equação, construída 
com constantes específicas. A equação é aplicada aos valores da atividade, 
gerando resultados expressos em dados binários, sendo 1 o valor atribuído 
aos momentos em que ocorre o sono, 0 para a vigília, e 2 quando há uma 
superposição de ambos (quando há incerteza sobre o estado de vigília) em 
determinado momento. É necessário que os dados tenham sido coletados 
em épocas de 60 segundos. Dois algoritmos foram validados, um por COLE 
et al. (1990), e outro por SADEH, 1996.  Ambos algoritmos possuem uma 
precisão de aproximadamente 90% de concordância quando comparados 
com a polissonografia, que foi tomada como padrão ouro para a validação 
dos algoritmos.  
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O algoritmo utilizado foi o de Sadeh, que ao analisar uma época (ou período), 

utiliza 11 minutos, sendo, a média da contagem de atividades durante o minuto 

considerado, os 5 minutos precedentes e os 5 minutos seguintes, levando em 

consideração o desvio padrão e o valor mínimo da atividade no período. Este algoritmo 

também é mais preciso ao se analisar o tempo total de sono, os despertares noturnos e a 

eficiência do sono. A análise do registro contínuo da atividade forneceu dados sobre as 

seguintes variáveis do ciclo vigília-sono: latência subjetiva do sono noturno (tempo 

estimado que o estudante levou para adormecer), início e fim da fase de sono, duração 

do sono noturno, duração dos eventos de despertar durante o sono, duração dos cochilos, 

duração total do sono (sono noturno + cochilos) e eficiência do sono. 

O uso do actígrafo se deve ao fato deste ser um aparelho de maior precisão, 

capaz de detectar, por exemplo, pequenas interrupções de sono que usualmente não são 

percebidas pelos indivíduos. 

Existem evidentemente limitações nesta estimativa: períodos de vigília em que o 

indivíduo esteja imóvel (assistindo televisão, por exemplo) poderão ser estimados como 

períodos de sono, se forem suficientemente duradouros; há, portanto, risco de 

superestimar os episódios de sono. Por outro lado, períodos de sono mais agitados 

poderão ser considerados como de vigília, superestimando, por exemplo, as interrupções 

de sono. Além disso, os períodos em que o aparelho não foi usado serão estimados como 

sono, se não forem adequadamente identificados. Por estes motivos, é indispensável 

realizar a edição dos dados de vigília e sono obtidos com a aplicação do algoritmo. Esta 

deve ser bastante cuidadosa, e comparar os registros do Protocolo diário de atividades e 

do Diário de sono aos da Actigrafia tendo estes últimos dispostos em forma de gráficos 

na tela do computador. 

3.6. Descrição inicial dos alunos 

O colégio possui 695 alunos matriculados no ensino médio do período noturno. 

Destes, 413 alunos (59,4%) possuem entre 14 e 18 anos, sendo 237 alunos do sexo 

masculino (57,4%) e 176 alunas (42,6%). 
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Dos 413 alunos selecionados 26,4% não participaram da pesquisa (109 alunos), 

sendo: 7,3% desistentes (alunos com avaliação satisfatória em apenas 1 disciplina, com 

mais de 50 faltas durante o primeiro bimestre ou alunos com avaliação satisfatória em 2 

disciplinas, com mais de 100 faltas durante o primeiro bimestre - 30 alunos), 2,9% 

faltosos freqüentes (alunos com avaliação satisfatória em 3 ou mais disciplinas e com 

mais de 50 faltas durante o primeiro bimestre - 12 alunos), 8,5% alunos transferidos para 

outros colégios (35 estudantes), 3,6% não aceitaram participar do estudo (15 estudantes), 

0,5% alunos eventuais (estudantes de outro período que estão fazendo recuperação das 

notas de algumas matérias no período noturno - 2 estudante), 0,5% licenças-maternidade 

(2 alunas) e 3,1% alunos que começaram a estudar depois do início da pesquisa (13 

alunos). 

3.7. Etapas de coleta de dados 

As coletas de dados desenvolveram-se em três etapas, todas 
realizadas no colégio e durante o período das aulas. 

3.7.1. Primeira etapa 

O “questionário de caracterização das condições de vida e saúde” dos estudantes 

foi preenchido no período de 16 de abril a 8 de maio de 2001 uma única vez por 354 

alunos, entre 14 e 18 anos, do turno noturno que estavam presentes. Posteriormente 

todos os questionários foram revisados e numerados. Naqueles onde foram encontradas 

incorreções no preenchimento, ou dúvidas das respostas, marcou-se e separou-se o 

questionário. No período de 1 a 15 de junho de 2001 retornamos à escola, tiramos as 

dúvidas e foram feitas correções de respostas junto aos alunos. 

Houve predominância dos alunos que trabalhavam em todas as séries. A 

proporção de alunos do sexo masculino e feminino com idade entre 14 e 18 anos foi de 

57,4% e 42,6% respectivamente. Destes, 185 adolescentes trabalham, 85 estavam 

desempregados e apenas 84 não trabalham. 

3.7.2. Segunda etapa 
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O “questionário de caracterização das condições de trabalho” foi 
preenchido no período de 19 de junho a 31 de agosto de 2001 uma única 
vez por 270 alunos que participaram da primeira etapa da pesquisa. No 
mesmo período os questionários foram revisados, numerados e os erros 
corrigidos junto aos alunos. Dos estudantes, 68,5% trabalhavam (102 alunos 
e 83 alunas) e 31,5% estavam desempregados (53 alunos e 32 alunas). 

3.7.3. Terceira etapa 

Obtenção de registros sobre o ciclo vigília-sono de estudantes 
trabalhadores e não trabalhadores utilizando métodos subjetivos (Protocolo 
diário de atividades e Diário de sono) e objetivos (Actigrafia). A coleta de 
dados ocorreu no período de 06 de agosto a 28 de setembro de 2001 (uma 
semana após o início das aulas do terceiro bimestre). 

Passou-se em todas as classes explicando-se os objetivos da pesquisa 
e convidando-se os alunos para participar desta pesquisa. Foi pedido aos 
alunos interessados para anotarem numa folha de papel o nome e a série. 
Muitos não aceitaram, pois achavam que teriam mais uma atividade para se 
preocuparem. 

Dos 50 alunos que aceitaram participar da coleta de dados, 3 foram 
excluídos e 6 quando procurados para utilizar o aparelho, não aceitaram 
mais participar. Dos excluídos, um estava de férias no trabalho e 2 eram 
trabalhadores temporários. 

Inicialmente, foi proposto o estudo através do preenchimento do 
protocolo diário de atividades e do diário de sono de 25 alunos de cada 
grupo: alunos trabalhadores do sexo masculino (MT) e sexo feminino (FT), 
alunos não trabalhadores do sexo masculino (MNT) e do sexo feminino 
(FNT). Entretanto, 41 alunos apenas aceitaram participar do estudo se 
utilizassem o actígrafo, que despertou o interesse desses adolescentes, e 
para isto preencheriam o protocolo diário de atividades. Os alunos não 
aceitaram apenas preencher o protocolo de atividades. 

Os estudantes que aceitaram participar desta etapa foram treinados a 
preencher o Protocolo diário de atividades e o Diário de sono, para 
esclarecermos eventuais dúvidas que viessem a surgir. Cada aluno recebeu 
folhas do protocolo diário de atividades e do diário de sono e instruções 
quanto ao seu preenchimento, levando-o para casa e trazendo-o no outro dia 
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letivo. As anotações eram verificadas e as dúvidas esclarecidas. Eles 
preencheram os instrumentos por um período de 15 dias consecutivos.  

Os actígrafos foram usados simultaneamente pelos estudantes que 
estavam preenchendo os protocolos diários de atividades e os diários de 
sono. Durante a coleta, foi entregue a cada aluno uma nova folha para que 
fosse preenchida na manhã seguinte e recolhida a folha que havia sido 
respondida no dia vigente, durante os dias de aula. Para os finais de semana, 
cada aluno recebeu três folhas para que fossem respondidas no sábado, 
domingo e segunda-feira e devolvidas na segunda-feita durante a aula. 

Inicializou-se a coleta de dados em uma quarta-feira dia 01/08/2001 e 
finalizou-se em uma quinta-feira dia 27/09/2001, de forma que obtive 3 
grupos. O primeiro grupo teve  21 alunos que utilizaram o actígrafo por 14 
dias (sendo que após 7 dias de uso do actígrafo, os aparelhos foram 
recolhidos para a transferência dos dados já registrados para o 
microcomputador e troca de baterias); o segundo e o terceiro grupo tiveram 
10 alunos que utilizaram o actígrafo por 15 dias consecutivos. 

No dia seguinte ao do início da coleta de dados, 2 estudantes devolveram o actígrafo. 

Os motivos foram: alergia causada pelo aparelho e não conseguir movimentar 

livremente a mão enquanto digitava durante o trabalho. 

Ao recolher os actígrafos após a primeira semana da coleta de dados, verificou-se 

que 5 adolescentes não estavam utilizando o actígrafo corretamente. Eles tiravam o 

aparelho durante o dia e o colocavam apenas no período noturno. Mostrei-lhes o gráfico 

e orientei-os a utilizarem corretamente. Também foi constatado que 3 aparelhos não 

estavam funcionando, um devido a curiosidade do aluno que o abriu e interrompeu a 

coleta e o outro porque a aluna deixou o aparelho cair. 

Após recolher os aparelhos na segunda semana de coleta de dados 
verificou-se que dos 5 alunos que não utilizaram o aparelho corretamente na  
primeira semana, apenas 2 o fizeram corretamente na segunda semana. 
Estes foram convidados a utilizarem por mais uma semana; entretanto os 
alunos ficaram com receio de serem assaltados, pois o aparelho chama a 
atenção de terceiros, além do incômodo decorrente do uso. Seis outros 
alunos que utilizaram corretamente o actígrafo na primeira semana, não o 
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fizeram na segunda semana, pois já estavam se sentindo incomodados por 
terem que utilizar o aparelho. 

Após a coleta de dados do primeiro grupo, decidiu-se deixar o 
aparelho com o estudante por 15 dias consecutivos. Apenas seria retirado o 
aparelho, se o adolescente não quisesse mais usá-lo. 

O segundo e o terceiro grupos foram iniciados com 10 adolescentes 
cada. Destes, 4 adolescentes não utilizaram o aparelho adequadamente e 2 
aparelhos não funcionaram. 

Portanto, a coleta de dados do primeiro grupo totalizou 13 estudantes 
e a do segundo e terceiro grupos com 14 estudantes.  

Após a coleta, foram construídos 4 grupos, divididos por sexo: 8 estudantes do 

sexo feminino que trabalham (FT), 6 estudantes do sexo feminino que não-trabalham 

(FNT), 8 estudantes do sexo masculino que trabalham (MT) e 5 estudantes do sexo 

masculino que não-trabalham (MNT), totalizando 27 estudantes. 

Após a edição dos dados actigráficos e a retirada dos dias incompletos (dias com 

menos de 965 minutos), obteve-se de 10 a 17 dias consecutivos para serem analisados 

(Quadro 1). 

Quadro 1. Número de dias analisados para todos os indivíduos que utilizaram o 

actígrafo. 

No de indivíduos No de dias consecutivos utilizando o actígrafo 
8 10 
7 14 

12 17 
 

3.8. Análise matemática e estatística 

Os dados obtidos nas duas primeiras etapas de coleta foram submetidos 

inicialmente à estatística descritiva (distribuição de freqüências, média e desvios 

padrão). As variáveis analisadas foram: idade, sexo, estado marital dos adolescentes e de 

seus pais, número de filhos, composição familiar, desempenho escolar, cursos 
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extracurriculares, hábitos de fumo e álcool, atividades físicas e atividades durante o 

tempo livre, condições de saúde, situação ocupacional, horários de dormir e acordar 

durante a semana e fins-de-semana, cochilos, queixas relacionadas ao sono, parassonias, 

sensação de sonolência e cansaço durante a vigília, ingestão de estimulantes e de 

indutores de sono, idade que começaram a trabalhar, local de trabalho e função exercida, 

salário, tempo gasto para se deslocar para o trabalho e a escola, horário de trabalho, 

descanso e alimentação e sensação de sonolência durante o trabalho. 

Os dados obtidos na terceira etapa de coleta também foram submetidos 

inicialmente à análise descritiva (média e desvios padrão). Os dados em formato original 

de horas foram convertidos em minutos para viabilizar os cálculos. Foram utilizados os 

programas Excel 2000 for Windows Me ® e Statistica ® for Windows 5.0, edição 1995, 

da StatSoft, Inc. ®. 

Foram calculados as médias e os desvios padrão, de cada aluno, para o conjunto 

dos dias da semana (domingo a quinta-feira) e fins-de-semana (sexta e sábado) das 

seguintes variáveis: horário de início do sono noturno, horário de término de sono 

noturno, duração do sono noturno (diferença entre os horários de dormir e acordar), 

latência subjetiva do sono noturno (tempo estimado que o estudante levou para 

adormecer), horário de início e término do despertar noturno, duração do despertar 

noturno, eficiência do sono noturno, facilidade em adormecer à noite (distância do ponto 

zero na escala analógica), facilidade em despertar pela manhã (distância do ponto zero 

na escala analógica), qualidade subjetiva do sono noturno (distância do ponto zero na 

escala analógica), horário de início do cochilo, horário de término do cochilo, duração 

do sono diurno (cochilos com duração ≥ 5min) e duração do sono diário (somatória da 

duração do sono noturno e duração do sono diurno). 

Foram calculados as médias e os desvios padrão, de cada aluno, para o conjunto 

dos dias da semana (domingo a quinta-feira) e fins-de-semana (sexta e sábado) das 

seguintes variáveis: ocorrência de despertar noturno, ocorrência de despertar espontâneo, 

número de cochilos. Para análise estatística das variáveis, calculamos um índice, a partir 



 

 47

da razão entre o número de ocorrências das variáveis sobre o número total de dias 

registrados separadamente nos dias da semana e nos fins de semana. 

Os dados passaram por teste de normalidade (Teste de Shapiro-Wilk) para que 

fosse possível escolher os testes adequados para a análise estatística. As variáveis 

apresentaram distribuição normal e foram testadas através da análise de variância 

(ANOVA) de 1 fator e teste t-Student para amostras dependentes (dias da semana e fins-

de-semana). Foram feitas múltiplas comparações utilizando a correção de Tukey-HSD 

(honest significant diferences). Para estas análises foi utilizado o programa Statistica ® 

for Windows 5.0, edição 1995, da StatSoft, Inc. ®. 

 Em todas as análises foi considerado o nível de significância de 5%. 

Os registros da Actigrafia foram processados automaticamente pelo programa 

AW2®, versão 2.3.01 (Ambulatory Monitoring, Inc., 2000), que acompanha o actígrafo 

(Figura 1). De acordo com os dados brutos mostrados pela actigrafia e com o diário de 

sono e os protocolos de atividades preenchidos pelos estudantes, foi feita a edição dos 

dados no software AW2® (Figura 2). O intervalo marcado em verde mostra baixa 

atividade, indicando desde o período que o indivíduo foi se deitar até o período que se 

levantou da cama. A linha em vermelho indica os prováveis períodos que o estudante 

realmente estava dormindo. O intervalo indicado com a faixa rosa indica o período em 

que o actígrafo foi retirado. 

Para os dados actigráficos, os dias em que mais de 33% (965min) dos dados 

foram perdidos, foram considerados incompletos e excluídos das análises. Somente 

noites completas, sem dados perdidos, serão utilizados. 
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Figura 1. Representação gráfica do ciclo vigília-sono através do registro actigráfico de 

um estudante trabalhador do sexo masculino, antes da edição. São Paulo. 2001. 

 

Figura 2. Representação gráfica do ciclo vigília-sono através do registro actigráfico de 

um estudante trabalhador do sexo masculino, após edição. São Paulo. 2001.  

 

Com os registros obtidos por meio do protocolo diário de atividades e da 

Actigrafia também foram elaborados gráficos individuais com representação das 

atividades realizadas pelos adolescentes. Utilizando o programa Chronos 2, 1997, que 
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foi desenvolvido pelo Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos 

do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, foram construídos 

duplos-gráficos (“double-plotting”) representando o ciclo vigília-sono (CVS). O duplo-

gráfico permite visualizar toda a série temporal em blocos de dois dias consecutivos (48 

horas), de modo que a primeira linha refere-se ao primeiro e segundo dias da série, a 

segunda linha refere-se ao segundo e terceiro dias da série e assim por diante. Estes 

gráficos foram comparados visualmente aos gráficos da Actigrafia, a fim de verificar 

superposição dos diferentes registros (Figura 3 e 4). 

Figura 3. Representação gráfica do ciclo vigília-sono (actograma) obtido a partir do 

protocolo diário de atividades e do actígrafo de um estudante trabalhador. São Paulo. 

2001. 

 

Figura 4. Representação gráfica do ciclo vigília-sono (actograma) obtido a partir do 

protocolo diário de atividades e do actígrafo de um estudante não trabalhador. São 

Paulo. 2001. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Idade dos alunos 

Obtivemos 27 alunos, sendo 8 no grupo masculino trabalhador (MT), 8 alunos no 

grupo feminino trabalhador (FT), 5 alunos no grupo masculino não trabalhador (MNT) e 

6 alunos no grupo feminino não trabalhador (FNT). A idade média é de 16,6 anos (d.p. 

=1,1 anos) e os quatro grupos apresentam idade semelhante, não sendo observado efeito 

da idade sobre o trabalho [F1,23 = 1,3; p = 0,26]e o sexo [F1,23 = 2,9; p = 0,10]. 

4.2. Questionário caracterização das condições de vida e saúde dos 

estudantes 

4.2.1. Dados demográficos 

Em relação ao sexo, 13 são homens (48,1%) e 14 são mulheres (51,9%); todos 

são solteiros e não possuem filhos; o número de pessoas que dividem a moradia é em 

média 4,9 pessoas (d.p. =1,7 pessoas); sendo pai, mãe e irmãos (51,9%). Os estados 

maritais dos pais são casados (63%), separados (29,6%) e viúvos (7,4%). 

Em relação ao hábito de fumo, 22,2% são fumantes; fumam em média 13 

cigarros/dia a 8,3 meses (sendo 29,6% do grupo dos estudantes trabalhadores). Em 

relação à ingestão de bebida alcoólica, 11,1% bebem mais de quatro vezes/semana 

(sendo 29,6% do grupo das alunas trabalhadoras); 3,7% consideram esse consumo 

exagerado, 29,6 já esteve alto ou de ressaca por causa da bebida (sendo 37,5% do grupo 

dos estudantes trabalhadores) e 11,1% já se desentendeu ou discutiu com pessoas por ter 

bebido. 

Sobre os hábitos de exercício, 14,8% não praticam exercícios (sendo, desses, 

25% de alunos trabalhadores), 33,3% praticam o futebol, e 11,1% praticam natação e 

dança. Entre os que praticam futebol, 60% são alunos não trabalhadores, para os que 

praticam natação, 12,5% são trabalhadores, e para os que praticam dança 25,0% são 
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alunas trabalhadoras. Entre aqueles que fazem, 29,6% o fazem de duas a três 

vezes/semana, sendo, 66,7% alunas não trabalhadoras. 

Em relação ao tempo gasto com o lazer, foi observado que os estudantes 

trabalhadores gastam em média 15,3 horas/semana com estas atividades, enquanto os 

estudantes não trabalhadores gastam 24,5 horas/semana. Para o número de atividades 

realizadas no período, foi observado que os estudantes não trabalhadores e as alunas 

trabalhadoras realizam em média 4 tipos de atividades nos horários de lazer, como por 

exemplo, assistir televisão, ir ao cinema, praticar esportes, conversar com os amigos, ir à 

festas, assistir jogos esportivos e namorar, enquanto os alunos trabalhadores realizam em 

média 2 tipos destas atividades nos horários de lazer. 

4.2.2. Dados escolares 

Em relação ao próprio desempenho escolar, os alunos deram em média nota 7,3 

numa escala de zero a 10 pontos. A resposta à opção “às vezes” foi registrada entre: 

55,6% que disseram faltar muito às aulas (dos quais 33,3% pertencem ao grupo das 

alunas trabalhadoras); 66,7% sentem dificuldades para se concentrar nos estudos (destas 

61,1% fazem parte do grupo dos alunos trabalhadores); 63,0% sentem sono durante as 

aulas (dos quais 70,6% fazem parte do grupo alunos trabalhadores); 14,8% das alunas 

costumam dormir durante as aulas. Responderam à opção sim: 48,1% ficam 

razoavelmente acordados e atentos na sala de aula (sendo 69,2% alunas), 70,4% fazem 

as tarefas escolares; 33,3% fazem cursos extracurriculares (inglês, computação, etc.) e 

gastam em média 5,2 horas/semana com os estudos (sendo 29,6% dos estudantes 

trabalhadores). 

4.2.3. Dados de saúde 

Os estudantes consideram-se pessoas saudáveis, pois 74,0% deram nota acima de 

7 para sua própria saúde, 48,1% não ficaram doentes no último ano e 66,7% não 

tomaram nenhum medicamento no último mês. Quando perguntados sobre sentir moleza 

no corpo, 51,9% disseram sentir, e destes 75% eram alunas trabalhadoras. 
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4.2.4. Escala de problemas de sono 

As questões referem-se a problemas de sono ocorridos no último mês. Para a 

questão “dificuldades para pegar no sono”, 4 trabalhadores (18,5%) disseram ocorrer 

freqüentemente ou quase todos os dias. Na questão “precisa de muito mais tempo do que 

os outros para acordar pela manhã”, 4 alunos não trabalhadores (14,8%) disseram 

ocorrer freqüentemente ou quase todos os dias. A questão “está dormindo menos do que 

o habitual por causa do trabalho”, 4 trabalhadores (14,8%) disseram ocorrer quase todos 

os dias, sendo 75% mulheres trabalhadoras. A questão “está dormindo demais ou 

durante muito tempo ao longo do dia”, 4 estudantes (14,8%) disseram ocorrer 

freqüentemente ou quase todos os dias, e destes 3 alunos são não trabalhadores. 

Para a questão “está dormindo menos do que o habitual porque tem que estudar 

ou fazer dever de casa”, 33,3% disseram ocorrer freqüentemente ou quase todos os dias, 

sendo 77,8% estudantes trabalhadores. 

Esta escala possui um escore de 0–39 pontos, mas a somatória dos adolescentes 

não ultrapassou 17 pontos, sendo em média 7,5 pontos (d.p. = 3,9 pontos). 

Quando perguntados se dormem o suficiente, 44,4% disseram que raramente ou 

nunca isto acontece, sendo 33,3% do grupo dos trabalhadores. Em relação ao cansaço ao 

acordar, 37,0% disseram ocorrer freqüentemente ou quase todos os dias, destes 60,0% 

são alunos trabalhadores. E em relação ao cansaço durante o dia, 18,5% disseram 

ocorrer freqüentemente ou quase todos os dias, sendo 80,0% alunos trabalhadores. 

4.2.5. Cochilos 

No transporte 37% referiram cochilar, e destes 60% são alunos trabalhadores. Os 

horários em que os cochilos ocorrem são: 07:00h e às 18:00h, com uma duração média 

de 21min. 
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Durante a semana 25,9% referiram cochilar à tarde, e destes 33,3% são não 

trabalhadores. Os cochilos ocorrem em média às 13:00h, com uma duração média de 

30min. 

Nos fins-de-semana 33,3% cochilam à tarde, em média às 14:30h, por um 

período de 35min. 

4.2.6. Utilização de estimulantes ou calmantes 

Os adolescentes disseram não utilizar estimulantes ou indutores do sono. 

4.2.7. Parassonias 

Enquanto dormem, uma aluna trabalhadora (3,7%) refere ranger os dentes; 

37,0% mexem-se muito; 14,8% sentem dificuldade para respirar; 37,0% falam 

dormindo; dois trabalhadores (7,4%) andam dormindo; um aluno trabalhador (3,7%) 

chuta as pernas; e um aluno não trabalhador ronca e tem pesadelos. 

4.3. Questionário caracterização das condições de trabalho dos estudantes 

Dos 27 estudantes, 16 (59,3%) trabalham, sendo 8 alunas e 8 alunos. A idade 

média com que começaram a trabalhar é 13,4 anos (d.p. = 3.12), sendo que 50% dos 

alunos e 25% das alunas começaram a trabalhar com 15 anos. Os locais de trabalho são: 

18,8% no comércio, 62,5% no setor de serviços (escritório ou banco), sendo que neste 

setor encontram-se 75% dos alunos e 50% das alunas; 6,3% em consultório 

odontológico, 6,3% em lava-rápido e 6,3% em oficina de costura. A função exercida por 

eles é: 1 lavador de carros, 3 balconistas (37,5% das alunas), 3 auxiliares 

administrativos, 3 ajudantes geral, 1 recepcionista e 5 office-boys (62,5% dos alunos). 

Recebem em média R$ 273,29 por mês. 

Em relação ao tempo gasto para ir ao trabalho, os estudantes gastam em média 45 

minutos (d.p.=41,6); para ir à escola 27,4 minutos (d.p.=20,3 min.) e para ir para casa 

após as aulas 38,4 min. (d.p.=30,8 min.). 
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O horário de trabalho de segunda a sexta-feira ocorria das 8h às 17h19min. para 

os alunos e das 8h33min às 17h54min para as alunas. Aos sábados os alunos 

trabalhavam das 8h às 17h15min e as alunas das 8h52min às 16h53min. A duração 

média de trabalho para os alunos foi de 48,4h/semana (d.p.=7,2h.) e para as alunas 

44,8h/semana (d.p.=7,6h). Em relação ao horário de descanso ou alimentação, 87,5% 

possuem horário de almoço, que em média inicia ás 12:30h (d.p. = 45,7 min.) e termina 

às 13:25h (d.p. = 58min.) para os alunos e ás 12:30h (d.p.=75,5min) às 1:08 

(d.p.=92min) para as alunas. A duração média do almoço é de 60 min (d.p.=14min) para 

os alunos e de 38min (d.p.=23min) para as alunas. 

4.4. Protocolo diário de atividades e diário de sono 

Verificamos na tabela 1 e figura 5 que nas atividades registradas no protocolo, a 

duração média foi de: para o trabalho 7h09min e para as atividades no lar 40min, sendo 

maior para o grupo feminino não trabalhador (1h12min). Para o transporte verificamos 

efeito do trabalho [F(1,23)=4,9; p=0,04], sendo 1h58min o tempo gasto pelos 

trabalhadores e 1h14min pelos não trabalhadores. Para outras atividades (cursos 

extracurriculares e esportes) há variação entre o grupo dos trabalhadores e dos não 

trabalhadores [F(1,23)=4,6; p=0,04], onde os estudantes trabalhadores gastam 33min, 

enquanto os estudantes que não trabalham gastam 83min. O tempo de folga diário para 

os estudantes trabalhadores é em média 7h29min, enquanto os estudantes não 

trabalhadores 8h38min. Para a escola, os estudantes trabalhadores ficam 2h02min na 

escola e os não trabalhadores 2h32min, mostrando efeito do trabalho [F(1,23)=10,0; 

p=0,00]. 

Tabela 1. Média da duração do tempo gasto por dia com as seguintes 
atividades: trabalho, atividades no lar, transporte, outras atividades 
(exercícios e cursos extra-curriculares), folga, escola e sono, para os quatro 
grupos (MT – masculino trabalhador; FT – feminino trabalhador; MNT – 
masculino não trabalhador e FNT – feminino não trabalhador), avaliados 
pelo protocolo diário de atividades. Estudantes do ensino médio, São Paulo, 
2001. 
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VARIÁVEL MT FT MNT FNT 
Trabalho 435,2 422,8 - - 
Atividades no lar 37,5 24,5 25,1 72,3 
Transporte 105,3 129,7 91,9 59,7 
Outras atividades 30,2 37,0 86,7 81,0 
Folga 456,2 442,4 518,8 507,0 
Escola 126,8 118,1 155,8 149,4 
Sono 494,8 481,2 530,2 566,9 

Figura 5. Média da duração do tempo gasto por dia com as seguintes atividades: 

trabalho, atividades no lar, transporte, outras atividades (exercícios e cursos extra-

curriculares), folga, escola e sono, para os quatro grupos, avaliados pelo protocolo diário 

de atividades. Estudantes do ensino médio, São Paulo, 2001. 

 

4.5. Dados actigráficos 

4.5.1. Horários de dormir 

Para o horário de dormir não foi encontrado efeito do trabalho e do sexo durante 

a semana (Anexo 6). Nos fins-de-semana foi encontrado efeito do trabalho [F(1,23)=6,1; 

p=0,02]. De forma geral, os alunos trabalhadores dormiam em média mais tarde nos dias 

de semana (11,4min) do que nos fins de semana (3,3min), enquanto os não trabalhadores 
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dormiam em média no mesmo horário (10,2min) durante a semana e cerca de uma hora 

mais tarde (1:03h) nos fins-de-semana (Tabela 2 - Figura 6 e 7 – Anexo 7). 

4.5.2. Horários de acordar 

Para o horário de acordar houve efeito do trabalho para os dias da semana [F(1,23) 

= 17,3; p=0,00]. Os alunos trabalhadores (MT e FT) acordavam em média às 7:43h, 112 

minutos mais cedo do que os alunos não trabalhadores (MNT e FNT) que acordavam em 

média às 9:35h. Para os fins-de-semana não foi encontrado efeito do trabalho e do sexo 

(Anexo 6). O grupo dos trabalhadores (MT e FT) e o grupo masculino não trabalhador 

acordavam em média às 9:00h, enquanto o grupo feminino não trabalhador acordava às 

10:48h. Para o grupo dos trabalhadores (MT e FT), o horário de acordar foi semelhante 

ao longo da semana e 1h21min mais tardio nos fins-de-semana [t=-3,27;p<0,01]. Já o 

grupo masculino não trabalhador apresenta semelhanças nos horários de acordar ao 

longo de toda a semana, enquanto o grupo feminino não trabalhador acorda cerca de 

108min mais tarde nos fins-de-semana (Tabela 2 – Figura 6 e 7 – Anexo 7). 

Figura 6. Média e desvios-padrão, em horas, do horário de dormir e acordar, do sono 

noturno e do cochilo nos dias de semana (segunda à sexta-feira), para os quatro grupos, 

avaliados pela actigrafia. Estudantes do ensino médio, São Paulo, 2001. 
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Figura 7. Média e desvios-padrão, em horas, do horário de dormir e acordar, do sono 

noturno e do cochilo nos fins-de-semana, para os quatro grupos, avaliados pela 

actigrafia. Estudantes do ensino médio, São Paulo, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3. Duração do sono 

Verificamos efeito do trabalho para os dias da semana [F(1,23)=16,7; p=0,00]. Nos 

fins-de-semana houve o efeito do sexo [F(1,23)=10,8; p=0,00] e a interação entre o 

trabalho e o sexo [F(1,23)=4,8; p=0,04] na duração do sono noturno. Os alunos 

trabalhadores dormiam durante a semana 6h49min em média, enquanto as alunas 

trabalhadoras 07h30min. Os alunos não trabalhadores (FNT e MNT) dormiam em média 

8h53min. Nos fins-de-semana os alunos trabalhadores (MT e FT) dormem em média 

8h38min, enquanto os alunos não trabalhadores dormem 7h28min e as alunas não 

trabalhadoras 9h43min. A duração do sono nos fins-de-semana foi maior para 3 grupos 

(trabalhadores e feminino não trabalhador) (Tabela 2 – Figura 8 e 9 – Anexo 7). 

Os adolescentes trabalhadores dormem em média 1h30min a menos durante a 

semana quando comparado com o fim-de-semana [t=-4,04;p<0,01], enquanto que para 

os adolescentes não trabalhadores a duração de sono é a mesma. 
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Figura 8. Média e desvios-padrão, em minutos, da latência do sono, da duração do sono 

noturno, da duração do cochilo e da duração do sono total nos dias de semana (segunda à 

sexta-feira), para os quatro grupos, avaliados pela actigrafia. Estudantes do ensino 

médio, São Paulo, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Média e desvios-padrão, em minutos, da latência do sono, da duração do sono 

noturno, da duração do cochilo e da duração do sono total nos fins-de-semana, para os 

quatro grupos, avaliados pela actigrafia. Estudantes do ensino médio, São Paulo, 2001. 
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4.5.4. Padrões de sono 

Os padrões de sono dos estudantes trabalhadores (MT) foram caracterizados por: 

regularidade no horário do início e fim do sono durante a semana e regularidade no 

horário de início do sono nos fins-de-semana; atraso de fase nos fins-de-semana, e maior 

duração de sono nos fins-de-semana (Figura 10). 

Figura 10. Horários de início e fim do sono nos diferentes dias da semana do grupo de 

adolescentes trabalhadores do sexo masculino (MT, n=8). 
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Os padrões de sono das estudantes trabalhadoras (FT) foram caracterizados por: 

regularidade no horário do início do sono durante a semana, regularidade no horário de 

fim do sono nos fins-de-semana; atraso de fase nos fins-de-semana, e maior duração de 

sono nos fins-de-semana (Figura 11). 
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Figura 11. Horários de início e fim do sono nos diferentes dias da semana do grupo de 

adolescentes trabalhadores do sexo feminino (FT, n=8). 
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Os padrões de sono dos alunos não trabalhadores foi caracterizado por uma 

maior duração de sono, durante a semana e fins-de-semana, atraso de fase no horário de 

início do sono durante a semana, irregularidade nos horários de dormir e acordar (Figura 

12). 
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Figura 12. Horários de início e fim do sono nos diferentes dias da semana do grupo de 

adolescentes não trabalhadores do sexo masculino (MNT, n=5). 
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Os padrões de sono das alunas não trabalhadoras foi caracterizado por 

regularidade nos horários de dormir durante a semana e fins-de-semana, atraso de fase 

para o horário de acordar nos fins-de-semana e maior duração de sono nos fins-de-

semana (Figura 13). 

Figura 13. Horários de início e fim do sono nos diferentes dias da semana do grupo de 

adolescentes não trabalhadores do sexo feminino (FNT, n=6). 



 

 62

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sábado/Domingo

Sexta/Sábado

Quinta/Sexta

Quarta/Quinta

Terça/Quarta

Segunda/Terça

Domingo/Segunda

Horário (h)

 

4.5.5. Latência do sono 

Para a latência do sono não foi encontrado efeito significativo do trabalho e do 

sexo durante a semana e fins-de-semana (Anexo 6). Durante a semana, a latência média 

dos grupos foi de 15,5 min. Nos fins-de-semana, a latência dos alunos trabalhadores foi 

15,5 min, e dos alunos não trabalhadores 20 min (Tabela 2 – Figura 8 e 9). 

4.5.6. Eficiência do sono 

A eficiência do sono noturno (duração do sono noturno/tempo total na cama) não 

demonstrou efeito significativo para o trabalho e o sexo durante a semana e fins-de-

semana (Anexo 6). Durante a semana, a eficiência média foi de 99,9%, enquanto nos 

fins-de-semana foi de 99,5% (Figura 14). 

Figura 14. Média e desvios-padrão, em porcentagem, da eficiência do sono nos dias de 

semana (segunda à sexta-feira) e fins de semana, para os quatro grupos, avaliados pela 

actigrafia. Estudantes do ensino médio, São Paulo, 2001. 
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4.5.7. Cochilos 

Em relação ao sono diurno, foi verificado efeito significativo da interação entre 

trabalho e sexo para a duração do sono diurno durante a semana [F(1,23)=5,6; p=0,03]. As 

alunas trabalhadoras apresentam a menor duração média do sono diurno (36min; 

d.p.=26min). As alunas não trabalhadoras cochilam em média 105 min (d.p.=35min) e 

os alunos 65 min. Nos fins-de-semana, os alunos trabalhadores apresentaram a menor 

duração do sono diurno (21min; d.p.=28min), enquanto os outros grupos cochilaram em 

média 67min (Tabela 3 – Figura 8 e 9).  

4.5.8. Duração total de sono 

Analisando a duração total de sono (somatória da duração do sono noturno e dos 

cochilos) durante a semana, verificamos efeito significativo do trabalho [F(1,23)=14,3; 

p=0,00] e nos fins-de-semana foi verificado efeito do sexo [F(1,23)=10,1; p=0,00]. 

Durante a semana os estudantes trabalhadores apresentaram menor duração total de sono 

(7h48min) do que os alunos não trabalhadores (9h15min). As alunas não trabalhadoras 

possuem a maior duração total de sono (10h25min). Nos fins-de-semana, a duração total 

de sono dos alunos é de 8h31min enquanto a das alunas é de 9h54min. Os alunos 

trabalhadores dormiam cerca de 1h27min menos do que os alunos não trabalhadores. 

Nos fins-de-semana as alunas dormiam 1h23min a mais do que os alunos (Tabela 2 – 

Figura 8 e 9 – Anexo 7). 
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Os adolescentes trabalhadores dormem em média 1h20min a menos durante a 

semana quando comparado com o fim-de-semana [t=-3,32;p<0,01], enquanto que para 

os adolescentes não trabalhadores a duração de sono é a mesma. 
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Tabela 2. Tabela-resumo dos valores do Teste t-Student (t e p) encontrados nas análises 

dos parâmetros de sono analisados para os dias da semana e os fins-de-semana de 

adolescentes trabalhadores. 

Variável Dias da semana Fins-de-semana Teste t P* 

Latência do Sono 13min ± 5min 15min ± 19min -0,52 0,61 

Horário de Dormir 0h11min ± 30min 0h10min ± 66min 0,11 0,91 

Horário de Acordar 7h43min ± 72min 9h03min ± 83min -3,27 p<0,01 

Duração Sono Noturno 7h09min ± 72min 8h38min ± 71min -4,04 p<0,01 

Início do cochilo 15h39min ± 177min 16h53min ± 167min -0,97 0,36 

Fim do cochilo 16h10min ± 166min 17h28min ± 149min -1,11 0,30 

Duração do cochilo 53min ± 59min 41min ± 41min 0,54 0,60 

Duração Total do Sono 7h49min ± 84min 9h10min ± 83min -3,32 p<0,01 

Duração dos despertares noturnos 8min ± 4min 10min ± 7min -2,11 0,06 

Facilidade para adormecer 7,2 ± 1,7 7,3 ± 2,1 -0,36 0,72 

Facilidade para acordar 5,2 ±2,3 6,6 ± 2,1 -3,32 p<0,01 

Qualidade do sono 6,1 ± 2,0 6,6 ± 2,1 -1,44 0,17 

*: t- nível descritivo do teste t-Student. 
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Tabela 3. Média e desvios-padrão, em minutos, da latência do sono, horário de dormir e 

acordar, e da duração do sono noturno, nos dias de semana (segunda à sexta-feira) e fins 

de semana, para os quatro grupos, avaliados pela actigrafia. Estudantes do ensino médio, 

São Paulo, 2001. 

GRUPO VARIÁVEL DIA DA SEMANA FIM DE SEMANA 

Latência do Sono 14min ± 6min 15min ± 8min 

Horário de Dormir 0h16min ± 32min 23h52min ± 76min 

Horário de Acordar 7h32min ± 42min 8h56min ±80min 

Duração Sono Noturno 6h47min ± 33min 8h24min ± 65min 

 

MT 

(N=8) 

Duração Total do Sono 7h45min ± 81min 8h46min ± 85min 

Latência do Sono 12min ± 6min 16min ± 25min 

Horário de Dormir 23h52min ± 24min 0h11min ± 56min 

Horário de Acordar 7h54min ± 94min 9h10min ± 90min 

Duração Sono Noturno 7h30min ± 94min 8h51min ± 77min 

 

FT 

(N=8) 

Duração Total do Sono 7h53min ±93min 9h35min ± 77min 

Latência do Sono 23min ± 14min 20min ± 15min 

Horário de Dormir 23h57min ± 33min 0h48min ± 64min 

Horário de Acordar 9h48min ± 68min 9h08min ± 45min 

Duração Sono Noturno 8h49min ± 77min 7h28min ± 53min 

 

MNT 

(N=5) 

Duração Total do Sono 9h16min ± 92min 8h09min ± 38min 

Latência do Sono 13min ± 15min 20min ± 17min 

Horário de Dormir 0h17min ± 32min 0h47min ± 48min 

Horário de Acordar 9h39min ± 51min 10h48min ± 76min 

Duração Sono Noturno 8h57min ± 27min 9h43min ± 39min 

 

FNT 

(N=6) 

Duração Total do Sono 10h25min ± 52min 10h22min ± 70min 
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Tabela 4. Média e desvios-padrão dos horários de início, fim e duração do sono diurno, e 

porcentagem de alunos que cochilaram em cada grupo. 

GRUPO  F(%) Início do cochilo Fim do cochilo Duração do 
cochilo 

Dia de Semana 87,5% 14h38min ± 73min 15h36min ± 114min 65min ± 74min MT 

(N=8) Fim de Semana 62,5% 17h45min ± 144min 18h07min ± 139min 21min ± 28min 

Dia de Semana 62,5% 16h48min ± 225min 17h17min ± 209min 36min ± 26min FT 

(N=8) Fim de Semana 75,0% 15h56min ± 168min 17h02min ± 150min 58min ± 43min 

Dia de Semana 60,0% 14h05min ± 60min 15h40min ± 30min 64min ± 47min MNT 

(N=5) Fim de Semana 60,0% 14h19min ± 85min 15h26min ± 130min 67min ± 44min 

Dia de Semana 83,3% 15h49min ± 129min 17h23min ± 153min 105min ± 35min FNT 

(N=6) Fim de Semana 50,0% 15h35min ± 162min 16h51min ± 194min 76min ± 65min 

 

4.6. Avaliação do Sono Pelas Escalas Analógicas 

Estas escalas variavam de zero (muito difícil/muito ruim) a dez (muito 

fácil/muito bom). 

Para a percepção de ter “facilidade para adormecer à noite” durante a semana e 

fins-de- semana não foi verificado efeito significativo do trabalho e do sexo (Anexo 6). 

Os alunos trabalhadores tiveram menor facilidade em adormecer (7,1; d.p.=1,9) do que 

os alunos não trabalhadores (7,7; d.p.= 2,5). Nos fins-de-semana, a nota média dada 

pelos grupos foi 7,4 (MT, FT e MNT) e 8,5 a nota do grupo FNT (Tabela 4 – Figura 15 e 

16). 
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Na avaliação da “facilidade em despertar pela manhã” durante a semana 

observou-se diferenças significativas entre os grupos de trabalhadores e não 

trabalhadores [F(1,23)=6,5; p=0,02]. Para o grupo dos trabalhadores (MT e FT) a nota 

média para a facilidade em despertar foi 5,1, enquanto para o grupo dos não 

trabalhadores a nota foi 7,3. Nos fins-de-semana a nota média dada pelos grupos (MT, 

FT e FNT) foi 6,8, e para o grupo MNT 8,2 em média (Tabela 4 – Figura 15 e 16 – 

Anexo 7). Os adolescentes trabalhadores referiram acordar mais facilmente nos fins-de-

semana [t=-3,32;p<0,01]. 

A qualidade subjetiva do sono noturno durante a semana, foi distinta para o 

grupo dos trabalhadores e não trabalhadores [F(1,23)=6,2; p=0,02], mas não houve 

diferenças significativas nos fins-de-semana (Anexo 6). Durante a semana, a nota média 

dada pelo grupo dos trabalhadores foi 5,5, enquanto que para o grupo dos não 

trabalhadores foi 8. Nos fins-de-semana, a nota média dada pelo grupo dos trabalhadores 

(MT e FT) foi 6,7, enquanto o grupo dos não trabalhadores (MNT e FNT) deram em 

média 8 (Tabela 4 – Figura 15 e 16 – Anexo 7). 

Figura 15. Média e desvios-padrão das escalas analógicas visuais: facilidade em 

adormecer à noite, qualidade do sono noturno e facilidade em despertar pela manhã, nos 

dias da semana (segunda à sexta-feira), para os quatro grupos, avaliados pelo protocolo 

diário de atividades. Valores das escalas analógicas visuais: 0 = muito fácil adormecer/ 

despertar, qualidade muito ruim; 10 = muito difícil adormecer/ despertar, qualidade 

muito boa. 
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Figura 16. Média e desvios-padrão das escalas analógicas visuais: facilidade em 

adormecer à noite, qualidade do sono noturno e facilidade em despertar pela manhã, nos 

fins de semana, para os quatro grupos, avaliados pelo protocolo diário de atividades. 

Valores das escalas analógicas visuais: 0 = muito fácil adormecer/ despertar, qualidade 

muito ruim; 10 = muito difícil adormecer/ despertar, qualidade muito boa. 
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Tabela 5. Média e desvios-padrão das escalas analógicas visuais: facilidade em 

adormecer à noite, qualidade do sono noturno e facilidade em despertar pela manhã, nos 

dias da semana (segunda à sexta-feira) e fins de semana, para os quatro grupos. Valores 

das escalas analógicas visuais: 0 = muito fácil adormecer/ despertar, qualidade muito 

ruim; 10 = muito difícil adormecer/ despertar, qualidade muito boa. 

GRUP
O 

VARIÁVEL DIA DE SEMANA FIM DE SEMANA 

Facilidade em Adormecer 7,2 ± 2,3 7,9 ± 1,8 

Facilidade em Despertar 5,4 ± 2,7 7,0 ± 1,9 
MT 

(N=8) 
Qualidade do Sono 6,9 ± 2,3 7,1 ± 2,0 

Facilidade em Adormecer 6,9 ± 1,5 6,9 ± 2,5 

Facilidade em Despertar 4,9 ± 1,8 6,4 ± 2,3 
FT 

(N=8) 
Qualidade do Sono 5,4 ± 2,8 6,3 ± 2,3 

Facilidade em Adormecer 7,6 ± 2,3 7,6 ± 1,7 

Facilidade em Despertar 7,4 ± 1,8 8,2 ± 1,1 
MNT 

(N=5) 
Qualidade do Sono 7,8 ± 2,2 8,0 ± 1,2 

Facilidade em Adormecer 7,7 ± 2,7 8,5 ± 1,5 

Facilidade em Despertar 7,2 ± 2,1 7,0 ± 2,8 
FNT 

(N=6) 
Qualidade do Sono 7,7 ± 1,6 8,0 ± 1,7 

 

4.7. Ocorrência de despertar espontâneo ao acordar e despertar noturno 

Durante a semana e nos fins-de-semana não foi encontrado efeito do trabalho e 

do sexo para a forma de despertar pela manhã (Anexo 6). Os estudantes acordam 

sozinhos em média 2 vezes durante a semana e nos fins-de-semana (1,9 vezes) dos dias 

(Tabela 5 - Figura 17 e 18). 
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Em relação ao despertar noturno, não foi verificado efeito significativo do sexo e 

do trabalho sobre a proporção de despertares noturnos (número total de despertares 

durante a noite/número de dias coletados) durante a semana e fins-de-semana (Anexo 6). 

Os estudantes acordam 1,2 vezes por noite durante a semana, e 1,5 vezes nos fins-de-

semana (Tabela 5 - Figura 17 e 18). 

Também analisamos o efeito do trabalho e do sexo sobre a proporção de dias 

com sono diurno (número de dias com cochilos/número de dias coletados) durante a 

semana e nos fins-de-semana, e não encontramos resultados significantes (Anexo 6). 

Durante a semana, os estudantes trabalhadores cochilam em média 1 vez ao dia, os 

alunos não trabalhadores em 0,5 dos dias e as alunas não trabalhadoras em 1,1 dos dias. 

Já nos fins-de-semana, os estudantes não trabalhadores cochilam em média em 0,9 dos 

dias, enquanto os trabalhadores em apenas 0,6 dos dias (Tabela 5). 

Figura 17. Média e desvios-padrão dos índices de ocorrência de: despertar espontâneo, 

cochilos e despertar noturno, para os quatro grupos durante a semana, avaliados pela 

actigrafia e diário de sono. Estudantes do ensino médio, São Paulo, 2001. 
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Figura 18. Média e desvios-padrão dos índices de ocorrência de: despertar espontâneo, 

cochilos e despertar noturno, para os quatro grupos durante os fins-de-semana, avaliados 

pela actigrafia e diário de sono. Estudantes do ensino médio, São Paulo, 2001. 
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Tabela 6. Média e desvios-padrão dos índices de ocorrência de: despertar espontâneo, 

cochilos e despertar noturno, para os quatro grupos durante a semana e fins-de-semana. 

GRUPO VARIÁVEL DIA DE SEMANA FIM DE SEMANA 

Despertar espontâneo 2,0 ± 0,5 1,9 ± 0,5 

Ocorrência de cochilos 1,0 ± 0,9 0,5 ± 0,2 
MT  

(N=8) 
Despertar noturno 1,2 ± 0,5 1,6 ± 0,5 

Despertar espontâneo 2,3 ± 0,7 2,2 ± 0,4 

Ocorrência de cochilos 1,0 ± 0,5 0,7 ± 0,6 
FT  

(N=8) 
Despertar noturno 1,0 ± 0,3 1,4 ± 0,8 

Despertar espontâneo 1,9 ± 0,1 1,7 ± 0,3 

Ocorrência de cochilos 0,5 ± 0,4 1,1 ± 1,1 MNT 
(N=5) 

Despertar noturno 1,5 ± 0,2 1,7 ± 0,2 

Despertar espontâneo 1,9 ± 0,2 1,8 ± 0,4 

Ocorrência de cochilos 1,1 ± 0,4 0,8 ± 0,3 
FNT  

(N=6) 
Despertar noturno 1,2 ± 0,3 1,5 ± 0,3 
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5. DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que a formação educacional dos adolescentes 

trabalhadores está sendo prejudicada. O tempo utilizado no transporte e no trabalho 

fazem com que o trabalhador fique menos tempo na escola e nos cursos extra-

curriculares, como o inglês, a informática entre outros. Os adolescentes trabalhadores 

também possuem menor tempo para se dedicarem a atividades físicas, que são 

fundamentais para o seu desenvolvimento. Estes resultados não são encontrados na 

literatura, pois as pesquisas enfocam o aproveitamento escolar e não a permanência na 

escola.  

VIEIRA (2001) observou que a escolarização dos jovens tem forte relação com 

o número de horas trabalhadas. Para os jovens que freqüentam escola, a incidência de 

trabalho em tempo integral varia de 33 a 78%, enquanto para aqueles que não 

freqüentam escola a porcentagem de jovens trabalhando em tempo integral chega a 

atingir 90%. Pode-se então afirmar que os jovens enfrentam uma longa jornada em seu 

dia a dia, o que compromete severamente os que freqüentam a escola. SILVA & 

KASSOUF (2001) utilizando dados da PNAD/IBGE (1998), demonstram que 60% dos 

jovens trabalhadores, diariamente, têm uma jornada de 12 a 14 horas ou mais, quando se 

conta 8 horas para o trabalho, 4 horas para a escola, se for o caso de estudantes, e cerca 

de 2 horas para o transporte. Em nosso estudo, os estudantes trabalhadores ficavam em 

média 2h02mim na escola e os não trabalhadores 2h32min (horário escolar oficial: 19:00 

– 22:30h), e o tempo gasto com o transporte para os trabalhadores era em torno de 2 

horas diárias. 

De acordo com os dados de VIEIRA (2001) observa-se que tanto a taxa de 

participação no mercado de trabalho como a taxa de não freqüência à escola cresce com 

a idade. Conforme exposto por BARROS E MENDONÇA (1991) as razões podem ser 

agrupadas em três categorias. A primeira explicação baseia-se na crescente atratividade, 

com a idade, do mercado de trabalho: os salários aumentam e a oferta de melhores 

empregos torna-se mais freqüente. Em segundo lugar, a atratividade da escola tende a se 
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reduzir, o que se deve tanto à repetência quanto à insatisfação ou à desilusão com o 

sistema educacional. E por último, a crescente independência com a idade acarreta uma 

maior procura por emprego. Os três fatores citados se complementam, traduzindo-se em 

crescente preferência do jovem pelo trabalho, sendo que, para a grande maioria dos 

jovens, o trabalho passa a ser priorizado e o estudo passa a ser atividade secundária e 

noturna, quando não é abandonada. 

VIEIRA (2001) também verificou que a média do número de anos de 

escolaridade varia inversamente com a idade em que os jovens de 15 a 24 anos de idade 

começaram a trabalhar. A escolaridade média dos jovens que começaram a trabalhar 

com idade entre 19-21 anos chega a ser o dobro da escolaridade média daqueles que 

começaram a trabalhar com nove anos ou menos. De modo geral, quanto mais jovem se 

começa a trabalhar, maiores são os efeitos adversos do trabalho sobre a escolaridade dos 

indivíduos. A entrada precoce no mercado de trabalho geralmente reduz a oportunidade 

de uma boa educação, pois se sabe que crianças e jovens trabalhadores têm menor 

oportunidade de freqüentar escola regularmente, impedindo-os de obter um melhor 

trabalho e, conseqüentemente, aumento de rendimentos, mesmo na fase adulta da vida. 

Mesmo quando são capazes de freqüentar a escola, para muitos não sobra tempo para 

estudar, aumentando a repetência e a desistência. 

5.1. As características do ciclo vigília-sono 

Ao compararmos estudantes trabalhadores e não trabalhadores que 

freqüentavam as aulas à noite, foram observadas diferenças quanto ao horário, duração e 

regularidade do padrão de sono. Estes resultados concordam com os achados de vários 

autores, que demonstram a variação ao longo da semana para os horários de dormir e 

acordar, a regularidade e a duração do sono dos adolescentes (ALLEN & MIRABLE, 

1989; HAWKINS & SHAW, 1991; LEVY et al., 1986; STRAUCH & MEIER, 1988). 

Neste estudo, verificamos que o horário de dormir durante a semana é 

semelhante para os grupos, e o horário de acordar é mais tardio para os alunos não 

trabalhadores. Estes últimos possuíam, aparentemente, maior liberdade na escolha dos 
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horários de sono. Estes resultados são semelhantes aos encontrados por WOLFSON 

(1996) que em seu trabalho verificou que 45% dos estudantes do ensino médio vão 

dormir depois da meia-noite nos dias da semana, e 90% depois da meia-noite nos fins-

de-semana.  

Em nosso estudo, os adolescentes não trabalhadores vão dormir 40 minutos 

mais tarde do que os adolescentes trabalhadores (em média as 00:47 min) nos fins-de-

semana, e acordam em média as 09:36h todos os dias. JOHNS et al. (1971) verificaram 

que os estudantes universitários também vão dormir as 00:45h, sendo 1h20min mais 

tarde quando comparado com os dias da semana, e acordam em média as 7:09h durante 

a semana e as 9:00h nos fins-de-semana. Em relação ao horário de acordar durante a 

semana, os resultados são discrepantes, pois no estudo de JOHNS et al., os estudantes 

acordam cedo devido ao horário escolar, e em nosso estudo este fator não interfere nos 

horários de sono dos adolescentes. 

Para os estudantes trabalhadores, durante os fins-de-semana, verificamos efeito 

do trabalho para o horário de dormir, não ocorrendo o mesmo com o horário de acordar. 

Os estudantes trabalhadores dormem mais cedo nos fins-de-semana, quando comparados 

com os estudantes não trabalhadores, deslocando mais os horários do sono 

(principalmente o horário de acordar) dos dias de semana para os fins-de-semana. 

Portanto, ocorre um aumento do número de horas de sono para o grupo dos 

trabalhadores, durante os fins-de-semana, decorrente provavelmente do débito de sono 

acumulado durante os dias de trabalho. MACHADO et al. (1998) também observaram 

que estudantes universitárias do curso noturno (17 a 21 anos) que trabalhavam, não 

atrasavam seu horário de dormir nos fins-de-semana, demonstrando que a tendência ao 

atraso de fase nos fins-de-semana depende de fatores sociais, como o estudo e o 

trabalho. 

Como VINHA et al. (2001), que compararam estudantes trabalhadores com 

estudantes não trabalhadores que estudam no período noturno, não encontramos 

diferenças significativas no horário de dormir durante a semana, talvez, devido ao 
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horário escolar e ao tempo gasto com o transporte. Verificamos que os estudantes 

trabalhadores ao saírem da escola dispendem aproximadamente, 1 hora no transporte, 

indo dormir logo após chegarem as suas residências. Os estudantes não trabalhadores 

gastam em média, 30 minutos com o transporte e não dormem logo após chegarem em 

casa. Estes fatos associados ao débito de sono acumulado podem explicar a ausência de 

diferenças entre os dois grupos nos horários de dormir dos adolescentes trabalhadores 

durante a semana. O mesmo não foi encontrado por CARSKADON et al. (1989) ao 

compararem a duração do sono entre estudantes americanos do período matutino e que 

trabalhavam 20 horas semanais, com estudantes não trabalhadores. Neste estudo foram 

verificados horários de dormir mais tardios, nos dias de semana e fins de semana, para o 

grupo trabalhador. Provavelmente, isto ocorreu devido à menor carga horária de trabalho 

(20h) em comparação com os estudantes de nossa pesquisa (45,6h em média). 

No mesmo estudo CARSKADON et al. (1989) não verificaram diferenças no 

horário de acordar entre estudantes trabalhadores e não trabalhadores. Os estudantes 

norte americanos estudavam de manhã e trabalhavam à tarde: assim, este resultado deve 

estar associado ao horário de início das aulas e do fim do horário de trabalho. A 

influência do horário de início das aulas pode ser vista no estudo realizado por VALDEZ 

et al. (1996) com estudantes mexicanas (idade média 17,5 anos ± 1,3) que estudavam de 

manhã e à tarde. As estudantes do período da manhã (7h às 12h) acordavam cerca de 

2,5h mais cedo e apresentavam duração de sono cerca de 2h menor nos dias de aula do 

que as estudantes que freqüentavam as aulas das 14h às 18h.  

VALDEZ et al. (1996) sugerem que o atraso de fase nos fins-de-semana 

representaria apenas a expressão do sistema de temporização da espécie humana, que 

possui um período endógeno maior que 24 horas. Nas situações de enfraquecimento de 

alguns sincronizadores sociais (trabalho, estudo), o sistema de temporização tenderia a 

expressar o seu período endógeno, provocando o atraso de fase. Uma outra interpretação 

para esse fato poderia considerar que nos fins-de-semana, haveria oportunidade de 

outros tipos de interação social dentro da família, do círculo de amizades e outras 

atividades de diversão e lazer. Essas possibilidades aliadas ao fato de que não há escola 
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ou trabalho no dia seguinte poderia estender o sono até horários mais tardios, ou em 

outras palavras, atrasar o fim da fase do sono. 

Esta extensão de sono nos fins-de-semana também poderia expressar uma 

maior privação de sono durante a semana (CARSKADON, 1990). Mesmo com o 

aumento da duração do sono nos fins-de-semana, a duração do sono durante a semana 

dos alunos trabalhadores foi em média 1h40min menor do que a dos alunos não 

trabalhadores. Os resultados de ANDRADE et al. (1993), FEN-GAU & SOONG (1995) 

e STRAUCH & MEIER (1988) demonstram que os adolescentes dormem em média 

1h30min a menos durante a semana quando comparados aos fins-de-semana. Neste 

estudo, este fato está relacionado aos alunos trabalhadores acordarem mais cedo ao 

longo dos dias de trabalho e portanto apresentam menor duração do sono noturno ao 

longo da semana do que os alunos não trabalhadores. Enquanto os alunos trabalhadores 

tenderam a aumentar a duração do sono noturno nos dias de folga, os alunos não 

trabalhadores mantiveram similar duração de sono durante a semana e fins-de-semana. 

Muitos estudos relatam que a duração do sono nos fins-de-semana é em média 

60 minutos a mais que nos dias da semana para crianças com 10 anos de idade; esta 

diferença na duração aumenta para 90 minutos aos 13 anos de idade, chegando há 3 

horas aos 18 anos de idade (CARSKADON, 1990; STRAUCH & MEYER, 1988: 

WOLFSON, 1996). De acordo com STRAUCH & MEIER (1988) ao realizar um estudo 

longitudinal entre 1975 e 1981, verificaram que o desejo de uma maior duração de sono 

era pronunciado, variando de 54,3% para 74,5% entre os anos. Estes resultados 

demonstram que os adolescentes não obtêm o sono suficiente para satisfazer suas 

necessidades e possuem uma grande dificuldade de adaptação à redução do tempo total 

de sono. O conceito de “necessidade de sono” é determinado por múltiplos fatores, 

pequenos e grandes dormidores (WEBB & FRIEL, 1970), o desejo para encontrar o 

“paraíso do sono” (DEMENT & CARSKADON, 1982), a necessidade de compensar o 

déficit de sono (WEBB & AGNEW, 1975), ou uma teoria subjetiva onde uma maior 

duração de sono poderia conduzir a um grande bem-estar (HARTMANN, 1973). 
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HICKS et al. (1989) verificaram uma redução média de 30 minutos no tempo 

total de sono relatado por estudantes universitários entre os anos de 1978 e 1988. As 

mudanças talvez estejam vinculadas com as alterações na carga de trabalho (HAWKINS 

& SHAW,1992), no período escolar e no tempo gasto com as atividades escolares 

(CARSKADON, 1988). Esta redução na duração do sono pode ser observada no estudo 

de FISCHER et al. (2000) que ao analisarem a duração de sono de adolescentes 

trabalhadores e não trabalhadores do interior de São Paulo, verificaram que a menor 

duração de sono estava associada aos adolescentes trabalhadores do sexo masculino, 

entre 18-20 anos de idade, que estudam de manhã ou à noite no ensino médio e tem 

dificuldades de se concentrar nos estudos, e moram na área urbana.  

As diferenças na duração do sono em relação ao sexo foram observadas 

também por ANDRADE, 1991 e LEVY et al., 1986. LEVY et al. (1986) verificaram que 

em todos os grupos de idade, as garotas (12-18anos de idade) relataram dormir mais 

horas por semana (61,2 horas em média) do que os garotos (58,6 horas em média). Em 

nosso estudo também verificamos que as mulheres (trabalhadoras ou não) possuem uma 

maior duração do sono, tanto durante a semana quanto nos fins-de-semana.  

A latência do sono está relacionada à eficiência do sono noturno, e em nosso 

estudo não foi verificado efeito significativo para os grupos. Todos os estudantes 

possuíam uma eficiência média de 99,66%, o que foi também observado no estudo de 

LEVINE et al. (1988). Ao comparar estudantes universitários com eficiência do sono 

≤86% com aqueles com eficiência ≥95%, verificaram que os estudantes com alta 

eficiência do sono possuíam significativamente reduzida, a latência média (8,9min) e o 

declínio do alerta no período da tarde, do que os estudantes com baixa eficiência do sono 

(14,1min). Portanto, o estudo de LEVINE et al. apresenta evidências indiretas que 

sugerem que a sonolência de estudantes universitários é devido à redução do tempo de 

sono. A restrição do sono e a extensão do sono em indivíduos saudáveis afetam a 

eficiência do sono noturno. Especificamente, quando o sono é reduzido, a eficiência 

aumenta, e quando o sono é estendido, a eficiência do sono é reduzida. 
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A tendência a dormir e acordar mais tarde nos fins-de-semana foi verificada por 

VAN DONGEN & DINGES (2001). Estes pesquisadores demonstraram que o atraso e a 

extensão do sono dependem das diferenças individuais, como a idade, gênero, trabalho, 

tipo cronobiológico (matutino, vespertino ou indiferente), capacidade para tolerar a 

sonolência, necessidade do sono (pequeno e grande dormidores), predisposição para os 

cochilos (cochiladores e os não-cochiladores), número e duração dos cochilos e um fator 

genético. Para MERCER et al. (1998) as diferenças individuais na necessidade biológica 

do sono e na qualidade do sono talvez apareçam aos 14 anos de idade e podem explicar 

alguma variação no grau da sonolência diurna e interferir com atividades diárias. 

As condições nas quais os adolescentes trabalhadores acordavam eram menos 

satisfatórias nos dias de semana em relação aos fins-de-semana. Durante a semana os 

estudantes apresentavam maior dificuldade em acordar, menor qualidade do sono e o 

despertar espontâneo era relatado somente por 23,8% dos estudantes e 25% nos fins-de-

semana. Estes aspectos também foram apontados por outros autores (CARSKADON, 

1990; HAWKINS & SHAW, 1991). ANDERS et al. (1978) ao investigarem os padrões 

de sono de estudantes entre 10 e 13 anos de idade observaram que 60% destes eram 

acordados pelo despertador ou pelos pais nos dias de semana, e nos fins-de-semana isto 

ocorria em apenas 3% dos estudantes. 

Ao investigarmos o cansaço subjetivo, 37% dos adolescentes relataram cansaço 

ao acordar freqüentemente ou quase todos os dias, destes 60% eram alunos 

trabalhadores, e 18,5% relataram cansaço durante o dia, sendo 80% alunos 

trabalhadores. Esses resultados são maiores que os encontrados por TYNJÄLÄ et al. 

(1997) ao estudarem adolescentes entre 11-15 anos de idade, provavelmente devido ao 

fato de nossos adolescentes trabalharem. E menores que os encontrados por PRICE et al. 

(1978) ao estudarem adolescentes privados de sono entre 15-18 anos de idade. 

TYNJÄLÄ et al. verificaram que a percepção de cansaço em ao menos 4 dias da semana 

ocorria entre 24-35% dos garotos e entre 16-34% das garotas e PRICE et al. verificaram 

que 50% relataram cansaço durante o dia. 
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Neste estudo as queixas de insônia relatadas foram para: “dificuldade para 

pegar no sono” (25% dos trabalhadores), “dificuldade para manter o sono” (6,3% - 

alunos trabalhadores), “acordar muito cedo e não conseguir voltar a dormir” (6,3% - 

alunos trabalhadores) e “acordar muitas vezes, mas freqüentemente voltar a dormir” 

(12,5% - alunas trabalhadoras). Estes resultados são semelhantes aos de LIU et al. 

(2000), FEN-GAU & SOONG (1995) e PRICE et al. (1978) ao estudarem adolescentes 

entre 12-18 anos de idade. LIU et al., verificaram que 16,9% relataram sintomas de 

insônia, incluindo dificuldade para pegar no sono (10,8%), dificuldade para manter o 

sono (6,3%) e acordar muito cedo (2,1%). FEN-GAU & SOONG e PRICE et al. 

encontraram maiores valores para “dificuldade para pegar no sono” (27,2% e 75% 

respectivamente) e para dificuldade para voltar a dormir (50%). Provavelmente as 

discrepâncias encontradas podem refletir diferenças biológicas e culturais. 

Para VIGNAU et al. (1997) os problemas de sono dos adolescentes estão 

altamente relacionados a problemas pessoais e familiares. ALAPIN et al. (2000) e 

MARKS & MONROE (1976) sugerem que pessoas que se queixam de insônia não 

somente experimentam significativamente menor qualidade do sono durante a noite, mas 

também sofrem grande tensão, estresse, ansiedade, depressão, e percebem maiores danos 

nas atividades diárias (fadiga, sonolência e dificuldade em se concentrar durante o dia). 

HAWKINS & SHAW (1991-1992) ao pesquisarem a duração de sono e a 

qualidade de sono subjetiva em estudantes universitários, encontraram diferenças 

significativas na duração do sono nos dias da semana e fins-de-semana, ocorrendo um 

aumento na qualidade subjetiva do sono durante os fins-de-semana. Portanto, a 

qualidade do sono covariava com o tempo total gasto na cama durante a semana, e 

assim, uma maior duração de sono poderia melhorar a percepção da qualidade do sono. 

Esta opinião não é compartilhada por MANNI et al. (1997) e PILCHER et al. (1997) ao 

verificarem que a qualidade do sono de estudantes universitários, que relatavam dormir 

em média 7 - 8h por noite, está mais relacionada a medidas de saúde, bem-estar (balanço 

afetivo, satisfação com a vida, e sentimentos de tensão, depressão, raiva, fadiga e 
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confusão), sonolência e fadiga, do que a quantidade de sono (MANNI et al., 1997; 

PILCHER et al., 1997). 

Para a duração dos cochilos foi verificado efeito significativo da interação entre 

trabalho e sexo durante a semana. Os alunos trabalhadores cochilam no trabalho, no 

transporte e durante as aulas, porém com uma menor duração quando comparados as 

estudantes não trabalhadoras. Nos fins-de-semana, os alunos trabalhadores possuem uma 

menor duração dos cochilos, provavelmente devido a fatores sociais, fazendo com que o 

débito acumulado de sono permaneça. As alunas trabalhadoras possuem a menor 

duração dos cochilos durante a semana, que pode estar relacionada à atividade exercida 

no trabalho, e nos fins-de-semana a duração do cochilo é semelhante a dos estudantes 

não trabalhadores. Nossos resultados vão de encontro aos de LAWRENCE & 

SHURLEY (1972), onde 79% dos estudantes trabalhadores da Guatemala cochilam, o 

que pode estar relacionado a um fenômeno compensatório da privação crônica de sono 

ou ao efeito de outros fatores (fatores sócio-culturais, oportunidade de cochilar, etc). 

VALENCIA-FLORES et al. (1998) observaram em estudantes universitários mexicanos 

que os alunos trabalhadores (16,2%) cochilavam menos do que os não trabalhadores 

(36,9%). As diferenças encontradas neste estudo devem estar relacionadas ao tempo 

gasto diariamente no transporte e ao tipo de atividade exercida pelos trabalhadores. Em 

nosso estudo as alunas que são balconistas referiram cochilar apoiadas no balcão das 

lojas, e os office-boys no ônibus ou enquanto esperam para serem atendidos.  

STAMPI (1996) relata que os fatores sócio-culturais são potencialmente 

facilitadores ou inibidores do sono diurno. O fator que parece ser facilitador é o clima 

tropical. Poucas vezes são relatados cochilos fora das latitudes tropicais. A força deste 

fator é enfatizada pelas tendências sazonais dos cochilos, pois são mais comuns durante 

o verão ou períodos de temperaturas mais elevadas. Um segundo fator facilitador, 

particularmente em culturas menos desenvolvidas, é o ambiente geograficamente 

estável, cujos padrões de trabalho seguem uma rotina regular. Também o hábito de 

cochilar tem um papel facilitador, entretanto, o cochilo durante o dia não é uma resposta 

generalizada, podendo ser atribuída à industrialização, onde o tempo é visto como 
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valioso, e o repouso e os cochilos são vistos como perdas de tempo. Ao contrário desse 

autor, BROUGHTON (1975) propôs que o cochilo da tarde reflete apenas um ritmo 

biológico ao invés de social ou de outros mecanismos não biológicos. 

A expressão da ritmicidade biológica nos seres humanos está sujeita às 

influências dos sincronizadores ambientais, como o ciclo claro-escuro. Além deste, as 

atividades sociais agem como fortes sincronizadores sociais na organização do trabalho, 

tempo livre e horários de sono. Para a espontânea extensão do sono, está pode coincidir 

com o afrouxamento destes sincronizadores, como por exemplo, nos fins-de-semana e 

férias. Indivíduos submetidos a horários de trabalho ou escolares mais rígidos tenderiam 

a expressar ritmos com características mais semelhantes (HARRISON & HORNE, 

1995). 

Imposições sociais podem conduzir a modificações dramáticas nos padrões de 

sono. De fato, a estrutura e a duração do sono é influenciada por fontes internas e 

externas, como os fatores sócio-culturais (LOUZADA, 2000), ambientais 

(CARSKADON et al., 1980), fisiológicos e psicológicos. Estes fatores podem admitir 

muitas variações individuais, como por exemplo, humor, classe social, ambiente 

familiar, e diferenças sazonais, climáticas e geográficas (HARRISON & HORNE, 1995; 

TERMAN & HOCKING, 1913). 

Alguns desses fatores foram analisados por KLACKENBERG (1982) e 

VIGNAU et al. (1997) ao verificarem que adolescentes com menor duração de sono 

possuem parentes com alta incidência de distúrbio nervoso ou mental, alcoolismo e 

conflitos familiares que freqüentemente terminam em separações ou divórcios. 

VIGNAU et al. sugerem que estes resultados são indicativos de uma sensitiva morbidade 

e uma oportunidade de prevenção. De fato, um dos muitos obstáculos para uma eficiente 

política de saúde pública para os adolescentes é o fato que eles relatam baixo uso do 

sistema de saúde por várias razões. Clínicas de sono para adolescentes podem direcionar 

adolescentes com crises pessoais ou familiares ou reais psicopatologias. Deste modo, 

com o desenvolvimento de tratamentos oferecidos como alternativas para a prescrição de 
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drogas (por exemplo, relaxamento, psicoterapias, cronoterapia), estas clínicas poderão 

alcançar uma parte particular do público que usualmente escapa do alcance do sistema 

de saúde e contribuir para a redução do consumo de drogas ilícitas. 

 

5.2. Os efeitos da privação de sono 

O efeito da restrição do sono noturno aumentando a sonolência diurna é 

evidenciado em trabalhos em laboratório (CARSKADON et al., 1981) e em situação de 

sala de aula (CARSKADON et al., 1989b). CARSKADON et al. (1989b) observam que 

uma redução de duas horas de sono noturno em adolescentes de 14 a 18 anos, aumenta o 

nível de sonolência durante as aulas e diminui em 32% a percepção do alerta diurno 

(BONNET & ARAND, 1985). Os mesmos autores apresentam inúmeros estudos que 

comprovariam a existência de uma privação parcial de sono em diversos segmentos da 

sociedade e as conseqüências desta privação, como por exemplo, o aumento do número 

de acidentes de trânsito.  Embora que não tenham sido encontradas publicações sobre 

trabalho de adolescentes, a sonolência e os acidentes de trabalho no trabalho, é possível 

que haja associações significativas entre estas variáveis.  

Também são encontrados estudos que relacionam a privação de sono aos 

problemas de comportamento (WOLFSON et al., 1995), como por exemplo, problemas 

na conduta, na agressividade, a violência na escola, as mudanças no relacionamento com 

os pais, adultos, companheiros de classe, irmãos, professores e namorados (KELMAN, 

1999). LEOTTA et al. (1997) ao estudarem adolescentes entre 10-15 anos de idade, 

verificaram que após aguda restrição de sono, os adolescentes relataram respostas 

afetivas negativas para raiva, tristeza e medo. 

BRIONES et al. (1996) demonstram que vários níveis de sonolência são 

conhecidos por afetarem de formas diferentes o desempenho. Uma leve sonolência é 

suspeita de produzir uma pequena ruptura das funções sociais e ocupacionais. A 

sonolência moderada é associada com episódios de sono que ocorrem durante atividades 
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que requerem moderado grau de atenção (dirigir um carro, assistir concertos ou filmes) e 

pode causar evidente interrupção nas funções sociais e ocupacionais. A severa 

sonolência freqüentemente é causada devido à privação de sono, decorrente das 

exigências do trabalho, ou devido a uma conseqüência da apnéia do sono, podendo 

prejudicar funções muito mais importantes, e causando uma ampla extensão de déficits 

neuropsicológicos, como as disfunções cognitivas, a depressão e a irritabilidade. 

Adolescentes que possuem um trabalho pesado talvez tenham um grande risco 

de sentir sono durante o trabalho enquanto dirigem equipamentos perigosos, ou 

trabalham em ambientes perigosos (CARSKADON, 1991). Embora, acidentes com 

veículos sejam a grande causa de acidentes de trabalho entre 15–19 anos de idade, há 

outras condições perigosas que os adolescentes enfrentam (BREZLER, 1999). Como 

trabalhar no setor da limpeza com produtos tóxicos, com descarte de sangue, em locais 

onde o assoalho é escorregadio, em serviços de alimentação onde há equipamentos 

quentes e cortantes, como balconista podendo estar exposta a crimes violentos ou 

precisar levantar peso (NIOSH, 1997). 

FISCHER et al. (2000 e 2002) ao analisarem a duração de sono de adolescentes 

trabalhadores e não trabalhadores do interior (Monteiro Lobato e Santo Antônio do 

Pinhal) e da cidade de São Paulo constataram que a menor duração de sono estava 

associada aos estudantes trabalhadores que: tem jornada integral de trabalho, sentem 

sono durante o trabalho e nas aulas, e percebem a qualidade do local de trabalho como 

pior. No presente estudo, a menor duração de sono também estava associada aos 

estudantes trabalhadores que: estão submetidos a maiores esforços físicos, trabalham em 

estabelecimentos comerciais, em ambientes barulhentos e com presença de gases e 

vapores, recebem salário mensal acima de um salário mínimo, possuem elevadas 

exigências psicológicas no trabalho, maior capacidade de discernimento, menor 

habilidade criativa, menor insegurança no trabalho e tem apoio dos colegas. 

Esses resultados mostram que as dificuldades em se concentrar no trabalho e 

sentir sono nas aulas dependem da duração do sono; esta é menor entre os que 
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trabalham. No estudo de FISCHER et al. (2002), também influenciam as exigências 

psicológicas do trabalho, a insegurança no emprego e o local de trabalho. Mesmo em 

locais onde aparentemente os serviços são “leves”, tais como escritórios, bancos, foi 

observada redução da média de sono diário.  

Apesar das conseqüências da privação de sono sobre a sonolência diurna já 

terem sido bastante investigadas (CARSKADON et al., 1981), poucos são os estudos 

que mostram conseqüências sobre o desempenho escolar. Essa dificuldade se deve ao 

fato de existir muitas variáveis que podem influenciar o desempenho e que dificultam a 

análise dos dados, principalmente quando os estudos são realizados em pequenas 

populações.  

Os problemas de atenção na escola foram verificados por GIANNOTTI & 

CORTESI (1997) ao analisaram os padrões de sono de estudantes italianos entre 14-20 

anos de idade. Eles verificaram que os estudantes que referiram esse problema, dormiam 

menos nos dias da semana e nos fins-de-semana e possuíam irregularidade nos horários 

de dormir. ALLEN (1992) ao analisar estudantes do ensino médio que iniciavam as 

aulas mais cedo (as 7:40h) verificou que o atraso de fase do sono associado ao trabalho 

pode prejudicar as atividades escolares, acarretando na diminuição do alerta e no 

aumento da sonolência durante as aulas. 

Estudos para identificarem as relações entre privação de sono e desempenho 

escolar com adolescentes de 10 a 14 anos foram realizados por CARSKADON et al. 

(1981) e RANDAZZO et al. (1998). Eles compararam grupos de sujeitos aos quais era 

permitido dormir em qualquer horário e grupos de sujeitos aos quais era permitido 

dormir de 4–5 horas por noite. O grupo privado de sono apresentou menor latência de 

sono em qualquer momento do dia, aumento significante das medidas subjetivas de 

sonolência e escores mais baixos em todos os testes cognitivos. CARSKADON et al. 

(1981) verificaram que a diminuição do desempenho aparentemente pode estar 

relacionada aos episódios de sono durante 55% dos testes cognitivos. 
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Em nosso estudo foi verificado que os estudantes trabalhadores permanecem 

em média apenas duas horas por dia na escola, enquanto os adolescentes não 

trabalhadores permanecem por 2:30h. Este resultado associado ao sono no trabalho, sono 

nas aulas, à baixa duração de sono, às dificuldades de se concentrar nos estudos e, 

conseqüentemente a privação de sono dos estudantes trabalhadores, leva provavelmente 

a um baixo aprendizado (que não foi verificado neste estudo). ACEBO et al. (1997) 

verificaram que os adolescentes com menor duração de sono ou com horários de sono 

irregulares são provavelmente os que mais relatam menor comparecimento na escola e 

aumento dos acidentes. Destes adolescentes, 15,5% de 847 meninos e 12% de 874 

meninas relataram ao menos, nos últimos seis meses, dois acidentes sérios o bastante 

para serem tratados por médicos ou enfermeiros.  

GIANNOTTI & CORTESI (1997) também verificaram que 88% relataram ter 

sofrido algum tipo de acidente (em casa, na escola ou dirigindo) nos últimos seis meses. 

A grande vulnerabilidade a acidentes demonstra uma positiva correlação com a 

sonolência diurna, aumento do uso de substâncias estimulantes e cigarros, problemas de 

sono e ansiedade. Contrariando esses resultados, o estudo de FISCHER et al. (2002) não 

observou diferenças na duração do sono entre os adolescentes que sofreram acidente de 

trabalho. 

As relações existentes entre o trabalho, a escola, a privação de sono e a 

sonolência diurna, são assuntos de grande interesse para professores, pedagogos e outros 

profissionais envolvidos na educação, pois há um esforço coletivo para se melhorar as 

condições de aprendizado. A partir do momento, em que todos estão cientes desses 

problemas, as preocupações mais freqüentes voltam-se para os prejuízos no desempenho 

escolar, devido à menor concentração, menor vigilância e atenção prejudicadas e lapsos 

de memória. Somam-se a estes aspectos o reduzido tempo de permanência na escola, a 

impossibilidade de dedicar-se aos estudos fora do horário escolar, as freqüentes 

ausências e atrasos às aulas e a evasão escolar. Estudo anterior realizado com estudantes 

trabalhadores no interior de São Paulo (OLIVEIRA et al., 2001) revelou atraso e evasão 

escolar mais pronunciado entre os adolescentes e crianças trabalhadoras. 
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Estes fatos associados ao cansaço, acidentes de trabalho e de desenvolvimento 

de doenças associadas ao trabalho, à privação crônica de sono e à sonolência excessiva 

podem alterar de forma significativa à qualidade de vida atual, e limitar as perspectivas 

dos adolescentes quanto ao seu desenvolvimento intelectual, bem estar físico e mental. 
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6. CONCLUSÕES 

Os adolescentes trabalhadores gastam mais tempo no transporte 
diário. O tempo gasto de permanência na escola e em atividades 
extracurriculares é prejudicado. 

O ciclo vigília-sono dos adolescentes trabalhadores, comparado com 
adolescentes não trabalhadores é caracterizado por: acordar mais cedo e ter 
menor duração do sono noturno e do sono total durante a semana. Eles 
também apresentaram maior dificuldade para acordar e menor qualidade do 
sono. Nos fins-de-semana eles dormem mais cedo, tem uma duração de 
sono menor e despertam sozinhos mais facilmente que os adolescentes não 
trabalhadores. 

Por outro lado, analisando separadamente o sexo, verificamos que os 

adolescentes do sexo masculino apresentaram uma menor duração de sono noturno e do 

sono total nos fins-de-semana. Os adolescentes do sexo feminino tiveram uma maior 

duração do cochilo durante a semana. 

O ciclo vigília-sono dos adolescentes trabalhadores caracterizou-se 
por modificações de fase no horário de acordar (avanço de fase) e alterações 
na duração do sono ao longo da semana. As maiores modificações 
ocorreram na transição entre os dias de semana e os fins-de-semana. 
Acordar mais cedo e a menor duração do sono indicam que o horário de 
trabalho atua como potente sincronizador e/ou mascarador do ciclo vigília-
sono em adolescentes. O fato de ter que trabalhar durante o dia obriga o 
estudante a acordar mais cedo e isto contribui para a privação parcial de 
sono, devido à diminuição da duração do sono noturno. As conseqüências 
da privação parcial do sono noturno durante os dias de semana podem ser 
verificadas a partir da maior dificuldade para acordar e da menor qualidade 
do sono. 

Este estudo sugere a necessidade de intervenção na organização social, 

principalmente na organização escolar. Alterações nos horários escolares, como por 

exemplo, aulas aos sábados para os estudantes trabalhadores e início mais tardio das 

aulas no período noturno, são importantes para o melhor aproveitamento escolar. As 
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mudanças devem priorizar as necessidades de sono desses estudantes, mas não podem 

esquecer a comunidade (profissionais da área de educação, pais, etc) que estão 

envolvidas. 
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