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RESUMO 

 

O JetLag Social (JLS) é um estado crônico de desalinhamento entre o relógio biológico 

e social, que pode ser medido pela discrepância no tempo de sono nos dias de 

trabalho e dias livres, e que ocorre devido a inúmeros fatores, entre eles, fatores 

socioculturais, compromissos profissionais e acadêmicos. Apesar dos diversos 

impactos metabólicos que vem sendo apresentados pela literatura, o JLS ainda é 

pouco compreendido em relação aos seus possíveis prejuízos cognitivos, de humor e 

de qualidade de vida. Diante disso, a presente pesquisa teve o intuito de analisar as 

associações entre JLS, perfil de sono, humor, qualidade de vida e funções cognitivas 

em adultos com rotina de trabalho/estudo convencional. Em um estudo transversal 

comparativo, 76 voluntários de ambos os sexos e com idades entre 18-55 anos, foram 

distribuídos em dois grupos experimentais, sendo Grupo com JLS >1h (n=37) e Grupo 

Controle (n=39). Foram aplicados questionários visando analisar o perfil de sono, de 

qualidade de vida e de humor dos voluntários, bem como foi realizada uma bateria 

neuropsicológica que envolvia funções cognitivas específicas, tais como atenção, 

memória e funções executivas. Os resultados encontrados indicam maiores escores 

de ansiedade, menor qualidade de sono, maior latência de sono, bem como alterações 

cognitivas específicas envolvendo atenção dividida e planejamento de tarefas, uma 

habilidade das funções executivas no grupo com JLS. Não foram encontradas 

alterações em relação a qualidade de vida dos sujeitos avaliados. Pode-se então 

concluir que o desalinhamento do ciclo sono-vigília, especificamente envolvido no 

JLS, está associado com alterações na qualidade do sono, no humor e na cognição 

de adultos. 

 

Palavras-chave: Cognição, Humor, Funções Executivas, Sono
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1. INTRODUÇÃO 

O sono é um comportamento indispensável para o funcionamento adequado 

de diversas funções que envolvem tanto a saúde física quanto mental, sendo 

responsável desde a expressão gênica até a manutenção fisiológica das funções 

vitais. Essas funções englobam diversos sistemas no organismo, desde o controle 

hormonal, ação do sistema imunológico, conservação de energia, proteção do 

Sistema Nervoso Central (SNC), restauração do organismo, relaxamento muscular, 

manutenção do estado de alerta e funcionamento cognitivo, especialmente na 

consolidação da memória e aprendizado (Lim e Dinges, 2008; Tononi e Cirelli, 2014; 

Yoo et al., 2007; Roenneberg et al., 2007).  

Além do sono ser um comportamento modulado fisiologicamente, sabe-se que 

este é a expressão de uma interação entre o organismo e seu ambiente nos seus mais 

diversos âmbitos, tais como social e cultural. Desta maneira, deve-se considerar 

também características individuais, cronobiológicas e ambientais que influenciam 

neste processo (Roenneberg, Daan e Merrow et al., 2003; Phillips, 2009; Soehner, 

Kennedy e Monk, 2011; Lázár et al., 2012; Randler, Schädel e Goritz, 2017) 

Apesar disso, mesmo levando em consideração as características individuais 

como curto ou longo dormidores, de acordo com a National Sleep Foundation 

(Hirshkowitz et al., 2015), considerando adultos, estima-se que o tempo ideal de sono 

varie entre 7-9 horas, e que, portanto, alterações nesse consenso americano podem 

estar relacionadas a maior risco de mortalidade e diversos prejuízos importantes, tais 

como alterações vasculares (Vgontzas et al., 2009; Cappuccio et al., 2011), diabetes 

(Ayas et al., 2003; Cespedes et al., 2016), doenças associadas a obesidade (Littner 

et al, 2003), câncer (Gu et al., 2016) e depressão (Consensus Conference Panel et 

al., 2015). 

Um número bastante razoável de pessoas no mundo não conseguem atender 

essa recomendação do tempo total de sono, em parte, isso pode ser justificado devido 

a uma vida social atrelada a horários vespertinos, além do número de horas dedicados 

ao trabalho, tempo de deslocamentos nas grandes cidades, distância do local de 

trabalho, estudo, fatores socioeconômicos, entre outros, refletindo em sujeitos cada 

vez mais restritos e/ou privados de sono (Léger et al, 2015; Ren et al., 2019). Umas 

das estratégias mais comumente utilizadas frente a esse problema, é que muitos 
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optam em dormir mais (ampliar o tempo total de sono) nos finais de semana (ou dias 

livres) com intuito de compensar os desgastes proporcionados pela diferença do 

relógio biológico e social durante os dias de trabalho e/ou estudo (estabelecidos por 

demanda social), no entanto é criado um quadro importante de desalinhamento 

circadiano (Alves et al., 2017). 

Esse desalinhamento entre os horários de dormir e acordar durante os dias 

livres e os dias da semana de trabalho foi conceituado recentemente como JetLag 

Social (JLS) (Wittmann et al. (2006). Para calculá-lo, é necessário saber o ponto médio 

de sono do indivíduo durante a semana e compará-lo com o ponto médio de sono do 

indivíduo no final de semana. Por exemplo, se uma pessoa dorme à 00:00h durante a 

semana e acorda as 06:00h, seu ponto médio durante a semana é 03:00h. Se nos 

finais de semana, essa mesma pessoa dorme as 01:00h e acorda as 9:00h, seu ponto 

médio nos finais de semana é 05:00h, isso resulta em 2h de JLS (diferença entre os 

pontos médios durante a semana e nos finais de semana: 03:00-05:00).  

O JLS está associado com efeitos endócrinos, comportamentais e 

cardiovasculares adversos, ampliando o risco em desenvolver doenças metabólicas 

incluindo Diabetes Mellitus (Koopman et al., 2017), aumento do risco cardiovascular 

incluindo predisposição a desenvolver doença cardiovascular aterosclerótica (Wong 

et al., 2015), pior qualidade de vida autopercebida (Chang e Jang, 2019; Komada et 

al., 201; Borgio et al., 2018) e transtornos mentais como depressão (Rutters et al., 

2014). De forma geral, a literatura aponta que quanto maior o JLS, maiores são os 

prejuízos metabólicos observados (Parsons et al., 2015). 

Em relação ao impacto no humor, estudos vem investigando a associação com 

sintomas de depressão (Levandovski et al., 2011; Mathew et al. 2019a; Polugrudov et 

al., 2016, Borisenkov et al. 2015; de Souza e Hidalgo, 2014; Keller et al. 2017); 

Sheaves et al, 2016).e de ansiedade, (Mathew et al., 2019b; Polugrudov et al., 2016; 

Sheaves et al, 2016; Díaz-Morales, 2015) porém ainda em populações específicas e 

com resultados controversos.  

Além disso, que seja de nosso conhecimento, existem poucos trabalhos que 

avaliaram o impacto do JLS na cognição. Analisando criticamente, os estudos acerca 

do JLS e cognição são escassos e embora a literatura seja farta em apontar a 

importância do sono para um bom funcionamento cognitivo (Wilckens et al., 2014; 
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Deak e Stickgold, 2010), os que envolvem especificamente o JLS são inconclusivos e 

com limitações metodológicas ainda importantes.  
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1.1 Hipótese 

Diante da escassez de estudos que avaliam criteriosamente adultos com as 

alterações específicas do JLS, nossa hipótese é que o JLS está associado a sintomas 

disfóricos de humor nas esferas do estresse, ansiedade e depressão, bem como a 

prejuízos em diferentes habilidades cognitivas e a uma pior qualidade de vida 

autopercebida.  
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1.2 Justificativa 

A literatura científica vem indicando uma alta prevalência populacional do JLS. 

Além disso, essa alteração do padrão de sono parece desencadear uma série de 

alterações fisiológicas negativas no organismo que estão cada vez mais sendo 

estudadas. Mostra-se relevante hipotetizar a associação deste fenômeno com as 

habilidades cognitivas, nos sintomas emocionais e na qualidade de vida destes 

sujeitos. Considerando a importância de conhecer essa relação, avaliar diferentes 

habilidades cognitivas (memoria, atenção, funções executivas), emocionais e de 

qualidade de vida amplia a possibilidade de estabelecer estratégias de saúde que 

possam minimizar os prejuízos para esta população. 
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1.3 Objetivos 

 

 

Geral: 

o Analisar as associações entre JetLag social, humor, domínios cognitivos, 

cronotipo e qualidade de vida em adultos com rotina de trabalho/estudo 

convencional. 

 

 

 Específicos: 

o Avaliar possíveis prejuízos cognitivos nos diversos domínios mentais em 

indivíduos com JetLag social; 

o Analisar as alterações de humor e qualidade de vida influenciados pelo JetLag 

social; 

o Relacionar o cronotipo com o JetLag social. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Sono e ritmos biológicos 

 

O sono é uma atividade humana regulada por diversas características 

individuais e sociais. Atualmente, ele vem sendo conceituado como resultado de um 

processo fisiológico de integração entre três mecanismos que regulam o fenótipo do 

comportamento de sono-vigília: a pressão homeostática pelo sono, fatores ambientais 

e características socioculturais (Leocadio-Miguel et al., 2018). 

O primeiro deles é a pressão homeostática pelo sono/ritmo, intensamente 

relacionados pela literatura científica com o fenômeno do jetlag clássico e com os 

prejuízos decorrente do trabalho de turno.  

Para explicá-lo, foi proposto um modelo de regulação em um processo de dois 

processos (Borbély et al., 1982), que foi amplamente utilizado na investigação da 

variabilidade interindividual no comportamento de sono-vigília (Leocadio-Miguel et al., 

2017). Nesta teoria, o ciclo sono-vigília não é dependente apenas do sistema temporal 

do ciclo circadiano. A sua regulação depende da interação entre esta atividade 

circadiana temporal e o processo homeostático do organismo que modula a duração 

do tempo de vigília ao longo do período de aumento dos níveis de pressão pelo sono 

em decorrência, por exemplo, do acúmulo de fatores neuroquímicos ou aumento de 

níveis hormonais.   

 Alguns estudos vêm ainda indicando o possível papel da adenosina como 

promotora de sono, já que esta é produto da decomposição da ATP (Adenosina 

trifosfato) no processo de gasto energético do cérebro no período de vigília (Porkka-

Heiskanen et al., 2017).  

Já em relação a estrutura funcional do sono, de acordo com o manual da 

Academia Americana de Medicina do Sono (AASM) (Iber et al., 2007), este pode ser 

dividido em duas grandes fases: o sono não REM (NREM) e o sono REM. Esse 

período é dividido em ciclos que se repetem, compostos por quatro diferentes 

estágios, sendo os três primeiros (N1, N2 e N3) classificados como NREM (do inglês 

Non-rapid Eye Movement que significa sono sem movimentos oculares rápidos). O 

estágio 1 (N1), sono mais superficial, em que há uma transição da vigília para o sono, 
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a qual corresponde a cerca de 5% do ciclo; o estágio 2 (N2) chamado de sono leve 

ou superficial, equivale a cerca de 50% do ciclo e é caracterizado pela presença de 

fusos e complexos K (grafoelementos) no eletroencefalograma; e o estágio 3 (N3), 

também conhecido como Sono de Ondas Lentas (SOL), caracterizado por ondas de 

menor freqüência que representam o estágio de sono profundo e equivalem a, em 

média, 20% do ciclo. O sono NREM é responsável por garantir ao organismo a 

conservação de energia, permitindo que este se recupere do desgaste durante o 

período de vigília (Tufik et al., 2009).   

Já o último estágio é classificado como sono REM (do inglês Rapid Eye 

Movement) que significa sono com movimentos rápidos dos olhos) (Schaedler, et al, 

2018). Também conhecido como sono paradoxal devido ao seu comportamento 

parecido com o da vigília - tem como características a ativação cortical intensa, 

movimentos oculares rápidos e atonia muscular (Iber et al., 2007; Silber et al., 2007). 

Nesta fase do sono, que ocupa predominantemente a segunda parte da noite, com 

duração de até 25% do tempo do ciclo, é quando há um restabelecimento de padrões 

emocionais e comportamentais, bem como a consolidação da memória e a ocorrência 

de sonhos mais vívidos (Tufik et al., 2009; Silber et al., 2007).  

Embora se saiba que a estrutura funcional dos ciclos de sono é semelhante em 

todo e qualquer indivíduo, o processo fisiológico de integração é bastante vulnerável 

a fatores extrínsecos, tais como mudanças ambientais e características geográficas. 

 

2.2   Fatores ambientais  

 

A literatura vem indicando a importância destes fatores ambientais, que seriam 

os chamados zeitgebers, estímulos “doadores de tempo”, ou seja, que modulam 

ambientalmente nossa resposta endógena. Os estudos vêm principalmente 

estudando a importância da luminosidade e de outros fatores geográficos, como a 

latitude (Miguel et al., 2014; Randler e Rahafar, 2017; Leocadio-Miguel et al., 2017; 

Leocadio-Miguel et al., 2018). 

Vale ressaltar que a sincronização da ritmicidade é primariamente baseada na 

sensibilidade de luz e inclue efeitos que não são dependentes da visão, ou seja, 

podem estar preservados mesmo em pessoas com deficiência visual. Para a captação 

de sinais sincronizados, é essencial o funcionamento de fotorreceptores sensíveis a 
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melanopsina, especialmente envolvendo o espectro azul/violeta (Leocadio-Miguel et 

al., 2017).  

Cotidianamente, o ser humano é majoritariamente exposto a padrões clássicos 

de transição de luz naturais entre o dia e noite, e portanto, este representaria o maior 

sistema de regulação circadiana atual. Alguns estudos já indicam que quando a 

amplitude de exposição a luz natural diminui, as pessoas expressam, em geral, um 

ciclo circadiano maior do que 24h (Leocadio-Miguel et al., 2018), ou seja, indicariam 

a presença do chamado arrastamento de fase.  

 Além da luminosidade, outros estudos vêm investigando o papel da longitude 

e da latitude do ambiente como sinalizador de sincronização circadiana. Em especial 

a latitude parece influenciar fortemente neste processo. Maiores latitudes parecem 

levar a sinais mais fracos de sincronização do ciclo sono-vigília, em decorrência da 

diferença de mudança de fase do Equador tanto para o Norte quanto para o Sul, bem 

como pelas mudanças nos horários de nascer e pôr-do-sol (Leocadio-Miguel et al., 

2017).  

A fragilização do zeitgeber (pelo trabalho predominantemente em lugares 

fechados), viagens transmeridianas (jet lag clássico) e o trabalho por turnos são 

desafios importantes para o ciclo circadiano na sociedade moderna (Allebrandt et al., 

2014; Roenneberg et al., 2007).  

Alguns indivíduos exibem maior sensibilidade ao zeitgeber, já outros ao relógio 

social (Roenneberg et al, 2003; Roenneberg et al., 2012), sendo que a interação entre 

eles parece ser importante objeto de estudo. Alguns autores mencionam a existência 

de “preferências individuais” quanto aos horários mais apropriados para dormir e 

acordar e consequentemente, essas escolhas poderiam refletir na qualidade do sono 

durante os ciclos. Por fim, poderiam ainda acarretar mudanças na disposição física e 

mental para realizar atividades e descansar em determinados períodos do dia (Silva 

et al., 2017). Essa preferência individual, ou seja, quando as pessoas diferem neste 

traço e por vezes indicam arrastamento de fase, elas se caracterizam em diferentes 

cronotipos (Roenneberg et al., 2007).   

Este se conceitua tradicionalmente como preferências individuais quanto ao 

horário ideal para atividades físicas e mentais (Randler e Vollmer., 2013), porém o 

cronotipo não deve ser visto simplesmente como uma característica fixa do ritmo 

circadiano humano, mas sim como uma resultante flexível da interação de fatores 
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ambientais como a  sinalização do ciclo claro/escuro que agem diretamente no relógio 

interno do invidíduo, que ainda é regulado por fatores genéticos e ontogenéticos. Ou 

seja, o cronotipo tem uma base genética, porém também depende da exposição ao 

sol e de outros fatores, como idade e sexo, sendo bastante comum sua mudança ao 

longo do processo de envelhecimento (Duarte et al., 2014; Randler e Engelke et al., 

2019)  

De maneira didática, ele é calculado através do ponto médio entre o horário de 

início do sono e o horário de final do sono. O cronotipo segue um perfil epidemiológico 

populacional em curva de “U invertido”, ou seja, a maioria das pessoas costuma obter 

pontos medianos nos horários de sono e uma frequência bem mais baixa de 

indivíduos possuem características de comportamentos de sono extremas 

(Levandovski et al., 2013; Fischer et al., 2017; Sládek et al., 2020) 

Dentro deste conceito, configuram-se ainda cinco tipos de cronotipos possíveis: 

matutinos extremos, matutinos moderados, intermediários, vespertinos moderados e 

vespertinos extremos (Santos et al., 2016). Além dos cinco tipos já indicados acima, 

atualmente estudos vêm conceituando um novo cronotipo possível: o bimodal. A sua 

diferença estaria relacionada com o padrão de respostas dos questionários 

autoaplicáveis que determinam as preferências individuais (Martynhak et al, 2010; 

Randler e Vollmer., 2012).  

Neste caso, o padrão de respostas é diferente dos outros cronotipos, em 

especial dos intermediários, já que neste caso suas respostas seriam, em geral, nas 

opções mais intermediárias de fato, com baixa oscilação. No caso dos indivíduos 

bimodais, suas respostas oscilam entre muito matutinas e muito vespertinas ao invés 

de medianas (Randler e Vollmer., 2012). 

Os estudos que conceituam a existência do cronotipo bimodal se baseiam no 

modelo de oscilação dual do ciclo circadiano, que é evidenciado principalmente em 

roedores e invertebrados, onde há dois picos de atividade, sendo estes ao crepúsculo 

e na madrugada, e que portanto, poderiam se assimilar ao padrão cronotípico em 

questão (Martynhak et al, 2010). 

No momento, estudos vêm buscando validar este novo cronotipo na Alemanha 

e no Brasil, usando escalas como a Horne & Ostberg Questionnaire e a Composite 

Scale of Morningness (Martynhak et al, 2010; Randler e Vollmer., 2012). Além disso, 

há pesquisas que vem buscando avaliar a influência deste cronotipo na qualidade de 
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sono, qualidade de vida autopercebida, maior prevalência de transtornos psiquiátricos 

e risco de suicídio (Borgio et al, 2018; Kim et al, 2017; Tempaku et al, 2017). 

Vem sendo indicada recentemente uma similaridade do impacto observado em 

indivíduos com cronotipo vespertino, ou seja, indicando uma baixa adaptabilidade às 

imposições sociais (Borgio et al, 2018). Outros autores ainda afirmam que indivíduos 

com cronotipo vespertino geralmente sofrem com a privação parcial crônica do sono, 

resultando em débito de sono e sonolência diurna excessiva, o que não é comum de 

acontecer com indivíduos matutinos. 

Conhecimento sobre o cronotipo e suas características é importante para 

diagnóstico multiprofissional e formulação de futuras terapêuticas no caso de efeitos 

negativos em decorrência da dessincronização (Roenneberg et al., 2007).  

 

2.3   Fatores socioculturais e individuais 

 

Observa-se que na literatura científica não há consenso de qual é o 

determinante principal no fenótipo do comportamento de sono-vigília, sendo que os 

fatores ambiental e social vem sendo fortemente estudados. Neste sentido, alguns 

estudos indicam que independente de características populacionais, como 

aglomerações urbanas ou rurais, a exposição a luz é determinante para o 

comportamento fenotípico do sono e ainda para a caracterização dos cronotipos. Por 

exemplo, estudos com indivíduos após enucleação ocular indicam graves impactos 

de desincronização do ciclo sono-vigília, com altíssima prevalência de transtornos do 

sono, independente da presença dos mais diversos outros zeitgebers que estas 

pessoas estariam sujeitas diariamente (Ibuka, Inouye e Kawamura, 1977; Mistlberger 

e Skene, 2005; Andrews et al., 2019). 

Por outro lado, a possibilidade de que o cronotipo possa ser mais determinante 

para o sono do que o horário externo (horário do sol ou social) vem sendo cada vez 

mais significativa (Roenneberg et al., 2007). A luz artificial, o exercício físico e o padrão 

de horários de refeições vem sendo estudados enquanto pistas ambientais 

(zeitgebers) bastante importantes que interagem diretamente com o ritmo circadiano 

de diversas espécies inclusive os humanos. O estudo de Tassino et al., 2016 

corrobora com esta hipótese com resultados concluindo que o pôr do sol não é um 

preditor no horário de sono. 
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Além dos fatores acima, o que vem mais demonstrando importância nessa 

integração dos fatores intrínsecos e extrínsecos são as características socioculturais 

(Louzada e Menna-Barreto, 2003; Peixoto et al., 2009; Pereira, Louzada e Moreno, 

2010; Carvalho, Hidalgo e Levandovski, 2014; Schantz et al., 2015). 

Estas características exercem função determinante na integração entre os 

fatores que determinam o fenótipo do comportamento de sono-vigília. Os 

compromissos pessoas, as tradições e costumes culturais e as relações interpessoais 

basicamente indicam as atividades e tarefas diárias assumidas pelo indivíduo. Essa 

agenda comumente exige que o sujeito durma e acorde em horários padrões, 

didaticamente conceituado como relógio social, para manter um nível de desempenho 

físico e cognitivo produtivo (Peterson, 1996). 

A National Sleep Foundation (Hirshkowitz et al., 2015) através do consenso 

americano, considerando adultos, estima que o tempo ideal de sono varie entre 7-9 

horas, e que, portanto, não seguir essa orientação pode acarretar maior risco de 

mortalidade e diversos prejuízos importantes, tais como alterações vasculares 

(Vgontzas et al., 2009; Cappuccio et al., 2011), diabetes (Ayas et al., 2003; Cespedes 

et al., 2016), doenças associadas a obesidade (Littner et al, 2003), câncer (Gu et al., 

2016) e depressão (Consensus Conference Panel et al., 2015). 

 

2.4   Desalinhamento do ciclo sono-vigília 

 

Apesar das consequências relatadas pela literatura científica, sabe-se que a 

grande maioria da população não é capaz de manter padrões de sono diários dentro 

do que é preconizado pelos estudos.  Atualmente, as exigências sociais impostas pelo 

trabalho ou atividades escolares e acadêmicas impedem que jovens e adultos 

mantenham uma rotina ideal de sono. Tradicionalmente, essas exigências estão mais 

alinhadas ao horário de sono de indivíduos com o cronotipo matutino, enquanto o 

cronotipo vespertino costuma experienciar diferenças significativas entre o horário de 

sono em dias da semana e final de semana ocasionando uma privação do sono, 

reduzindo as horas dormidas por noite e acarretando em inúmeros prejuízos para a 

saúde, inclusive os citados pelo consenso americano (Crispim et al., 2007; Haraszti et 

al., 2013).  
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As causas para esse impedimento social são sempre multifatoriais, porém 

pode-se elencar alguns fatores que contribuem fortemente, tais como uma vida social 

atrelada a horários mais vespertinos, alto número de horas dedicados ao trabalho, 

longos períodos de deslocamentos nas grandes cidades, distância do local de 

trabalho, estudo, fatores socioeconômicos, entre outros, refletindo em sujeitos cada 

vez mais restritos e/ou privados de sono (Léger et al, 2015; Ren et al., 2019). 

O débito de sono, comumente observado nas sociedades modernas, é capaz 

de provocar consequências como o aumento da sonolência diurna, diminuição do 

desempenho psicomotor, lapsos de atenção e dificuldades de concentração, tempos 

de reação prolongados, memória diminuída para eventos recentes, mau humor, 

sensação de fadiga, irritabilidade e em casos mais extremos pode chegar a um estado 

confusional (Crispim et al., 2007).  

Além dessas consequências momentâneas, as alterações do padrão sono-

vigília podem provocar prejuízos em longo prazo como a perda da qualidade e menor 

expectativa de vida, envelhecimento precoce e maiores riscos de desenvolver 

doenças crônicas como hipertensão e obesidade (Carvalho et al., 2013). 

 Diante disso, grande parte da população tem usado como estratégia o hábito 

de compensar as horas de sono perdidas durante os dias da semana (dias úteis), aos 

finais de semana, modificando o padrão e o tempo total de sono. Enquanto a maioria 

da população costuma acordar nos dias livres as 8h45am, isso costuma ser 2h mais 

cedo durante os dias da semana, sendo que 55% da população acorda entre 6h30 e 

8h am (Roenneberg et al., 2007).  

Apesar do horário de dormir e a duração do sono serem traços independentes, 

há uma relação significativa entre a duração do sono entre os dias de trabalho, dias 

livres e o cronotipo (Roenneberg et al., 2007). Essa interação tem sido comparada 

com os efeitos do jetlag causado pela mudança de fuso horário ao viajar de um país 

para outro, diferindo apenas na sua duração (Auger e Morgenthaler, 2008).  

Ao contrário do jetlag clássico, que é transitório, este novo fenômeno é 

permanente e tem um caráter impactante em toda a rotina do sujeito (Díaz-Morales e 

Escribano, 2015; Wittmann et al., 2006). 
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2.5   Conceituação do JetLag Social 

 

A partir deste panorama, um conceito que vem sendo destacado na 

cronobiologia desde o trabalho de Wittmann et al. (2006) é o de “jetlag social” (JLS). 

Este reflete a discrepância entre o ciclo circadiano individual e os ritmos sociais.  

Na sociedade contemporânea, as pessoas tendem a perceber o tempo como 

um conceito constante e globalizado, o que afasta sua característica enquanto um 

processo psicofisiológico de percepção tanto espacial quanto de temporalidade, 

sendo que além de tudo, este é fortemente mediado por fatores ambientais e culturais. 

Um grande exemplo disso é a clássica sensação de que o tempo passa mais rápido 

ou mais devagar em determinadas situações cotidianas.  

Essa ideologia contemporânea acerca do tempo globalizado e suas 

consequências geralmente causa tensões nas escolhas e preferências dos horários 

de sono, levando a caracterização do JLS (Leocadio-Miguel et al., 2018). Dessa 

maneira, para cumprir determinados compromissos assumidos, o ser humano 

costuma alterar seu padrão de sono durante os dias de trabalho e os dias livres, em 

geral priorizando horas de vígilia e produtividade durante a semana e “compensando” 

com longas horas de sono nos dias livres (Valdez et al., 1996). 

Corroborando com esta hipótese, um estudo prévio indicou que a maioria dos 

indivíduos dorme em média 7 horas por dia, conforme é recomendado pela literatura, 

porém muitos só atingem essa média com o débito de sono compensado durante os 

dias livres, onde dormem quase 12 horas por dia  (Roenneberg et al, 2003).  

Dados mais específicos do estudo de Roenneberg et al., 2007 refletem esta 

discrepância, onde apenas 21% da população investigada dormia entre 7h e 7h30 de 

sono nos dias da semana. Enquanto isso, 41% dos indivíduos dorme menos e 38% 

dorme mais. Já nos dias livres, 15% costuma dormir entre 7h30 e 8h de sono, mas 

significativamente 50% da população dorme ainda mais. 

De acordo com a literatura científica, a fórmula que busca quantificar a 

dimensão do JLS é bastante simples, definida pelo cálculo da: diferença em minutos 

ou horas entre a média de duração do sono em dias da semana e a média dos dias 

livres (Silva et al., 2016). 
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Por exemplo, se uma pessoa dorme à 00:00h durante a semana e acorda as 

06:00h, seu ponto médio durante a semana é 03:00h. Se nos finais de semana, essa 

mesma pessoa dorme as 01:00h e acorda as 9:00h, seu ponto médio nos finais de 

semana é 05:00h, isso resulta em 2h de JLS (diferença entre os pontos médios 

durante a semana e nos finais de semana: 03:00-05:00).  

A literatura também aborda uma correlação significativa entre o JLS e o 

Cronotipo vespertino (McMahon et al., 2018; Rutters et al., 2014; Parsons et al., 2015; 

Polugrudov et al., 2016; Tassino et al., 2016), argumentando que o JLS não é causado 

somente pela baixa duração de sono, mas sim pelas diferenças de cronotipos, que 

mediam a associação entre cronotipo e perfis de risco fisiológico.  

Apesar disso, o cronotipo vespertino em si não parece ser uma característica 

determinante para o risco biológico e cognitivo (Allebrandt et al., 2014; Pilz et al., 2018; 

McGowan et al., 2016), sendo então o desajustamento social e os horários 

determinados pela sociedade questões para ser refletidas (Yong et al., 2016). 

Além da influência social, deve-se considerar que o uso de luz artificial dentro 

e também fora das casas, é um importante estímulo sensorial para os sistemas 

biológicos de sincronização temporal. Considera-se também que a urbanização, a 

constituição de horários de verão, a menor exposição a luz natural durante o dia e 

fatores geográficos, como a latitude, são fatores que aumentam o risco e a incidência 

do JLS (Allebrandt et al., 2014; Leocadio-Miguel et al., 2018).  

 

2.6   Impacto do JetLag Social 

 

A literatura também traz dados acerca da prevalência populacional do JLS, 

estimando que mais de dois terços da população saudável pode estar em risco de 

experienciar JLS (Rutters et al., 2014), pois apenas 9% dorme o recomendado pela 

literatura (Malone et al., 2016).  

Estudos mostram ainda estatísticas significativas, tais como 91% de 

estudantes de graduação com JLS maior que 30min (Silva et al., 2016), 37-69% de 

adultos reportando pelo menos 1 hora, (Wittmann et al., 2006; Roenneberg e Merrow, 

2007; Rutters et al., 2014) e 30-48% com SJL maior de 2h  (Roenneberg et al., 2012; 

Malone et al., 2016).  
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Um estudo com estudantes universitários uruguaios apresenta resultados 

ainda mais alarmantes, com JLS médio de 2h, variando até 5h, em uma população 

que já se encontra na faixa etária adulta (23 anos), considerando que o perfil 

cronobiológico de adolescência finaliza aos 20 anos (Tassino et al., 2016). Apesar 

disso, ainda existem resultados contraditórios na literatura, tais como o estudo de 

Wong et al. (2015) com uma prevalência de 6%. Argumenta-se que este resultado é 

decorrente da amostra populacional significativamente mais adulta com idade entre 

30-54 anos.  

Estudos bastante recentes vem utilizando novas estratégias de investigação, 

como as mídias sociais, para avaliar a magnitude desse fenômeno do sono, onde um 

deles encontrou que padrões geográficos e temporais de utilização do Twitter 

consegue inferior estatisticamente que este é um fenômeno mundial, sendo modulado 

tanto por hábitos do estilo de vida tanto quanto geográficos (Leypunskiy et al., 2018). 

Em relação a faixa etária, estudos mostram impacto significativo em crianças 

de 5-12 anos com SJL e também diferenças entre os gêneros, decorrentes do 

desenvolvimento puberal mais precoce do sexo feminino (Roenneberg et al., 2007; 

Allebrandt et al., 2014; Díaz-Morales e Escribano, 2015).  

A diferença entre os sexos costuma desaparecer por volta dos 50 anos, o que 

coincide com o período de menopausa, considerando que a estrutura do sono muda 

em consonância com mudanças nos padrões endrócrinos (Roenneberg et al., 2007). 

Estudos recentes mostram ainda que o horário desregulado de sono altera a 

regulação diária de expressão gênica em humanos. Como o JLS impacta o horário de 

sono, é possível que o JLS tenha então efeitos similiares na expressão gênica 

(Haraszti et al., 2013). 

Nos adolescentes e jovens adultos, o JLS parece ainda mais impactante, 

atingindo um máximo de atraso por volta dos 20 anos, e posteriormente retardando 

esse horário com o avanço da idade (Allebrandt et al., 2014; Wittmann et al., 2006; 

Roenneberg et al., 2007; Roenneberg et al., 2012; Malone et al., 2016; Wong et al., 

2015). 

Quando os indivíduos entram na vida adulta, influências sociais e genéticas 

(modificações na expressão gênica) podem contribuir para uma maior regulação do 

horário de sono, o que pode reduzir o JLS em ambos os sexos. Como o sexo feminino 
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apresenta JLS mais prevalente, elas parecem ter um risco maior para desenvolver 

sintomas negativas associados (Allebrandt et al., 2014; Polugrudov et al., 2016).  

Recentemente, alguns dos sintomas femininos que vem sendo estudados são 

associados ao ciclo menstrual. O estudo de Komada et al. (2018) mostra forte 

associação positiva entre sintomas severos menstruais em pessoas com mais de uma 

hora de JLS.  

Além disso, nosso ciclo de sono diário é um aspecto tão óbvio da vida humana 

que parece vir sendo negligenciada em sua quantificação. Porém, ela mostra-se 

essencial para diversas funções, que envolvem alerta, performance, competência 

social até saúde fisiológica e mental (Roenneberg et al., 2007), sendo o JLS um 

estresse significativo ao nosso organismo. 

A magnitude do JLS parece ocasionar diversos prejuízos para a saúde física e 

mental, tais como: 

 

Tabela 1 – Prejuízos associados ao JLS em Revisão de Literatura 

Prejuízos Referências 

Aumento da sonolência diurna Komada et al., 2016; Leocadio-Miguel 
et al, 2018. 

Aumento do consumo de álcool, café e tabagismo Parsons et al., 2015; Wittmann et al., 
2006; Rutters et al., 2014; Díaz-
Morales e Escribano, 2015. 

Menor qualidade do sono  McGowan et al., 2016; Pilz et al., 
2018; Wong et al., 2015.  

Aumento do IMC (índice de massa corporal) Parsons et al., 2015; Roenneberg et 
al., 2012; Rutters et al., 2014; Malone 
et al., 2016.  

Aumento da frequência cardíaca e risco 
cardiovascular  

Parsons et al., 2015; Rutters et al., 
2014; Wong et al., 2015; Malone et 
al., 2016.  

Maior prevalência de obesidade e de biomarcadores 
inflamatórios em indivíduos obesos não-saudáveis 

 Parsons et al., 2015; Mota et al., 
2017. 

Pior performance de controle postural Umemura et al, 2018. 
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Influência na escolha alimentar Silva et al., 2016; Malone et al., 2016; 

Rutters et al., 2014; Mota et al., 
2019. 

Menor frequência de atividade física Rutters et al., 2014; Wong et al., 
2015; Malone et al., 2016. 

Prejuízo na performance em atividades diárias, 
refletindo um baixo desempenho mental  

Díaz-Morales e Escribano, 2015; 
Roenneberg et al, 2003. 

Maior descontrole de índices glicêmicos Allebrandt et al., 2014; Stenvers et al., 
2018. 

Menor temperatura no pulso durante o sono e 
aumento durante o período em vigília  

Polugrudov et al., 2016. 

Menor bem estar psicológico e pior qualidade de vida 
autopercebida em populações específicas 

Wittmann et al. 2006; Chang e Jang, 

2019; Komada et al., 201; Borgio et 
al., 2018. 

Sintomas menstruais severos Komada et al. 2018. 

 

O JLS parece desencadear consequências crônicas devido ao seu caráter 

permanente e para avaliar essa característica, o estudo longitudinal de McMahon et 

al. (2017) acompanhou indivíduos por dois anos e constatou que indivíduos tanto com 

JLS de baixa magnitude quanto de alta magnitude tiveram débito de sono consistente 

ao longo desse período, corroborando com o caráter crônico que essa alteração de 

sono parece configurar.  

 Essa cronicidade parece resultar em manifestações metabólicas do 

desalinhamento do sistema circadiano tanto em pessoas saudáveis (Parsons et al., 

2015) quanto indivíduos não-saudáveis (Mota et al., 2017), que podem refletir em 

efeitos negativos tanto na saúde física quanto em domínios mentais, entre eles, a 

cognição e o humor.  

 

2.7   Funções Cognitivas 

 

A literatura científica já vem há alguns anos destacando a presença de 

prejuízos importantes nas funções cognitivas em casos de menor qualidade de sono 

(Haraszti et al., 2013) e em transtornos do sono, como a apneia obstrutiva (Lis et al., 
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2008), sendo que o impacto aparece tanto em habilidades de memória, performance 

cognitiva (atenção sustentada e memória operacional) e funções executivas. 

Diversos outros estudos que foram analisados em duas revisões bibliográficas 

(Alhola e Polo-Kantola, 2004; Hirshkowitz et al., 2015) encontraram associação entre 

o tempo de permanência na cama e a performance cognitiva, sendo que, indivíduos 

que permaneciam nove horas obtinham resultados superiores do que aqueles que 

permaneciam sete horas. Da mesma forma, quem permanecia entre oito horas e oito 

horas e meia tinha resultado superior a quem permanecia apenas seis horas. Outroe 

estudos ainda indicam que dormir ao menos quatro horas de sono é melhor para a 

performance cognitiva do que dormir três, duas, uma ou nenhuma hora de sono, o que 

é compatível com o constructo de que a presença do sono essencial (considerado as 

primeiras quatro horas de sono) é indispensável no desempenho mental.  

De forma geral, sabe-se que quanto menor a duração do sono, maiores são os 

déficits de performance cognitiva e que, quanto maior for a restrição de sono, maiores 

são os prejuízos cognitivos. É necessário ainda ressaltar que o caráter crônico desse 

hábito torna esses impactos mais evidentes e claros no desempenho diário (Van 

Dongen et al., 2003; Pilcher e Huffcutt, 1996). 

Diante disso, pode-se hipotetizar que o caráter crônico inerente ao JLS poderia 

então torná-lo um comportamento de risco para a presença de alterações cognitivas 

importantes. 

Haraszti et al. (2013) defendem que o JLS é um preditor significativo para a 

performance cognitiva. Em seu trabalho, compara-se o impacto dessa variável em 

relação a presença de um cronotipo mais vespertino, já que se sabe que os horários 

dos compromissos sociais estão mais alinhados com demandas diurnas.  

Em sua discussão, os autora defendem que a duração do sono individualmente 

não foi associada com o desempenho acadêmico dos sujeitos, porém quando 

associada ao desalinhamento do JLS, houve resultado significativo. Ou seja, quando 

há restrições impostos socialmente que causem restrição de sono ou sono fora do 

ciclo circadiano biológico, a performance é desafiada. Esta observação denota então 

que o fenômeno do JLS é capaz de exacerbar a influência do cronotipo vespertino ou 

da restrição de sono na performance cognitiva.  

Além disso, obter uma duração de sono adequada vem sendo associada com 

uma melhor performance escolar e a incompatibilidade entre os horários matutinos da 
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escola e as preferências vespertinas dos adolescentes parece influenciar 

significativamente a performance acadêmica e cognitiva (Díaz-Morales e Escribano, 

2015; Malone et al., 2016). 

Diante de tamanho impacto fisiológico que já vem sendo indicado pela literatura 

e considerando o conhecimento do impacto cognitivo decorrente de distúrbios do 

sono, estudos que busquem mensurar o prejuízo cognitivo decorrente da cronicidade 

do JLS são necessários.  

Que seja de nosso conhecimento, existem poucos trabalhos que avaliaram o 

impacto do JLS na cognição. Entre esses, o estudo de Díaz-Morales e Escribano 

(2015) avaliou um grupo de adolescentes em relação a hábitos de sono, cronotipo e 

habilidades cognitivas, e encontrou que o JLS foi negativamente relacionado com o 

desempenho acadêmico, com habilidades cognitivas (exceto as habilidades de 

vocabulário e fluência verbal) e a capacidade cognitiva geral. Na mesma linha, em 

uma amostra de estudantes universitários da área da saúde, Haraszti et al., (2014) 

também encontraram que o JLS se correlacionou negativamente com o desempenho 

acadêmico. Neste estudo, os autores não aplicaram uma bateria de testes cognitivos 

e monitoraram o desempenho acadêmico, por meio notas obtidas em uma disciplina 

comum aos estudantes (fisiologia), que segundo os autores requer memorização e 

compreensão de sistemas. Embora válido e considerado pelos autores como bom 

indicador do nível acadêmico geral dos estudantes de graduação, o estudo esbarra 

na não descrição de qual habilidade cognitiva é de fato influenciado pelo JLS.  

Também em amostra de universitários, McGowan et al., (2016) aplicaram uma 

bateria de questionários que avaliou o sono, impulsividade, déficit de atenção e uma 

escala que avaliava lapsos do cotidiano em relação a atenção, memoria e 

funcionamento motor. Os autores encontraram que prejuízos no sono podem causar 

déficit de atenção e hiperatividade, sugerindo que JLS é um preditor importante para 

estas medidas. Ainda considerando a cognição, Panev et al., (2017), avaliaram os 

efeitos do cronotipo e do JLS na inteligência de indivíduos com idades entre 14 e 25 

anos. Usando o teste de inteligência Matrizes Progressivas de Raven, os autores 

encontraram que sujeitos com cronotipo vespertino apresentam nível mais alto de 

inteligência, no entanto, essa vantagem desaparece quando o JLS é ≥ 2 horas.  

Ou seja, os estudos indicam que o impacto do SJL é reconhecível tanto nas 

funções cognitivas (McGowan et al., 2016), como também em menor desempenho 



                                                                           

 36 

escolar e acadêmico (Wittmann et al., 2006; Díaz-Morales e Escribano, 2015) e 

também em menor escolarização dos indivíduos avaliados (Wong et al., 2015).  

Analisando criticamente, os estudos acerca do JLS e cognição são escassos e 

embora a literatura seja farta em apontar que a importância do sono para um bom 

funcionamento cognitivo (Wilckens et al., 2014; Deak e Stickgold, 2010), os que 

envolvem especificamente o JLS são inconclusivos e com limitações metodológicas 

importantes. 

Por outro lado, no jetlag clássico com trabalhadores de turno, já existem dados 

científicos que identificam impacto cognitivo importante em tarefas neuropsicológicas 

de aprendizagem verbal, velocidade de processamento e atenção (Marquié et al, 

2015). Neste caso, os autores sugerem a possibilidade de recuperação com o 

afastamento do trabalho, porém no caso do JLS, o prejuízo decorrente do caráter 

permanente deste fenômeno pode ser ainda mais comprometedor, reforçando a 

importância de estudos que busquem identificar e quantificar possíveis prejuízos 

cognitivos no JLS. 

 

2.8   Fatores humorais e psico-emocionais 

 

Outros prejuízos possivelmente associados com o JLS envolvem o humor e 

distúrbios psico-afetivos. Estudos vem considerando sua contribuição em traços de 

personalidade (McGowan et al., 2016) e no desenvolvimento de distúrbios 

psicológicos (Wittmann et al., 2006; Rutters et al., 2014; Roenneberg et al, 2003; 

Wong et al., 2015; Levandovski et al., 2011; Polugrudov et al., 2016).  

Em relação a personalidade, a relação entre a duração do sono, o cronotipo e 

variáveis baseadas no ciclo circadiano e agressividade tem sido considerado (Randler 

e Vollmer., 2013). Indivíduos com maior JLS tendem a ser mais agressivos, porém 

está ainda é uma correlação frágil na literatura, encontrando-se significância na 

agressividade tipo física e verbal em jovens adultos. Já Jankowski et al., (2019) 

indicou, também ainda frágil, associação entre o JLS e o humor no perfil de 

nervosismo, também em jovens adultos. Lin e Yi (2015) também encontraram 

associação entre o JLS e o comportamento desafiante. Todos os estudos descritos 

possuem limitações metodológicas importantes que indicam a necessidade de mais 

estudos que possam corroborar com tais resultados. 
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Por fim, ainda há o estudo de Borisenkov et al. (2019) que encontrou 

associação entre uma maior variabilidade humoral ao longo das estações do ano em 

mulheres residentes em zona subárticas, sugerindo que o desalinhamento entre 

cronotipo e obrigações sociais pode estar relacionado com maior suscetibilidade a 

características ambientais e reflexo disso no estado emocional.  

Especificamente em esferas do humor específicas, estudos vem investigando 

a relação entre JLS com sintomas de ansiedade e depressão. 

O estudo recente de Mathew et al., (2019) encontrou associação de maiores 

escores de ansiedade em adolescentes com JLS, porém seus resultados não foram 

corroborados por outras pesquisas prévios que não encontraram sintomas de 

ansiedade em outras populações, como crianças e jovens adultos (Polugrudov et al., 

2016; Sheaves et al, 2016; Diaz-Morales, 2015). Frente a isso, pode-se discutir a 

importância do cuidado no delineamento metodológico e de características ambientais 

nestes estudos, levando em consideração a importância da latitude e da exposição a 

luz já demonstrada em diversos estudos anteriores. 

Da mesma forma, também encontra-se pouca concordância no que diz respeito 

a associação entre JLS e sintomas de depressão, já que alguns estudos encontraram 

resultados significativos em uma população rural (Levandovski et al., 2011) e em 

mulheres (Mathew et al. 2016; Polugrudov et al., 2016, Borisenkov et al. 2015), 

enquanto outros estudos não indicaram alterações relevantes (Souza e Hidalgo, 2014; 

Keller et al. 2017; Sheaves et al, 2016). Novamente ressalta-se a relevância de fatores 

ambientais e geográficos, já que há evidências na literatura de que a variação de 

exposição a luz do sol influencia diretamente em sintomas de depressão, inclusive 

sendo fortemente indicada como fator no desenvolvimento do Transtorno Afetivo 

Sazonal associado com o inverno nos países do extremo hemisfério norte (Beauvalet 

et al., 2017).   

Já em relação a distúrbios do estresse, os estudos apresentam resultados 

psicofisiológicos interessantes. Em Rutters et al. (2014) investiga-se a perturbação no 

eixo HPA decorrente do JLS, encontrando resultados bastante significativos de 

aumento do cortisol basal em participantes com mais de 2h de JLS, além de 

tendências no grupo com mais de 1h de JLS. Malone et al. (2016) também apresenta 

resultados que vão de encontro com este trabalho, ressaltando a influência do sistema 

nervoso simpático na resposta de estresse. Já Polugrudov et al. (2016) não identificou 
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efeitos significativos, porém observou tendências de aumento do cortisol, reforçando 

a necessidade de novos estudos que possam elucidar esta interação. Que seja de 

nosso conhecimento, não há estudos na literatura que investiguem a relação entre 

JLS com a avaliação de autopercepção de estresse a partir de questionários 

autoaplicáveis ou de escalas psicométricas que avaliam tal sintomatologia.  

Mostra-se interessante também ressaltar que outros transtornos neurológicos 

vêm sendo associados com o JLS. Choi, Joo e Hong (2016) apresenta resultados 

interessantes associando menores escores de JLS em pacientes com epilepsia focal 

quando comparados tanto com a população geral quanto também em comparação 

com pacientes portadores de outros tipos de epilepsia. O autor defende que indivíduos 

com epilepsia focal possuem melhor regularidade no sono e que possivelmente isto 

pode influenciar na melhora da qualidade do sono destes indivíduos e indiretamente 

no controle de crises convulsivas, indicando melhor prognóstico da doença.   

Desta maneira, fica evidente a importância de estudos que consigam avaliar a 

associação entre a presença e a magnitude do JLS em indivíduos das mais diversas 

faixas etárias, bem como populações específicas, em relação ao impacto que essa 

alteração do sono pode causar em traços psicoafetivos, estados e sintomas de humor.  

 

3. MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1   Procedimentos Éticos 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, a princípio o estudo foi submetido à 

aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São 

Paulo via Plataforma Brasil. Após a aprovação do Comitê de Ética, com o número 

CEP/UNIFESP: 0781/2017, o estudo convocou voluntários para participação no 

estudo, orientando-os assim sobre as formas de avaliação, sendo necessário para a 

participação da pesquisa a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).   

Os voluntários receberam todas as informações sobre a participação no estudo, 

bem como a respeito das avaliações. Foi esclarecido os possíveis riscos e eventuais 

desconfortos, bem como possíveis benefícios. Também foi explicitado que a qualquer 



                                                                           

 39 

momento todos os voluntários teriam acesso aos profissionais envolvidos para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo garantida a qualquer momento do estudo 

sem prejuízos, a liberdade da retirada do termo de consentimento livre e esclarecido 

e sua desistência do experimento. Foi explicitado aos voluntários que eles teriam total 

sigilo dos resultados de suas avaliações, e que todas as informações obtidas nesta 

pesquisa seriam analisadas em conjunto com as informações dos outros voluntários 

não sendo divulgada a identificação de qualquer participante. 

Os voluntários foram informados da atualização dos resultados que eram do 

conhecimento dos pesquisadores. Além disso, não houve despesas pessoais para o 

participante em qualquer fase do estudo e não houve compensação financeira 

relacionada à sua participação. Todos os procedimentos utilizados nesse estudo 

respeitaram as normas estabelecidas pela legislação brasileira na Resolução n. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 

3.2  Descrição da amostra 

 

Os indivíduos foram recrutados por meio de mídias sociais, cartazes, panfletos, 

e-mail, divulgação no site institucional e por contato pessoal feito pelo próprio 

pesquisador. A seleção foi baseada nos seguintes critérios de inclusão: adultos jovens 

de ambos os sexos com idades entre 18 e 55 anos, com no mínimo de 8 anos de 

escolaridade.  

Como critérios de exclusão, os voluntários: 

o Não podem apresentar qualquer tipo de transtornos psicológico; 

o Não podem fazer uso de drogas ilícitas ou medicações hipnóticas; 

o Não podem ser trabalhadores por turno; 

o Não utilizar despertadores nos dias livres; 

o Não podem ser pessoas sem rotina de trabalho e/ou estudo; 

o Não podem ser mulheres gestantes ou lactantes. 

Inicialmente, foram contatados 207 possíveis voluntários, após aplicação dos 

critérios de inclusão, a amostra final foi composta por 76 voluntários de ambos os 

sexos que foram alocados em dois grupos experimentais: (a) Grupo Controle sem 

JetLag social (n=39); (b) Grupo com JetLag social (n=37). É válido mencionar que 
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houve grande dificuldade em compor a amostra do grupo controle, uma vez que a 

grande maioria dos voluntários contatados apresentavam JLS. 

A composição dos grupos foi feita  a partir das respostas do Questionário de 

Cronotipo de Munique (Wittmann, 2006), sendo a fórmula que busca quantificar o 

impacto do JLS definida pelo cálculo: diferença em minutos ou horas entre a o ponto 

médio de duração do sono em dias da semana e o ponto médio de duração de sono 

dos dias livres (Silva et al., 2016). Para este estudo, a identificação do Jetlag Social 

foi calculada com base na diferença entre o ponto médio de sono nos dias de semana 

e fins de semana, e categorizado dicotomicamente como >1h (com JetLag social) ou 

<1h (sem JetLag social) (Roenneberg et al., 2012). 

 Foi priorizado a realização dos experimentos durante os meses sem horário de 

verão, pois estes parecem representar melhor as tendências de sono biológicas 

(Allebrandt et al., 2014).  

 

3.3  Procedimentos Experimentais 

 

O estudo consistiu em duas etapas individuais e consecutivas, sendo que estas 

envolviam visitas presenciais dos voluntários em nosso laboratório. Na primeira visita, 

os indivíduos assinaram o TCLE e foram entregues os questionários de qualidade de 

vida, padrão de sono e de humor.  

Após a pesquisadora orientá-los sobre o preenchimento correto e possíveis 

dúvidas, os sujeitos tiveram liberdade de levar o material para suas casas, caso 

desejassem preencher posteriormente. A pesquisadora esteve a todo momento a 

disposição através de contato telefônico ou presencial para tirar dúvidas e realizar 

esclarecimentos sobre o preenchimento correto e a interpretação das questões. O 

prazo máximo para devolução dos questionários era a segunda visita presencial feita 

ao laboratório para a próxima etapa da pesquisa. Em média, o intervalo entre as visitas 

foi de 7 dias. 

Na visita seguinte, após a devolução e conferência do preenchimento correto 

dos questionários, foi realizada a avaliação neuropsicológica. O procedimento teve 

duração média de 1h15min, em sala silenciosa, com luminosidade adequada, no 

mesmo período do dia (com intuito de evitar interferência circadiana) e aplicados por 

um único avaliador. É importante mencionar que a ordem de aplicação dos testes 
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neuropsicológicos foi planejada e seguiu uma ordem específica para todos os 

voluntários, com o intuito de evitar possível influência de aprendizagem, fadiga e 

interferência entre testes.  

 

3.4  Instrumentos aplicados 

3.4.1  AVALIAÇÃO DO HUMOR 

 

a) BDI - Inventário de Depressão de Beck 

É uma escala de auto-avaliativa que mensura os sintomas cognitivos, afetivos 

e somáticos da depressão (Lasa et al., 2000). Ela consiste em 21 itens, em que cada 

questão recebe uma pontua que varia entre 0 (nenhum sintoma) a 3 (sintomas 

severos) com uma pontuação final entre 0 e 63 pontos A versão na língua portuguesa 

foi validada no Brasil (Gorenstein e Andrade, 1996).  

As categorias do screening da BDI são: 0-9 nenhum ou sintomas depressivos 

mínimo; 10-16: sintomas depressivos leves; 17-29: sintomas depressivos moderados 

e 30-63: sintomas depressivos severos (Lasa et al., 2000). 

 

b) Inventário de Ansiedade Traço e Estado (IDATE) 

É um questionário de auto-avaliação que avalia a ansiedade. Está dividido em 

duas partes: uma avalia a ansiedade-traço (referindo-se a aspectos de personalidade) 

e a segunda avalia a ansiedade-estado (referindo-se a aspectos sistêmicos do 

contexto).  

Cada uma dessas partes é composta de 20 afirmações. Ao responder o 

questionário, o indivíduo deve levar em consideração uma escala de quatro itens que 

variam de 1 a 4, sendo que ESTADO significa como o sujeito se sente no "momento" 

e TRAÇO como ele “geralmente se sente”. O escore de cada parte varia de 20 a 80 

pontos, sendo que os escores podem indicar um baixo grau de ansiedade (0-30), um 

grau mediano de ansiedade (31-49) e um grau elevado de ansiedade (maior ou igual 

a 50). Quanto mais baixo se apresentarem os escores, menor será o grau de 

ansiedade (Spielberger et al, 1970; Biaggio e Natalicio, 1979; Andreatini e Seabra, 

1993) 

 



                                                                           

 42 

c) DASS-21 (Depression, Anxiety Stress Scales – 21) 

É composta por um conjunto de três sub-escalas, do tipo Likert, de 4 pontos, 

de auto-resposta. Cada sub-escala é composta por 7 itens, destinados a avaliar os 

estados emocionais de depressão, ansiedade e estresse. É auto-aplicada na qual a 

pessoa indica o quanto cada enunciado aplicou-se a si durante a última semana 

(Vignola e Tucci, 2014). 

 

3.4.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

 

a) World Health Organization Quality of Life-abreviado (WHOQOL-bref) 

É uma avaliação de qualidade de vida organizada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) composta por 26 questões. As perguntas envolvem a qualidade de 

vida geral e satisfação com a própria saúde, os domínios físico, psicológico, das 

relações sociais e meio ambiente. Ele possui um caráter transcultural e pode ser 

aplicado tanto em populações saudáveis como em populações acometidas por 

agravos e doenças crônicas. A versão em português apresenta características 

psicométricas satisfatórias (Kluthcovsky e Kluthcovsky, 2009). 

 

3.4.3  AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE SONO 

 

a) Escala de Sonolência Excessiva de Epworth (ESEE) 

Questionário que avalia o nível de sonolência diurna. Trata-se de um 

questionário auto administrativo, que se refere à facilidade de cochilar em 8 (oito) 

situações cotidianas, graduando a possibilidade de cochilar numa escala de 0 (zero) 

a 3 (três) onde zero significa nenhuma e três, grande possibilidade de cochilar 

(Bertolazzi et al., 2009; Johns, 1991). 

 

b) Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

Questionário que avalia o sono em seus aspectos gerais, destacando a 

qualidade subjetiva de sono no último mês, a partir do fornecimento de informações 

numéricas e qualitativas. O questionário consiste em 19 questões agrupadas em 7 
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componentes (qualidade subjetiva do sono, latência para o sono, duração do sono, 

eficiência habitual do sono, transtornos de sono, uso de medicamentos para dormir, 

disfunção diurna) com pesos distribuídos numa escala de 0 a 3, sendo então a 

pontuação destes componentes somados para produzir um escore global, que varia 

de 0 a 21 (Bertolazzi, 2009; Bertolazzi et al., 2011; Buysse et al., 1989). 

 

c) Mini Questionário de Sono (Mini-Sleep) 

Questionário que avalia o sono e os distúrbios relatados (Gorenstein, 1983; 

Gorenstein et al., 2000; Zomer et al., 1985). Este instrumento divide-se em 10 

questões, com sete alternativas que quantificam a ocorrência de alterações do sono, 

com escores de 1 a 7 pontos.  

 

d) Questionário de Cronotipo de Horne e Ostberg (H.O.) 

Instrumento composto por 19 questões relacionadas aos hábitos de vida, 

atividades diárias e horários que os indivíduos preferem realizá-las (Horne e Ostberg, 

1976). Este questionário já é validado no Brasil e é avaliado através de um escore 

final. Cada pergunta tem pontuação diferente para as respostas, a qual é somada e 

ao final o escore é classificado em 5 diferentes tipos de cronotipo (Matutino extremo, 

Matutino moderado, Intermediário, Vespertino moderado e Vespertino extremo) 

(Benedito-Silva et al., 1990). 

 

e) Questionário de Cronotipo de Munique (MCTQ) 

Questionário que permite uma caracterização dos hábitos de sono, 

contemplando informação acerca dos horários de sono dos participantes nos dias de 

trabalho (atividades convencionais) e nos dias livres, com o objetivo de avaliar o 

cronotipo individual e o Jetlag Social. Segundo Wittmann et al. (2006), o cronotipo 

individual pode ser avaliado pela medida de um único ponto. Para avaliar o cronotipo 

individual, será observado o ponto médio de sono dos dias livres corrigido pelas horas 

de sono que o indivíduo dorme nos dias de semana. Por sua vez, o JLS será avaliado, 

pelo módulo da variação do ponto médio do tempo de sono, resultando no cálculo da 

diferença absoluta entre o ponto médio de sono nos dias livres e o ponto médio de 

sono nos dias de trabalho (Wittmann et al., 2006).  
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3.4.4. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

 

Foram utilizadas escalas e tarefas que mensuram habilidades de atenção, 

memória e funções executivas. Deve-se ressaltar que, por vezes, em uma mesma 

tarefa, é possível considerar variáveis de diversas habilidades, sendo então a divisão 

abaixo funcionalmente didática. 

 

3.4.4.1. HABILIDADES ATENCIONAIS 

 

a) Teste de Atenção Concentrada - D2 

É utilizado para avaliar atenção sustentada devido a sua grande sensibilidade 

e acurácia para este tipo de atenção. Mensura a rapidez e precisão em examinar e 

identificar visualmente os símbolos solicitados através da marcação de todas as letras 

D que estiverem acompanhadas de dois traços (dois em cima, dois embaixo ou ainda 

um traço em cima e outro embaixo). Para calcular os resultados, são mensurados 

marcações incorretas e os casos em que as letras certas deixaram de ser marcadas. 

O total de resultado das 14 linhas é chamado de resultado bruto (RB).  Já o resultado 

líquido (RL) é a diferença entre o total de erros e o resultado bruto. A porcentagem de 

erros (E%) também é medida, bem como as oscilações nas respostas, e as 

constâncias e flutuações de respostas (Moraes et al., 2008). 

 

b) Escala Wechsler de Inteligência Para Adultos (WAIS III) - Subteste Códigos 

       O teste originalmente chamado de Digit Symbol Substitution Test (DSST) é uma 

tarefa que consiste na substituição de dígitos por símbolos (Valentini et al., 2015). 

Mensura velocidade motora e mental e coordenação vísuo-motora, que é muito 

sensível a alterações cognitivas da idade (Proust-Lima et al., 2007; Welmerink et al., 

2010; Lafont et al., 2010; Venkatraman et  al., 2011).  

       Pede-se que os voluntários usem uma grade modelo com símbolos que 

correspondem a dígitos para substituir uma sequência de dígitos por símbolos. A 

tarefa deve ser feita em sequência (não pode substituir todos os nºs 1, depois os 2, 

etc), e sempre da esquerda para a direita. Os voluntários devem realizar um treino 
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antes de começar a tarefa. A partir daí é pedido que façam o maior nº de substituição 

possíveis em 120s. O escore é o nº de símbolos substituídos corretamente em 120s.  

 

c) Escala Wechsler de Inteligência Para Adultos (WAIS III) - Subteste Procurar 

Símbolos 

       O teste mensura percepção visual e velocidade de processamento (Valentini et 

al., 2015).  Os voluntários devem assinalar quando um de dos símbolos modelos são 

encontrados dentre outros 5 símbolos. São 60 buscas no total. Mensura-se o nº de 

respostas corretas e incorretas em 120 s de teste, e a cada 30 s. A Instrução deve 

ser: “Examine cuidadosamente esta folha observe que tem duas figuras no lado 

esquerdo e um grupo de figuras do lado direito. Você irá marcar as palavras “SIM” 

quando uma das figuras ao lado esquerdo for igual a uma das figuras do grupo do 

lado direito. Marque a palavra “NÃO” quando nenhuma das figuras do lado esquerdo 

for igual a alguma a figura do lado direito. Comece aqui e faça da mesma maneira. 

Quando terminar a primeira página continue na próxima página e na seguinte. 

Trabalhe o mais rápido que você puder sem cometer erros. Não pule nenhum item. 

Há um tempo limite (2 minutos), por isso faça até onde der, até que eu peça para você 

parar. Muitas poucas pessoas chegam ao fim. A cada 30 s marcarei onde está na 

folha, mas por favor não pare enquanto fizer isso”. 

 

d) Escala Wechsler de Inteligência Para Adultos (WAIS III) - Subteste Dígitos 

Direto 

       O Subteste Dígitos é composto de oito séries para ordem direta, havendo um 

aumento gradual da quantidade de dígitos em cada série (Valentini et al., 2015). A 

ordem direta avalia a amplitude atencional auditivo-verbal e resistência à distração. 

Esta é aplicada em primeiro lugar, seguida pela inversa, que é administrada 

independentemente se o examinando fracassa totalmente na ordem direta. Cada item 

é formado de dois conjuntos de dígitos constituindo em duas tentativas, sendo ambas 

aplicadas. A pontuação máxima no subteste é de 30 pontos, sendo que o resultado 

bruto máximo na ordem direta é de 16 pontos. 
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3.4.4.2. HABILIDADES DE MEMÓRIA E APRENDIZAGEM 

 

a) Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey – RAVLT 

 É uma tarefa que consiste na evocação imediata, recordação e 

reconhecimento fonológico e semântico de listas de palavras. Busca-se investigar a 

memória recente, aprendizagem, interferência, retenção e memória de 

reconhecimento (Paula et al., 2012). Consiste em uma lista de 15 palavras (lista A) 

que é lida em voz alta para o sujeito com um intervalo de um segundo entre as 

palavras, por cinco vezes consecutivas (A1 a A5). Cada uma das tentativas é seguida 

por um teste de evocação espontânea. Depois da quinta tentativa, uma lista de 

interferência, também composta por 15 substantivos (lista B), é lida para o sujeito, 

sendo seguida da evocação dela (tentativa B1). Logo após a tentativa B1, é pedido ao 

sujeito que se lembre das palavras da lista A, sem que ela seja, nesse momento, 

reapresentada (tentativa A6). Após um intervalo de 20 minutos, pede-se ao sujeito 

que fale as palavras da lista A (tentativa A7) sem que a lista seja lida para ele. Após 

a tentativa A7 é feito o teste de memória de reconhecimento, quando uma lista 

contendo 15 palavras da lista A, 15 palavras da lista B e 20 distratores (semelhantes 

às palavras de lista A e B em termos fonológicos ou semânticos) são lidas para o 

sujeito. A cada palavra lida, o sujeito deve indicar se ela pertence (ou não) à lista A. 

São avaliadas também a curva de aprendizagem das palavras ao longo das tentativas 

A1 a A5 (total de palavras ou total de palavras descontando-se o valor de A1, uma 

medida de memória de curto prazo (Cotta et al., 2012).  

 

b) Escala Wechsler de Inteligência Para Adultos (WAIS III) - Subteste Sequência 

de Números e Letras 

 O subteste Sequência de Números e Letras é composto de séries de letras e 

números que são verbalmente relatados ao indivíduo e este deve organizá-los 

mentalmente seguindo a regra indicada inicalmente. Requer que o sujeito retenha os 

elementos alternados e organize simultaneamente as duas sequências. É uma tarefa 

que visa avaliar habilidades de memória operacional e flexibilidade cognitiva.  
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c) Escala Wechsler de Inteligência Para Adultos (WAIS III) - Subteste Dígitos 

Inverso 

      O Subteste Dígitos é composto de oito séries para ordem direta e sete para 

inversa, havendo um aumento gradual da quantidade de dígitos em cada série. A 

ordem direta avalia a amplitude atencional auditivo-verbal e resistência à distração, 

enquanto a ordem inversa mensura a memória operacional, flexibilidade cognitiva e 

resistência à distração. A ordem direta é aplicada em primeiro lugar, seguida pela 

inversa, que é administrada independentemente se o examinando fracassa totalmente 

na ordem direta. Cada item é formado de dois conjuntos de dígitos constituindo em 

duas tentativas, sendo ambas aplicadas. A pontuação máxima no subteste é de 30 

pontos, sendo que o resultado bruto máximo na ordem direta é de 16 pontos enquanto 

na ordem inversa é de 14 pontos. 

 

d) Escala Wechsler de Inteligência Para Adultos (WAIS III) - Subteste Aritmética 

Neste Subteste, apresenta-se uma série de questões aritméticas 

contextualizadas que devem ser respondidas mentalmente, sem uso de lápis ou 

papel, e dentro de um tempo estimado e pré-determinado para cada pergunta. Ao 

final, deve-se responder verbalmente a resolução do problema. A tarefa visa mensurar 

habilidades de memória operacional, manipulação mental e flexibilidade cognitiva.  

 

e) Escala Wechsler de Inteligência Para Adultos (WAIS III) - Subteste Informação 

Neste subteste, o indivíduo é solicitado a responder uma série de questões que 

se relacionam a conhecimentos gerais sobre eventos históricos, objetos cotidianos, 

lugares e pessoas culturalmente relevantes. A tarefa tem como objetivo avaliar 

habilidades de inteligência cristalizada e memória semântica.  

 

3.4.4.3. HABILIDADES DE FUNÇÕES EXECUTIVAS  

 

a) Stroop Color Teste 

      É um paradigma que consiste na avaliação da atenção seletiva, velocidade de 

processamento e controle inibitório (Brandelero e De Toni, 2015). É formado por três 
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cartões, cada um com 10 colunas e 10 fileiras de estímulos coloridos. No primeiro 

cartão as cores impressas devem ser rapidamente nomeadas. No segundo cartão, 

palavras estão escritas em cores, que devem ser ditas ao invés da leitura das 

palavras. No terceiro, nomes de cores estão impressos (a palavra AZUL impressa na 

cor rosa, por exemplo. A leitura dos nomes deve ser inibida e não há congruência 

entre a cor a ser nomeada e o nome da cor impressa. A avaliação do teste é calculada 

pela diferença do tempo gasto entre os cartões (Duncan, 2006). 

 

b) Teste de Trail Making A e B (TMT – A e TMT-B) 

      As tarefas avaliam os aspectos de atenção concentrada, atenção alternada, 

flexibilidade mental, velocidade de processamento visual e função motora. Avalia 

ainda a capacidade de busca por escaneamento visual e inibição (Alves et al., 2010).  

      Se constitui de duas partes, A e B. Em ambas as partes, o sujeito deve desenhar 

um trajeto em menor tempo possível e sem tirar o lápis do papel. Na parte A, deve 

desenhar o trajeto, em ordem crescente, entre os números 1 ao 25. Na parte B há 

uma maior demanda cognitiva por parte do sujeito, pois ele deve desenhar o trajeto 

alternado entre os números 1 ao 13 e letras A até L, ou seja, 1-A, 2-B, 3-C e assim 

por diante.  

 

c) Torre de Londres (TL) 

A tarefa busca compreender o planejamento executivo do sujeito. Requer que 

o indivíduo mova três esferas de cores diferentes, uma de cada vez, a partir de uma 

posição de partida, tentando colocá-las de acordo com a posição alvo (apresentada 

em um cartão). São 12 problemas de complexidade progressiva (2 até 5 movimentos) 

(Shallice, 1982; Souza et al., 2001). 

 

d) FAS - Teste de Fluência Verbal 

       Para avaliar a fluência verbal fonêmica, o Teste de Fluência Verbal Fonêmica 

F-A-S foi selecionado dentre outras propostas existentes na literatura, por ser mais 

frequentemente citado na literatura internacional e empregado na prática clínica e pelo 

fato de essas letras estarem entre as de ocorrência mais frequente no português 

brasileiro,(5) apresentando grau de dificuldade similar ao de Teste de Fluência Verbal 
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Fonêmica empregado em outras línguas. O número de palavras válidas produzidas 

foi somado para cada tarefa, e a soma de palavras produzidas nas três tarefas foi 

calculada, originando quatro escores por voluntário (número de palavras iniciadas 

com “F”, nú- mero de palavras iniciadas com “A”, número de palavras iniciadas com 

“S” e número total de palavras iniciadas com “F”, “A” e “S”) (Opasso et al., 2016). 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

 

As análises estatísticas foram realizadas usando o software SPSS versão 21.0 

(IBM, Armonk, NY, USA). Um modelo linear generalizado (GzLM), com distribuição 

gama, determinado pelo Critério de informação de Akaike (AIC), foi usado para 

determinar as diferenças entre grupos.  

Para a curva de aprendizado um modelo de equações de estimação 

generalizadas (GEE), com distribuição gama, determinado pela Verossimilhança alta 

em critério de modelo de independência (QIC), foi usado para determinar a interação 

dos efeitos de tempo e grupo.  

Os dados categóricos foram comparados pelo teste de qui-quadrado (classe 

social e sexo) e para todas as análises a significância estatística foi apontada quando 

P≤0.05. 

Vale ressaltar que em todas as análises de dados que envolviam habilidades 

cognitivas foram covariados pela idade e anos de escolaridade dos participantes do 

estudo. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1  Descrição da Amostra 

 Na tabela 2 são apresentados os dados referentes à análise descritiva da 

amostra em relação a idade, massa corporal, índice de massa corporal (IMC), 

escolaridade e perfil de sono, com características de preferência individual marcadas 

pelo cronotipo e índices específicos como o ESSE – Escala de Sonolência Excessiva 

de Epworth, IQSP – Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh,  Latência de sono e 

Tempo total de sono (duração). Observa-se que os indivíduos diferem 

significativamente em termos da idade (Wald=1,505, df=1, P=0,01), sendo o grupo 

JLS mais jovem. Além disso, este mesmo grupo relata menor qualidade de sono 

(Wald=4,098, df=1, P=0,04), maior latência de sono (Wald=3,931, df=1, P=0,04), e 

menor valor de cronotipo (Wald=15,003, df=1, P<0,01). 

Tabela 2. Dados descritivos da amostra 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, GzLM com distribuição gama e Post-hoc 

de Sidak. H.O. - Questionário de Cronotipo Horne & Ostberg, ESEE - Escala de Sonolência 

Excessiva de Epworth e IQSP - Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, LS – Latência 

do sono, TTS – tempo total de sono. Significante quando P≤0,05. 

 

 

 

 

 

 

  
 Todos 

(n=76)   
Sem JLS 

(n=39)   
Com JLS 

(n=37) 
 

Variáveis 
contínuas 

 Média 
  

dp 

 

Média 
  

dp 

 

Média 
  

dp P 

Idade (anos)  28,3 ± 8,6  30,4 ± 9,1  26,1 ± 7,4 0,01 
Massa corporal (kg)  68,9 ± 13,4  70,8 ± 12,1   67 ± 14,6 0,19 
IMC (kg/m²)  24,1 ± 3,6  24,6 ± 3,5  23,5 ± 3,7 0,14 
Escolaridade (anos)  15,4 ± 3,3  16,1 ± 3,1  14,8 ± 3,4 0,06 
Tempo de JLS (min)  79,51 ± 75,6  20,8 ± 18.7  141,4 ± 62,1 <0,01 
Cronotipo H.O. 
(score) 

 
52,6 ± 12,1 

 
57,4 ± 11,0 

 
47,5 ± 11,1 

<0,01 

ESSE (score)  9,9 ± 4,5  9,5 ± 4,3  10,3 ± 4,7 0,47 
IQSP (score)  5,5 ± 3,1  4,7 ± 2,8  6,4 ± 3,2 0,04 
LS (min)  17,5 ± 14,0  14,5 ± 12,0  20,7 ± 15,5 0,04 
TTS (min)  427,3 ± 93,5   436,1 ± 75,9   418,0 ± 109,2 0,35 
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   No Gráfico 1 é apresentado o padrão de dispersão da amostra total avaliada 

em relação ao tempo de JLS em minutos. Observa-se que os voluntários variam 

significativamente dentre zero até indivíduos com trezentos e trinta minutos. 

 

 
Gráfico 1 – Dispersão da Amostra na Variável Tempo de JLS 
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Na tabela 3 são apresentados os dados descritivos em relação as variáveis 

categóricas analisadas, sendo estes o sexo e a classificação social definida pelo 

Critério Brasil – ABEP 2015 (Kamakura e Mazzon, 2016). Ambos não apresentaram 

resultados estatisticamente diferentes entre os grupos.  
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Tabela 3 – Dados descritivos da amostra – Variáveis Categóricas 

 

 
 
 
 

Na tabela 4, apresentamos os dados encontrados com a aplicação de 

questionários de humor. Observa-se que os indivíduos do grupo com JLS obtém 

escores maiores em Ansiedade-Estado (Wald=5,272, df=1, P=0,02), bem como na 

subescala de ansiedade do DASS (Wald=4,167, df=1, P=0,04), além de uma 

tendência ao aumento de sintomas de estresse nos indivíduos com JLS (p=0,06). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Todos 

(n=76)   
Sem JLS 

(n=39)   
Com JLS 

(n=37) 
 

Variáveis  

 Frequência 
absoluta 

   

Frequência 
absoluta 

   

Frequência 
absoluta 

  

  P 

Cronotipo 
Bimodal 

 
8/76 

 
4/39 

 
4/37 

ns 

Sexo (masc/fem)  22/54  12/27  10/27 ns 

Classe social        

A (n)  34  18  16 ns 

B1 (n)  20  14  6 ns 

B2 (n)  15  6  9 ns 

C1 (n)  6  1  5 ns 

C2 (n)  1  0  1 ns 
Valores apresentados em frequência (número de pessoas), comparações 
testadas com o teste de Qui-quadrado.  ns-  ausência de diferença significativa 
entre os grupos. 
 

 
5.2 Questionários de Humor 
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Tabela 4 – Resultados dos Questionários de Humor 

  
 Todos 

(n=76)   
Sem JLS 

(n=39)   
Com JLS 

(n=37) 
 

Variáveis 
contínuas 

 Média 
  

dpdp 

 

Média 
  

dp 

 

Média 
  

dp      P 

IDATE-E (score)  38,9 ± 10  36,4 ± 9,6  41,6 ± 9,9 0,02 
IDATE-T (score)  41,7 ± 1111,4  39,8 ± 11,2  43,8 ± 11,3 0,12 
DASS-D (score)  3,1 ± 3,7  2,9 ± 3,9  3,3 ± 3,4 0,34 
DASS-A (score)  3,2 ± 3,8  2,2 ± 2,9  4,2 ± 4,4 0,04 
DASS-E (score)  7,3 ± 6,8  5,7 ± 4,4  8,9 ± 8,4 0,06 
BECK (score)  7,7 ± 6,8  7,1 ± 6,7  8,5 ± 7,0 0,60 
Valores apresentados em média ± desvio padrão, GzLM com distribuição gama e Post-hoc 
de Sidak. IDATE-E (Inventário de Ansiedade-Estado), IDATE-T (Inventário de Ansiedade - 
Traço), DASS-D (Depression Anxiety and Stress Scale – Subescala Depressão), DASS-A 
(Depression Anxiety and Stress Scale – Subescala Ansiedade), DASS-E (Depression 
Anxiety and Stress Scale – Subescala Estresse) e BECK (Inventário 
de Depressão de Beck). Significante quando P≤0,05. 
 

 

5.3      Qualidade de Vida 

 

Na tabela 5, estão apresentados os dados de qualidade de vida 

autopercebida mensurados a partir do questionário WHOQOL-bref (World Health 

Organization Quality of Life – versão abreviado). Não foram encontrados resultados 

significativos comparando indivíduos com ou sem JLS em relações aos mais 

diversos domínios de qualidade de vida, bem como em relação a percepção global 

de qualidade de vida autopercebida. 

 

 
Tabela 5 – Resultados da Qualidade de Vida - WHOQOL 

  
 Todos 

(n=76)   
Sem JLS 

(n=39)   
Com JLS 

(n=37) 
 

Variáveis 
contínuas 

 Média 
  

dp 

 

Média 
  

dp 

 

Média 
  

dp P 

Físico  15,2 ± 2,6  15,6 ± 2,6  14,8 ± 2,7 0,18 
Psicológico  14,4 ± 2,5  14,9 ± 2,6  13,9 ± 2,4 0,10 
Relações sociais  14,4 ± 3,6  14,8 ± 3,8  14,0 ± 3,3 0,30 
Meio Ambiente  14,4 ± 2,6  14,9 ± 2,3  14,0 ± 2,81 0,11 
Percepção de 
Saúde 

 
14,5 ± 3,4 

 
14,7 ± 3,5 

 
14,3 ± 3,3 

0,59 

Domínio Global  14,7 ± 2,2  15,17 ± 2,3  14,2 ± 2,1 0,08 
Valores apresentados em média ± desvio padrão, GzLM com distribuição gama e Post-hoc 
de Sidak. WHOQOL - World Health Organization Quality of Life-abreviado, questionário 
utilizado para avaliar qualidade de Vida Autopercebida. Significante quando P≤0,05. 
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Na tabela 6 estão apresentados os dados das habilidades de atenção e 

memória operacional. Observa-se que os indivíduos do grupo com JLS obtém escores 

menores no Teste WAIS-III Procurar Símbolos, tanto em relação ao número de 

acertos total (Wald=4,567, df=1, P=0,02) como no escore final (Wald=8,93,  df=1, 

P=0,02), após exclusão dos erros, indicando prejuízos em atenção dividida.  Nas 

demais variáveis não foi observado diferenças estatisticamente relevantes. 

 
Tabela 6. Resultados dos Testes de Atenção e Memória  
 

 

 
5.5.  Testes de Funções Executivas 

 

Na tabela 7, apresentamos os dados analisados que envolvem habilidades de 

funções executivas com a aplicação da bateria neuropsicológica. Observa-se que os 

indivíduos do grupo JLS obtém escores menores no Teste Torre de Londres em 

relação ao número de acertos/escore total (Wald=7,576, df=1, P=0,05), indicando 

prejuízos em planejamento executivo. Além disso, observa-se uma tendência de 

acertos em 1ª tentativa (p=0,06), indicando então que esses indivíduos que 

 

Testes Variáveis  
Sem JLS 

(n=39) 
 Com JLS (n=37)  P 

Atenção 
concentrada 

D2 - Resultado bruto  433,5 ± 63  456,6 ± 65  0,18 

D2 - Total de erros  19,9 ± 12  27,5 ± 32,9  0,07 

D2 - Resultado 
líquido 

 413,9 ± 63  428,7 ± 55  0,42 

D2 - Porcentagem de 
erros 

 5,1 ± 2,9  6,37 ± 6,36  0,19 

D2 - Oscilação 
atencional 

 11,6 ± 3,5  12,5 ± 5,7  0,43 

Atenção dividida 

PS - Acertos  40,2 ± 6  37,2 ± 7,1  0,02 
PS - Erros  0,79 ± 1,05  0,86 ± 1  0,70 

PS - Escore Final  39,4 ± 6  36,4 ± 7  0,02 

Memória 
Operacional 

Dígitos Direto  10,7 ± 2,1  10,2 ± 2,2  0,42 
Aritmética  9,8 ± 3,3  9,5 ± 3,3  0,87 

Memória 
Semântica 

Informação  13,2 ± 3,6  12,9 ± 3,9  0,90 

Velocidade de 
Processamento 

Códigos  78,4 ± 11,6  74,3 ± 13,8  0,19 

Trail Making Test – 
Parte A (s) 

 27,9 ± 10,7  28,9 ± 8,0  0,65 

Valores  covariados por idade e escolaridade, apresentados em média ± desvio padrão, 
GzLM com distribuição gama e Post-hoc de Sidak, covariado pela idade e tempo de 
escolaridade. WAIS III - Escala de Inteligência Wechsler para Adultos - 3ª Versão), Teste 
D2 – Atenção Concentrada. Significante quando P≤0,05. 
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cometeram menos erros em comparação ao grupo JLS. As demais variáveis não 

indicaram diferenças estatisticamente significantes. 

 
Tabela 7 – Resultados dos Testes de Funções Executivas 

 

No gráfico 2, apresentamos os dados analisados que envolvem a curva de 

aprendizagem obtida com a aplicação do teste RAVLT (Rey Auditory-Verbal Learning 

Test). Observa-se que os grupos não diferem em relação às variáveis mensuradas. 

 
 

Teste Variáveis Sem JLS 
(n=39) 

Com JLS 
(n=37) 

P 

Controle Inibitório 

Cores (s) 13,2 ± 2,5 13,5 ± 3 0,70 

Palavras (s) 14,69± 2,1 14,6 ± 1,9 0,90 

Interferência (s) 20,4 ± 5,7 20,8 ± 4,9 0,49 

Flexibilidade Cognitiva 

Dígitos inverso 7,0 ± 2,2 6,8 ± 1,8 0,74 

Números e Letras 10,7 ± 3,0 10,5 ± 1,7 0,91 

Parte B (s) 72,4 ± 39,7 74,2 ± 46,1 0,85 

Planejamento de Tarefas 

Escore Total 21,1 ± 2 20,1 ± 2,5 0,05 

Acertos em 1ª 
Tentativa 

9,79 ± 1,39 9,1 ± 1,7 0,06 

Acertos em 2ª 
Tentativa 

1,61 ± 1,20 1,91 ± 1,38 0,32 

Erros 0,61 ± 0,90 0,91 ± 1,13 0,14 

Auto-monitoramento 
Fluência de Letras 38,94 ± 9,60 39,2 ± 7,6 0,17 

Fluência de 
Animais 

19,48 ± 4,09 20,8 ± 3,3 0,62 

Valores covariados por idade e escolaridade, apresentados em média ± desvio padrão, 
GzLM com distribuição gama e Post-hoc de Sidak, covariado pela idade e tempo de 
escolaridade. s: segundos, F.A.S.: Teste de Fluência Verbal. Significante quando P≤0,05. 
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Curva de Aprendizagem a partir dos dados do teste RAVLT. Dados covariados por idade e 
escolaridade, sendo apresentados em média ± desvio padrão. Foi realizado GEE, com 
distribuição gama e Post-hoc de Sidak. RAVLT – Rey’s Auditory Verbal Learning Test. MI: 
Memória imediata; R2: Repetição 2; R3: Repetição 3; R4: Repetição 4; R5: Repetição 5; B: 
Repetição da Lista B; R6: Repetição 6 da Lista A; RT: Recordação Tardia; RecT: 
Reconhecimento Tardio. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os principais resultados deste trabalho apontam que o JLS está associado com 

prejuízos no sono, humor e cognição de adultos. Além disso, nota-se associação entre 

o JLS e a idade, bem como com o cronotipo dos sujeitos avaliados. Por outro lado, 

não se encontram associações entre o JLS com escores de qualidade de vida 

autopercebida, bem como com o índice de massa corpórea (IMC) da amostra, sendo 

que essas associações de fato vêm sendo bem discutidas na literatura. 

Dois estudos transversais avaliaram essa relação e tiveram resultados 

contraditórios. Roenneberg et al. (2012) encontrou que o JLS aumentava a chance de 

sobrepeso, com IMC igual ou acima de 25 kg/m2. Por outro lado, Johnsen et al. (2013) 

não corroborou com esse resultado, não encontrando associação entre o JLS e 

medidas indicativas para obesidade, tais como IMC (igual ou acima de 25 kg/m2), 

relação cintura-quadril e gordura abdominal. Ressalta-se o cuidado metodológico 

aplicado no estudo, uma vez que fatores de saúde, estilo de vida e fatores biológicos 

foram controlados. Ainda neste aspecto, novamente pode-se argumentar que o 

impacto ambiental também parece prevalecer já que Parsons et al. (2015) encontra 

associação entre JLS e maior IMC bem como gordura coporal em indivíduos em 

latitudes médias, porém Polugrudov et al. (2016) não encontra associações em 

populações residentes no subártico. 

Conforme exposto acima, em nosso trabalho, também não houve alterações 

significativas nos escores de qualidade de vida autopercebida da população avaliada. 

Na literatura, há uma série de estudos que avaliam a qualidade de vida e o bem estar 

psicológico em indivíduos com JLS. O estudo de Lau et al (2013) foi um dos primeiros 

a investigar mais a fundo essa relação e indica que o desalinhamento do horário social 

e do horário de sono mediado pelo cronotipo poderia influenciar a qualidade de vida 

de jovens durante o período de graduação. Nessa população, que cursava aulas 

durante a tarde e noite, os sujeitos com cronotipo matutino teriam baixos escores de 

qualidade de vida autopercebida. Apesar disso, o estudo tem limitações 

metodológicas importantes, já que a amostra possuía poucos indivíduos com 

cronotipo vespertino e a autora indica que os escores não diferiram significativamente 

entre os grupos.  

Curiosamente, outros estudos também apontam a mediação importante do 
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cronotipo na qualidade de vida de sujeitos com JLS. Borgio et al (2018) explora a 

relação entre o cronotipo bimodal e a pior qualidade de vida, bem como Prieto et al 

(2012) indica piores escores de qualidade de vida em adolescentes com cronotipo 

vespertino.  

Outros estudos também encontraram associações do JLS e baixa qualidade de 

vida em populações específicas, como em enfermeiras (Chang e Jang, 2018) e em 

mulheres com sintomas menstruais severos (Komada et al., 2018) e indivíduos com 

diagnóstico clínico de narcolepsia (Kayaba, Sasai-Sakuma e Inoue, 2018).  

Pode-se então indicar que a associação entre o JLS e a qualidade de vida 

mostra-se mediada pela presença de outros prejuízos funcionais decorrentes das 

alterações do sono que colocariam populações específicas em risco. Ressalta-se que 

a amostra do presente estudo é considerada uma população adulta e saudável, o que 

possivelmente pode protegê-los de vivenciar tais prejuízos terciários de qualidade de 

vida autopercebida.  

Ainda em relação a análise do perfil da amostra, mostra-se relevante ressaltar 

o nível de escolaridade dos participantes. Um estudo prévio, de Wong (2015) indica 

que há associação entre o JLS e menor escolaridade dos sujeitos, o que inclusive 

poderia mediar pior performance cognitiva (Stern, 2009; Radanovic et al., 2004).  

No presente estudo, foram incluídos indivíduos com escolaridade alta em 

ambos os grupos, mas por outro lado, nota-se uma tendência (p=0,06) de menor 

escolaridade nos indivíduos com JLS, conforme indicado previamente pela literatura 

(Wong et al., 2015) 

Em relação aos parâmetros de avaliação do sono, observam-se alterações em 

índices específicos como a latência de sono e na qualidade do sono destes sujeitos. 

Estes resultados corroboram com estudos prévios que apontavam que o JLS de fato 

prejudicada a autopercepção de boa qualidade de sono (McGowan et al., 2016; Pilz 

et al., 2018; Wong et al., 2015).  

Por outro lado, nossos resultados não foram significativos em relação ao índice 

de sonolência excessiva diurna, o que é divergente de estudos prévios da literatura 

que apontaram associação entre JLS e essa variável (Komada et al., 2016; Leocadio-

Miguel et al, 2018).  Vale ressaltar que em nossa amostra ambos os grupos pontuaram 

em níveis bastante próximos da nota de corte para indicar clinicamente que há 

alterações de sonolência, sendo então que apesar de não haver diferença significativa 

entre eles, pode-se afirmar que todos os indivíduos avaliados poderiam estar 
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vivenciando prejuízos, ao menos leves, em decorrência dessa alteração da qualidade 

do sono. Entre os prejuízos apontados pela literatura, há estudos que apontam 

alterações cognitivas como velocidade de processamento e memória de trabalho em 

crianças (Calhoun et al., 2012) e comprometimento cognitivo global em rastreios com 

idosos vivenciando sonolência excessiva diurna (Ohayon e Vecchierini, 2002; 

Jaussent et al., 2012).  

Nossos resultados também indicam que o JLS está associado nesta amostra 

com variáveis como a idade e o cronotipo dos indivíduos, indicando que estes tendem 

a ser mais jovens e mais vespertinos. Tais achados também vão ao encontro de 

estudos anteriores que demonstram associação entre a faixa etária e a gravidade do 

JLS, sendo que há um pico de arrastamento de fase até os 20 anos de idade 

(Allebrandt et al., 2014; Wittmann et al., 2006; Roenneberg et al., 2007; Roenneberg 

et al., 2012; Malone et al., 2016; Wong et al., 2015). Pode-se ainda levar em 

consideração fatores socioculturais já que os horários das escolas e faculdades 

tendem a ser ainda mais matutinos e impostos do que os horários de trabalho na fase 

adulta que podem ser mais flexíveis. Além disso, é bem estabelecido na literatura que 

o tempo total de sono (TTS) das crianças e jovens é significativamente maior do que 

de adultos ou idosos, o que os tornam ainda mais sensíveis a restrições de sono 

causadas por variáveis tanto ambientais quanto socioculturais.  

Além da importância de avaliar a idade dos indivíduos com JLS, também se 

observa maior prevalência de JLS em indivíduos com cronotipo vespertino. Na 

literatura hipotetiza-se, a partir dessas observações, que o JLS não é causado 

somente pela redução de horas de sono causadas pelo desalinhamento com o relógio 

social, mas sim pelas diferenças entre os cronotipos, que mediam perfis de risco 

fisiológico (McMahon et al., 2018; Rutters et al., 2014; Parsons et al., 2015; 

Polugrudov et al., 2016; Tassino et al., 2016). Corroborando com essa teoria, sabe-se 

que o JLS não necessariamente está acompanhado de redução no tempo total de 

sono, e sim com uma irregularidade nos horários de dormir e acordar entre os dias de 

trabalho e os dias livres. Da mesma maneira, no presente estudo não há diferenças 

significativas no TTS de indivíduos com ou sem JLS. 

Em relação aos tipos de cronotipo mais afetados, de modo geral, a literatura 

aponta que os indivíduos com perfis extremos, ou seja, matutinos ou vespertinos, ao 

invés de intermediários, são mais susceptíveis a vivenciar o JLS, dependendo da 

rotina que seguem (Lau et al., 2013). Em relação ao cronotipo bimodal, ainda há 
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poucas informações sobre o perfil de sono dessa população e sua associação com o 

JLS, porém o estudo de Borgio et al. (2018) aponta que o JLS de indivíduos com 

cronotipo bimodal seguiria o mesmo padrão de indivíduos intermediários. Em nosso 

trabalho, a prevalência de indivíduos bimodais na amostra total foi de 6%, sendo que 

foi bastante homogêneo entre grupos (1.5% em ambos), o que poderia corroborar com 

a hipótese de que a bimodalidade talvez não seja diretamente um preditor de maior 

ou menor JLS na população de jovens adultos e saudáveis. 

Outro aspecto relevante de ser discutido em relação ao perfil de sono e JLS é 

o tempo médio de JLS na população e a nota de corte utilizada pela literatura científica 

para divisão de grupos dicotômicos (com ou sem JLS). A revisão sistemática 

desenvolvida por Beauvalet et al. (2017) indica a importância dessa problemática, 

mencionando que a definição do que deve ou não ser considerado JLS a partir de 

tempos considerados insuficientes para causar prejuízos ou ainda a criação de pontos 

de corte padronizados na literatura é de extrema importância. De fato, observa-se na 

literature uma irregularidade importante. Há estudos que definem a divisão de grupos 

a partir da média de JLS da amostra do próprio estudo, outros seguem o primeiro 

estudo que conceituou o JLS na literatura (Wittmann et al., 2006) ou ainda outros 

estudos criam mais de dois grupos buscando indicar o impacto que o aumento da 

magnitude do JLS pode exercer na variável avaliada.  

Apesar de todas serem estratégias válidas, a irregularidade na definição de 

pontos de corte pode prejudicar a reprodutibilidade das pesquisas ou mesmo a criação 

de hipóteses mais homogêneas acerca do impacto que o JLS exerce no metabolismo. 

Em relação ao perfil de humor de nossa amostra, é possível indicar que 

indivíduos com JLS tendem a ser mais ansiosos do que o grupo controle em ambos 

os questionários aplicados em nosso estudo que medem esta variável. Na literatura, 

há resultados contraditórios em relação a sintomas de ansiedade, sendo que um 

estudo recente encontrou associação de maiores escores de ansiedade em 

adolescentes com JLS (Mathew et al., 2019) porém outros estudos não encontraram 

diferença significativa (Polugrudov et al., 2016; Sheaves et al, 2016; Díaz-Morales, 

2015).  

Tais contradições indicam a necessidade de que se investigue se há um traço 

de personalidade ansioso prévio que altera a autopercepção de cansaço e leva o 

indivíduo a dormir mais tarde (Mathew et al., 2019) ou se a própria restrição de sono 

pode alterar o estado de ansiedade e aumentar estes escores em decorrência do 
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caráter crônico do JLS. Mais estudos são necessários para compreender qual a 

relação destas variáveis. 

Da mesma forma, também há contradições na literatura em relação a 

associação entre depressão e JLS, sendo que alguns estudos encontraram resultados 

significativos em uma população rural (Levandovski et al., 2011) e em mulheres 

(Mathew et al. 2016; Polugrudov et al., 2016, Borisenkov et al. 2015), enquanto outros 

estudos não indicaram alterações relevantes (de Souza e Hidalgo, 2014; Keller et al. 

2017; Sheaves et al, 2016). Nossos participantes com JLS também não apresentaram 

escores que indicariam sintomas de depressão, sendo que ambos os grupos estão na 

classificação mínima do inventário. 

Além disso, pode-se observar que houve tendências de aumento de estresse 

no grupo de sujeitos com JLS, porém com resultados não significativos 

estatisticamente (p=0,06). Até onde sabemos, tal achado é inédito na literatura e 

podem indicar a importância de serem avaliadas estratégias psicológicas e 

comportamentais na população que vivencia JLS visando identificação e manejo de 

estresse. 

Por fim, é importante ressaltar os resultados do nosso trabalho envolvendo a 

cognição de sujeitos com JLS. Até o momento, a literatura buscou investigar 

extensamente o impacto da privação de sono e encontrou prejuízos cognitivos 

importantes envolvendo atenção, em especial atenção dividida, memória operacional, 

memória de longo prazo e tomada de decisão (Alhola e Polo-Kantola et al., 2007; 

Chua, Fang e Gooley, 2017). Outros estudos com privação de sono parcial ou 

restrição de sono, o que seria mais próximo do que é ecologicamente encontrado na 

população e também mais compatível com o desalinhamento de sono caracterizado 

pelo JLS, encontraram resultados de pior velocidade de processamento, memória de 

trabalho, atenção sustentada e funções executivas (Lowe et al, 2017) tanto em jovens 

mulheres (Cunningham et al., 2018) quanto em adolescentes (Scullin e Bliwise, 2015). 

De forma geral, estes estudos defendem que quanto menos TTS (tempo total de sono) 

obtido por conta da restrição de sono, maior é o impacto na performance cognitiva 

(Alhola e Polo-Kantola et al., 2007).  

Apesar disso, os poucos estudos com privação de sono parcial e crônica, que 

se aproximaria ainda mais do observado no JLS, ainda são contraditórios. Lo et al. 

(2016) estudou adolescentes restritos a cinco horas de sono por sete dias seguidos e 

encontrou impacto em atenção sustentada, memória de trabalho e funções 
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executivas. Já Casement et al (2006) não encontrou resultados significativos em 

memória de trabalho e tempo de reação psicomotora em sujeitos adultos (21-30 anos) 

com restrição de quatro horas de sono por nove noites seguidas. 

Deve-se ainda ressaltar que no estudo de Lo et al. (2016) mesmo após um 

período de recuperação depois da restrição de sono, os indivíduos não foram capazes 

de compensar tais prejuízos. Da mesma perspectiva, estudos que buscam investigar 

indivíduos que buscam compensar o débito de sono através de longas horas de sono 

nos dias livres, a literatura aponta associações com perda atencional, menor 

performance e consolidação da memória reduzida (Dinges et al., 1997; Karni e Sagi, 

1993; Roenneberg, 2012). 

Outro fator que vem sendo associado com alterações cognitivas é o cronotipo. 

Alguns estudos indicam que a preferência individual infere indiretamente o 

desempenho cognitivo (Facer-Childs et al 2018). Um estudo realizado com crianças 

portuguesas corrobora com essa hipótese, identificando que crianças vespertinas 

tendem a ter piores resultados em tarefas no período da manhã. Por outro lado, o 

estudo não foi capaz de replicar essa observação no grupo de crianças matutinas (que 

esperaria-se que teria piores resultados no período da tarde) (Figueiredo, Hipólito e 

Tomás, 2018).  

Outra associação feita entre cognição e cronotipo envolve desempenhos 

superiores em habilidades cognitivas em sujeitos com cronotipo vespertino. O estudo 

de Prackel et al (2011) indica que há associação, mesmo que de baixo tamanho de 

efeito, entre a vespertinidade e melhores performances cognitivas, bem como 

associação entre a matutinidade e piores performances cognitivas. Apesar disso, 

deve-se considerar que nessa meta-análise foram encontrados diversos estudos que 

avaliam a cognição de forma indireta, ou seja, a partir de questionários autoaplicáveis 

ou de pontuações/notas médias de desempenho acadêmico do avaliado. Sabe-se que 

essas medidas devem ser analisadas com cautela enquanto preditor de performance 

cognitiva.  

 Por fim, o jetlag clássico também vem sendo extensivamente estudado e 

relacionado com a cognição, principalmente habilidades não verbais (memória de 

curto prazo) e atenção (alerta e tempo de reação) (Cho et al., 2000; Ker et al., 2009; 

Gibson et al., 2010). 

Os estudos inclusive avançam no sentido de identificar mediadores dessa 

associação. Por exemplo, há uma hipótese de que níveis elevados de cortisol 
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causados pelo estresse da irregularidade no horário do sono pode levar a atrofia 

hipocampal e desencadear prejuízos em processos de aprendizagem e memória que 

são dependentes dessa região cerebral (Cho, 2011). 

Ao sumarizar os dados científicos encontrados envolvendo cognição, privação 

de sono, restrição de sono parcial, cronotipo e jetlag clássico, é possível corroborar 

com a hipótese indicada por Umemura et al., (2018) de que o déficit no controle 

homeostático do ciclo sono-vigília pode desencadear problemas relacionados a 

insuficiência do tempo de sono, como sonolência, piora da atenção e outros 

transtornos cognitivos envolvendo suas diversas habilidades específicas, como 

memória e velocidade de processamento. 

Frente a isso, vale salientar que cronobiologicamente existem diferenças 

extremamente significativas entre todas essas alterações de sono previamente 

investigadas pela literatura e o fenômeno do JLS. Nesse sentido, percebe-se que 

poucos estudos avaliaram JLS e cognição até o momento. Pesquisas bastante 

recentes, já com a conceituação do JLS descrita por Wittmann et al. (2006), avaliaram 

habilidades cognitivas em crianças e indicaram alterações nas diversas habilidades 

mentais primárias, sendo estas o componente verbal, espacial, numérico e raciocínio. 

Por outro lado, não foram encontrados prejuízos em vocabulário e fluência verbal 

(Diaz-Morales e Escribano, 2015).  

Já em jovens entre 14-25 anos, o estudo de Panev et al (2017) indicou 

associação importante da inteligência não-verbal com JLS, sendo que indivíduos com 

cronotipo vespertino sem JLS obtiveram escores maiores do que sujeitos com outros 

cronotipos, mas quando o cronotipo vespertino estava associado com mais de 2h de 

JLS, este desempenho facilitado se perdia e os sujeitos obtinham escores menores 

do que o grupo controle.  

Mesmo com a presença de um estudo com crianças e achados indicando 

alterações de inteligência não-verbal em jovens, deve-se ressaltar a falta de estudos 

descrevendo o perfil cognitivo de indivíduos adultos com JLS. Há pesquisas prévias 

que indicam impacto importante na performance acadêmica e motivação destes 

sujeitos (Haraszti et al., 2014; Arbabi et al., 2015) porém deve-se avaliar se os 

prejuízos encontrados nos questionários são decorrentes de perfis psicológicos que 

influenciam a autopercepção de fracasso e desgaste mental ou se de fato há 

alterações cognitivas em processos neuropsicológicos centrais. 
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O único estudo encontrado que utilizou avaliação neurocognitiva, bastante 

recente, investigou habilidades de tomada de decisão e controle inibitório. Os 

resultados da pesquisa envolveram a ausência de prejuízos no desempenho de 

adultos jovens saudáveis em tomada de decisão através no Teste de Apostas de Iowa 

(Iowa Gambling Test). Além disso, foi possível identificar desempenhos superiores na 

velocidade de resposta de pessoas com JLS de grande magnitude no teste de atenção 

sustentada – CPT (Continuous Performance Test). Indivíduos com JLS também 

apresentaram menor inconstância no tempo de reação do teste CPT, indicando 

melhor desempenho em habilidades de controle inibitório em um teste utilizado 

principalmente para identificar sintomas neuropsicológicos de TDAH (Mc Gowan et 

al., 2020). 

Neste sentido, nosso trabalho é inédito em investigar habilidades cognitivas 

diversas, tais como: atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, 

velocidade de processamento, memória operacional, amplitude atencional auditivo-

verbal, memória de longo prazo verbal, memória de reconhecimento, curva de 

aprendizagem, flexibilidade cognitiva, memória semântica, controle inibitório, 

flexibilidade mental, monitoramento de regras e planejamento executivo. 

Além disso, nosso estudo é capaz de indicar a importância de investigar mais 

a fundo habilidades de atenção dividida e planejamento executivo, considerando que 

foram encontradas alterações cognitivas significativas, mesmo que de pequeno 

tamanho de efeito, no desempenho de indivíduos adultos com JLS nestas tarefas 

específicas. 

Os resultados do estudo ainda indicam a necessidade de mais estudos que 

avaliem o perfil de humor e cognitivo de indivíduos com JLS, bem como indica a 

importância de maior padronização metodológica em relação a determinação da 

magnitude do JLS na população geral.  
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7. CONCLUSÕES 

 

A partir dos dados obtidos, pode-se concluir que há associação entre a 

presença de JLS com um perfil de indivíduos mais jovens e com cronotipo de 

preferência vespertina, mas não em relação ao perfil de índice de massa corporal 

(IMC) e qualidade de vida autopercebida. Além disso, estes sujeitos obtiveram perfil 

de sono com prejuízos específicos em qualidade e latência de sono, mas não em 

sonolência excessiva diurna ou tempo total de sono. 

Da mesma maneira, os indivíduos com JLS pontuaram significativamente 

maiores escores de ansiedade do que os sujeitos com menos de 30min de JLS (grupo 

controle). Observaram-se também tendência de maiores escores de estresse e indica-

se a importância de mais estudos investigando essa variável de humor. Não foram 

encontradas diferenças significativas em relação a sintomas de depressão. 

Por fim, o grupo amostral com JLS apresentou prejuízos específicos em tarefas 

neurocognitivas envolvidas com atenção dividida e planejamento de tarefas, uma 

habilidade específica das funções executivas. 
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8. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Enquanto limitações, o estudo atual não é capaz de indicar efeitos causais do 

JLS no humor, perfil de sono e cognição, indicando a necessidade de estudos de 

caráter longitudinal. Além disso, não foram coletados dados acerca do ciclo menstrual 

de mulheres, bem como histórico de gestações ou números de filhos.  

Pode-se ainda indicar que nossos resultados só devem ser extrapolados para 

uma amostra de alta escolaridade e que é possível que em populações com perfil 

diferente, os resultados sejam variados.  
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Carta de aprovação do comitê de ética e pesquisa – Universidade Federal de 

São Paulo/ Hospital São Paulo via Plataforma Brasil 
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ANEXO 2 

 

Protocolo de Aplicação da Bateria Neuropsicológica
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ANEXO 3 

 

Protocolo de Aplicação dos Questionários de Sono, Humor e Qualidade de 

Vida 
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