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Resumo 

 

Estudantes universitários são uma população exposta a condições que prejudicam 

sua saúde física e mental como a irregularidade nos padrões de sono e exposição 

inadequada à luz, cujas consequências incluem alta prevalência de sintomas de 

ansiedade, depressão, alterações de sono e desajuste circadiano. Evidências têm 

demonstrado que as intervenções baseadas em mindfulness promovem saúde e bem-

estar ao desenvolver no praticante habilidades que lhe resguardam de eventos 

mentais negativos. Alguns trabalhos demonstram que a prática regular também é 

capaz de melhorar a qualidade de sono e reduzir as queixas associadas a esse 

comportamento. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o bem-estar 

subjetivo de estudantes universitários e avaliar os efeitos do Programa de Promoção 

da Saúde Baseado em Mindfulness sobre o sono e ritmos circadianos, visto que umas 

das atuações do sistema de temporização é sobre a regulação da propensão ao sono. 

Essa tese foi dividida em dois estudos: o Estudo 1, transversal, no qual 615 estudantes 

preencheram um formulário eletrônico que continha questões sobre fatores 

sociodemográficos e comportamentais que poderiam estar relacionados com o bem-

estar subjetivo. Foi aplicado um modelo de mediação para avaliar o efeito dos fatores 

sociodemográficos sobre variáveis comportamentais mediadoras e sobre o desfecho 

principal, o bem-estar subjetivo.  

O Estudo 2, longitudinal, randomizado, controlado, com dois braços paralelos 

(Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness e Psico-educação em 

Sono). As intervenções constituíram-se de oito encontros semanais (um por semana), 

com duração de uma hora, as avaliações foram feitas em três momentos: pré-

intervenção (dez dias antes do início da intervenção), durante (entre a terceira e quarta 

semanas) e pós-intervenção (uma semana após o término da intervenção). As 

medidas incluíram questionários validados com base no autorrelato sobre a qualidade 

de sono, estresse, bem-estar e saúde mental, e objetivas, pelo uso da actigrafia e pela 

quantificação de parâmetros circadianos. No Estudo 1 observamos que alguns fatores 

estavam associados com maior bem-estar subjetivo: preferências circadianas 

matutinas, identificação com o gênero masculino, saúde mental preservada e prática 

de pilates ou yoga. Já as variáveis que mediaram o bem-estar subjetivo foram: 

estresse percebido, qualidade subjetiva de sono, sintomas de depressão e afetos 



 

 x 

positivos. Já no Estudo 2 não observamos efeitos significativos do Programa de 

Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness sobre a qualidade subjetiva e objetiva 

de sono, estimada pela actigrafia, e sobre a ritmicidade circadiana, quando 

comparados os três momentos de avaliação e com o grupo controle. No entanto, o 

Programa foi capaz de aumentar o bem-estar subjetivo dos estudantes e, a depender 

do desfecho, o cronotipo foi moderador de alguns efeitos de ambas as intervenções. 

Houve uma maior adaptação dos estudantes com tendências vespertinas ao 

Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness (ex. aumento do bem-

estar subjetivo que se manteve no follow-up de seis meses) e a Psico-educação em 

Sono (ex. aumento do MESOR, avanço do M10c e aumento da razão noite/dia da 

excreção de 6-sulfatoximelatonina). Nosso objetivo de caracterização do bem-estar 

subjetivo de estudantes universitários foi contemplado, assim como pudemos 

descrever os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness 

sobre o sono e ritmos circadianos.  

 

Descritores: Estudantes universitários; Sono; Ritmos circadianos; Mindfulness; Bem-

estar subjetivo. 
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Abstract 

 

College students are a population exposed to conditions that impair their physical and 

mental health, such as sleep irregularity and inadequate exposure to light, whose 

implications include a high prevalence of anxiety symptoms, depression, sleep 

alterations, and circadian misalignment. Evidence has shown that mindfulness-based 

interventions promote health and well-being by developing skills that protect the 

practitioner from negative mental events. Some studies show that regular practice also 

improves sleep quality and reduces complaints associated with this behavior. Thus, 

the purpose of this study was to characterize the subjective well-being of college 

students and evaluate the effects of the Mindfulness-Based Health Promotion Program 

on sleep and circadian rhythms, since one of the actions of the timing system is the 

regulation of sleep propensity. This thesis was divided into two studies: Study 1, a 

cross-sectional one, in which 615 students filled an electronic form containing 

questions about sociodemographic and behavioral factors that could be related to 

subjective well-being. A mediation model was applied to assess the effect of 

sociodemographic factors on mediating behavioral variables and on the primary 

outcome, subjective well-being. Study 2 was a longitudinal, randomized, controlled trial 

with two parallel arms (Mindfulness-Based Health Promotion Program and Sleep 

Psychoeducation). Interventions consisted of eight weekly (one per week), one-hour 

meetings, and assessments were made at three-time points: pre-intervention (ten days 

before the start of the intervention), during (between the third and fourth weeks), and 

post-intervention (one week after the end of the intervention). Measures included 

validated questionnaires based on self-reports of sleep quality, stress, well-being, and 

mental health, and objective measures by actigraphy and quantification of secretion of 

circadian phase markers. In Study 1 we observed that some factors were associated 

with greater subjective well-being: morning circadian preferences, identification with 

the male gender, preserved mental health, and practice of pilates or yoga. The 

variables that mediated subjective well-being were perceived stress, subjective sleep 

quality, depression symptoms, and positive affect. In Study 2, we did not observe 

significant effects of the Mindfulness-Based Health Promotion Program on the 

subjective and objective sleep quality, estimated by actigraphy, and on the circadian 

markers, between and within groups. However, the Program was effective in 



 

 xii 

increasing students' subjective well-being, and chronotype moderated some effects of 

both interventions, depending on the outcome. There was a greater adaptation of 

students with eveningness tendencies to the Mindfulness-Based Health Promotion 

Program (e.g. increased subjective well-being that persisted at six-month follow-up) 

and to Sleep Psychoeducation (e.g., increased MESOR, advanced M10c, and 

increased night/day ratio of 6-sulfatoxymelatonin excretion). We met our initial goal of 

characterizing the subjective well-being of college students, and we were able to 

describe the effects of the Mindfulness-Based Health Promotion Program on sleep and 

circadian rhythms. 

 

Keywords: College students; Sleep; Circadian rhythms; Mindfulness; Subjective well-

being. 
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Estudantes universitários constituem uma população exposta a condições 

externas e estilos de vida que influenciam de forma negativa sua condição de saúde.  

Evidências já demonstraram um prejuízo do bem-estar subjetivo e da saúde 

mental nesta população, assim como alterações no padrão, na qualidade do sono e 

desajuste circadiano. Visto que a saúde é uma condição caracterizada não somente 

pela ausência de doenças associadas e sim por um estado completo de bem-estar 

físico, mental e social, podemos afirmar que esse cenário é prejudicial para os 

estudantes e são necessárias abordagens que possam contribuir positivamente sobre 

essa situação (Botega et al., 2005; Silva e Heleno, 2012; Hershner e Chervin, 2014; 

Phillips et al., 2017; World Health Organization, 2017; Fernandes et al., 2018; Fischer 

et al., 2020; Arsandaux et al., 2021; Scott et al., 2021). 

Nesse sentindo, as intervenções baseadas em mindfulness têm se mostrado 

uma ferramenta eficaz para a promoção de saúde e bem-estar, assim como para o 

manejo de alterações de sono e saúde mental (Demarzo e Garcia-Campayo, 2017; 

Lopes et al., 2019; Dawson et al., 2020; Trombka et al., 2021; Chiodelli et al., 2022). 

Portanto, o objetivo desta tese foi investigar e caracterizar o bem-estar subjetivo 

de uma amostra composta por estudantes universitários de duas instituições de 

ensino superior da cidade de São Paulo (Universidade Federal de São Paulo e Centro 

Universitário São Camilo) e avaliar os efeitos de uma intervenção baseada em 

mindfulness, mais especificamente do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Mindfulness, sobre o sono e sobre os ritmos circadianos destes estudantes. 
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2.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar o bem-estar subjetivo de estudantes universitários e avaliar os 

efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness sobre a 

qualidade do sono e sobre os ritmos circadianos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

A. Identificar variáveis comportamentais mediadoras do bem-estar subjetivo em 

estudantes universitários. 

B. Avaliar os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Mindfulness sobre a qualidade subjetiva e objetiva de sono, mensurada pela actigrafia, 

em estudantes universitários. 

C. Avaliar os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Mindfulness sobre o ritmo de atividade e repouso em estudantes universitários. 

D. Avaliar os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Mindfulness sobre o ritmo de exposição à luz em estudantes universitários. 

E. Avaliar os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Mindfulness sobre o ritmo da temperatura corporal periférica em estudantes 

universitários. 

F. Avaliar os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Mindfulness sobre o perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina e de cortisol urinário 

em estudantes universitários. 

G. Avaliar os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Mindfulness sobre o estresse, bem-estar, saúde mental e burnout em estudantes 

universitários. 
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R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 6 

 

3.1 Estudantes universitários na cidade de São Paulo 

 

Em 2020, o Brasil possuía 2.457 instituições de ensino superior, das quais 2153 

eram privadas e o restante se dividia em públicas federais (118), estaduais (129) e 

municipais (57), totalizando 41.953 cursos de graduação naquele ano, divididos em 

bacharelado, licenciatura ou tecnológicos (Brasil, 2022). 

Os discentes eram em sua maioria do gênero feminino, cursavam bacharelado, 

no turno noturno, com idade de ingresso entre 19 e 21 anos e na conclusão do curso, 

entre 23 e 31 anos, a depender da modalidade (presencial ou a distância (Brasil, 

2022). 

Em 2019, foram registradas no estado de São Paulo cerca de dois milhões de 

matrículas no ensino superior, dos quais 848 mil foram de ingressantes na rede 

privada. A modalidade de ensino a distância (EaD) foi a que mais cresceu, atingindo 

um aumento de cerca de 19% dos ingressantes e concluintes na rede privada (Instituto 

Semesp, 2021). 

No nosso trabalho, serão avaliados estudantes de duas instituições de ensino 

superior da cidade de São Paulo, uma da rede privada (Centro Universitário São 

Camilo) e uma da pública (Universidade Federal de São Paulo). Por isso, 

consideramos válido apresentar uma contextualização de ambas as instituições, a 

seguir. 

 

3.1.1 Estudantes universitários na Universidade Federal de São Paulo 

 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) foi criada em 1994 lotada no 

atual campus São Paulo, como resultado da junção da Escola Paulista de Medicina, 

fundada em 1933, e da Escola Paulista de Enfermagem, fundada em 1939 (Lei nº 

8.957), e, posteriormente, houve sua expansão progressiva com o estabelecimento 

de mais 6 campi. 

A universidade tem como objetivo desenvolver com qualidade e esmero 

atividades inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase inicialmente 

no campo das Ciências da Saúde, o que a levou a ocupar lugar de destaque na 

produção científica nacional e internacional na área de Ciências da Vida. Suas 

atividades de extensão são de projetos multidisciplinares de atenção primária e 
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secundária à saúde, o que proporciona aos alunos um contato com a realidade da 

estrutura de serviços e necessidades em saúde da população (UNIFESP, 2022). 

Atualmente UNIFESP é uma instituição multicampi composta por 7 campi 

distribuídos pelo estado de São Paulo: 

A. Baixada Santista: atuação voltada à Saúde e às Ciências do Mar. 

Atualmente, oferece cursos de graduação em Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Psicologia, Educação Física (Bacharelado - Modalidade: Saúde), Nutrição e Serviço 

Social, que compõem o Instituto de Saúde e Sociedade (ISS), e o Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-Mar), do Instituto do Mar (IMar).  

B. Diadema: Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 

(ICAQF/UNIFESP). Atualmente são ofertados sete cursos de graduação (Ciências 

Ambientais, Ciências Biológicas, Engenharia Química, Farmácia, Licenciatura Plena 

em Ciências, Química e Química Industrial).  

C. Guarulhos: Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

(EFLCH/UNIFESP). Atualmente são ofertados os cursos de graduação em Filosofia, 

Ciências Sociais, História, História da Arte, Pedagogia e Letras, bem como ações de 

pesquisa. 

D. Osasco: Escola Paulista de Política, Economia e Negócios 

(Eppen/UNIFESP) oferece cursos de graduação da área de Ciências Sociais 

Aplicadas: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas e Relações Internacionais, bem como de pós-graduação e de extensão. 

E. São José dos Campos: Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT/UNIFESP), 

cujas atividades iniciaram-se com o curso de graduação em Ciência da Computação 

e, posteriormente, o de Matemática Computacional. Em 2011, foi introduzido o 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT), com duração de três anos. A partir de 

2013, a forma de ingresso na instituição passou a ser unicamente por meio desse 

curso.  

F. São Paulo: Escola Paulista de Medicina (EPM) e Escola Paulista de 

Enfermagem (EPE). São ofertados os cursos de Biomedicina, Fonoaudiologia, 

Medicina, Tecnologia Oftálmica, Tecnologia em Informática em Saúde, Tecnologia em 

Radiologia (todos na EPM) e Enfermagem (EPE). 

E. Zona Leste: Instituto das Cidades no qual serão ofertados os cursos de 

Administração Pública (bacharelado), Arquitetura e Urbanismo (bacharelado), 
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Engenharia Ambiental e Sanitária (bacharelado), Engenharia Civil (bacharelado), 

Geografia (bacharelado/licenciatura), Design (bacharelado), Engenharia de 

Mobilidade e Transportes (bacharelado) e Turismo (bacharelado). 

Todos os campi em atividade também possuem cursos de pós-graduação em 

níveis de mestrado profissionalizante, mestrado e doutorado e diversos projetos de 

extensão.  

Em 2020, havia 13.713 alunos matriculados na UNIFESP e, segundo a Análise 

do Perfil do Ingressante de 2020 feita pela UNIFESP, 2.859 alunos entraram na 

universidade neste ano, dos quais a maioria era do gênero feminino (57% dos 

ingressantes), uma tendência observada ao longo da série histórica (UNIFESP, 2020), 

como é possível verificar na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Série histórica dos ingressantes na UNIFESP de acordo com o gênero.  
Fonte: UNIFESP, 2020. 

 

Com relação à idade, em 2020 a maior parte dos ingressantes eram jovens, 

com idade em torno de 20 anos, como é possível observar na Figura 2 (UNIFESP, 

2020). 
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Figura 2. Caracterização da idade dos ingressantes na UNIFESP em 2020 divididos por campus.  
Fonte: UNIFESP, 2020. 

 

A avaliação socioeconômica demonstrou uma relativa estabilidade para a renda 

familiar dos alunos entre 2012 e 2015, mas com mudanças importantes a partir de 

2016, com uma inversão de perfil do ingressante após este ano, como é possível 

observar na Figura 3. Aproximadamente 4 pessoas, em média, viviam com a renda 

familiar reportada (UNIFESP, 2020). 

 

 

Figura 3. Série histórica dos ingressantes na UNIFESP de acordo com a renda familiar.  
Fonte: UNIFESP, 2020. 

 

Há uma variabilidade na origem socioeconômica dos ingressantes de acordo 

com o curso de graduação: mais da metade dos estudantes de Medicina, Psicologia 
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e Biomedicina são de origem socioeconômica mais alta (superior a 6 salários-

mínimos/per capita), enquanto os de cursos como Letras e Serviço Social são de 

origem mais baixa (em média 2 salários-mínimos/per capita) (UNIFESP, 2020). 

A Análise do Perfil do Ingressante também incluiu uma métrica denominada 

Índice de Vulnerabilidade Sociocultural. Esse índice é composto e se baseia em um 

modelo de estratificação social, cujos indicadores são a renda bruta do grupo familiar 

e proximidade familiar com instrução formal. Seu cálculo é feito de acordo com o 

descrito na Figura 4 e, sua interpretação é feita da seguinte forma: quanto menor seu 

valor, maior o potencial de vulnerabilidade sociocultural, influenciado pela 

transferência geracional da situação de carência (Almeida e Ernica, 2015; UNIFESP, 

2020). 

 

 

Figura 4. Forma de determinação do cálculo e critérios de classificação do Índice de 
Vulnerabilidade Sociocultural.  
Fonte: UNIFESP, 2020. 

 

O acompanhamento da série histórica demonstrou um aumento da inclusão 

social principalmente dos segmentos relacionados à renda, como é possível observar 

na Figura 5 (UNIFESP, 2020). 
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Figura 5. Série histórica dos ingressantes na UNIFESP de acordo com o Índice de 
Vulnerabilidade Sociocultural. 
Fonte: UNIFESP, 2020. 

 

Com relação ao vínculo empregatício, cerca de 20% dos ingressantes em 2020 

tinham ocupação remunerada, dos quais a maioria era com a carteira assinada 

(UNIFESP, 2020). 

Já a avaliação de saúde demonstrou que 40% dos estudantes que ingressaram 

em 2020 não praticavam atividades físicas ou esportivas e 40% tinham como principal 

atividade de lazer a internet, seguida de amizades (20%) e leitura (14%) (UNIFESP, 

2020). 

 

3.1.2 Estudantes universitários do Centro Universitário São Camilo 

 

O Centro Universitário São Camilo foi criado em 1997 a partir das Faculdades 

Integradas São Camilo. Seguiu-se então o processo de expansão para o Bairro de 

Vila Pompéia e o Círculo Social do Ipiranga, ambos na cidade de São Paulo. 

Atualmente, o São Camilo está presente em três estados brasileiros: São Paulo, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro (Centro Universitário São Camilo, 2022a). 
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Em 2022, 4.962 alunos estavam matriculados no São Camilo distribuídos em 

cursos presenciais e na modalidade EaD, dos quais 674 ingressaram em 2022 (Centro 

Universitário São Camilo, 2022b). 

Os cursos presenciais ofertados pela instituição são biomedicina (19% dos 

matriculados em 2022), enfermagem (14%), farmácia (6%), fisioterapia (12%), 

medicina (10%), nutrição (23%), psicologia (14%) e tecnologia em radiologia (3%). Já 

os cursos ofertados na modalidade EaD são administração, pedagogia, gestão de 

recursos humanos e gestão hospitalar. Dos estudantes que estudavam na modalidade 

presencial, 73% deles cursavam no turno da manhã, 17% à noite e 10% no integral 

(Centro Universitário São Camilo, 2022b) 

Oitenta por cento dos ingressantes em 2022 eram do sexo feminino, 62% 

tinham idade entre 18 e 21 anos e 77% não desempenhavam atividade profissional. 

Dos estudantes que relataram estar trabalhando, 14% recebiam ajuda financeira além 

do trabalho, 4% eram responsáveis pelo próprio sustento e 7% eram responsáveis 

parcial ou integralmente pelo sustento da família ou de outra pessoa (Centro 

Universitário São Camilo, 2022b) 

Com relação ao perfil socioeconômico, 56% dos ingressantes em 2022 tinham 

o pai com ensino superior completo e 66% tinham a mãe com esse nível de 

escolaridade. Oitenta por cento dos alunos tinham cursado o ensino médio 

exclusivamente em escolas particulares e 81% não cursaram ou fizeram somente um 

ano de cursinho pré-vestibular. Setenta e sete por cento dos ingressantes neste ano, 

tinham os custos do curso integralmente pagos pela família (Centro Universitário São 

Camilo, 2022b) 

 

3.2 Saúde e bem-estar subjetivo de estudantes universitários 

 

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é “um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de 

uma doença e/ou enfermidade” (Constitution of the World Health Organization, 2011). 

Já o bem-estar é caracterizado como (1) a presença de qualidades desejáveis 

ao indivíduo na sua vida, (2) um julgamento individual e global da qualidade de vida, 

(3) a preponderância de afetos positivos aos negativos. Dessa forma, a definição de 

bem-estar se baseia em três pontos: é subjetiva, não é somente a ausência de afetos 
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negativos, mas também a presença dos positivos e engloba um julgamento integrado 

e não compartimentalizado de satisfação com a vida e em domínios específicos dela 

(Diener, 1984; Hernández-Torrano et al., 2020). 

Os afetos são construtos psicológicos relacionados com estados mentais 

relacionados a sentimentos positivos (ex. entusiasmo, otimismo) e negativos (ex. 

agressividade, tensão) e são considerados componentes do bem-estar subjetivo. A 

dependência entre afetos positivos e negativos é controvérsia na literatura e depende 

da janela temporal: eles são independentes quando se considera um período maior 

pois são resultado da frequência e intensidade em que são experienciados. No 

entanto, ao se considerar um período específico (ex. anos na faculdade) um tende a 

suprir o outro, de forma que eles são dependentes na sua frequência de ocorrência, e 

independentes na sua intensidade (Diener, 1984; Parkinson, 1996). 

As definições de saúde e bem-estar convertem o foco do indivíduo para o 

coletivo, de forma que a interação de fatores biopsicossociais é determinante de maior 

ou menor bem-estar subjetivo e, consequentemente, de uma melhor ou pior condição 

de saúde. A entrada na universidade introduz na vida do estudante mudanças 

acadêmicas, pessoais, sociais, vocacionais e de estilo de vida que impactam o seu 

bem-estar (Diener, 1984; Parkinson, 1996; Silva e Heleno, 2012; Hernández-Torrano 

et al., 2020). 

Talvez por essa conjuntura, Silva e Heleno tenham observado que estudantes 

universitários experienciam mais afetos negativos do que positivos durante a vida 

acadêmica, indicativo de prejuízo no seu bem-estar (Silva e Heleno, 2012). 

Como o bem-estar subjetivo se refere a uma avaliação cognitiva e afetiva 

individual, alguns fatores podem influenciá-lo de forma que esse julgamento depende 

da cultura e de como a vida do indivíduo está estruturada. Já é descrito na literatura 

que há uma variabilidade de acordo com a idade, com o estado de humor, nível basal 

de satisfação, renda, etnia, desemprego, nível educacional, personalidade e estado 

de saúde (Diener, 1984).  

É interessante destacar que a satisfação com a saúde é um preditor do bem-

estar subjetivo, não somente um efeito direto e físico, mas um estado de saúde 

completo permite que a pessoa consiga realizar suas funções de forma mais plena. 

Outros fatores como sono, prazer, dor e o engajamento em atividades que trazem 

satisfação também influenciam na manifestação do bem-estar subjetivo e, por isso, é 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 14 

 

recomendado o uso de instrumentos complementares para a sua avaliação (Diener, 

1984) 

 

3.2.1 Fatores sociodemográficos e comportamentais e seu impacto sobre 

o bem-estar subjetivo 

 

Como descrito anteriormente, o bem-estar subjetivo é uma avaliação que 

abrange as esferas biológica, psicológica e social do indivíduo (Diener, 1984). 

A idade é um dos fatores sociodemográficos que o impacta e, por esse motivo, 

há uma variabilidade ao longo da vida, com pontos de virada importantes na transição 

para a vida adulta e durante o envelhecimento (Biermann et al., 2022). O gênero 

também impacta o bem-estar de forma diferente, a depender da região: na América 

Latina e na Europa católica os homens apresentam mais satisfação com a vida e 

felicidade que as mulheres, enquanto no Oriente Médio e na Ásia Oriental é observado 

o oposto (Meisenberg e Woodley, 2014). 

No entanto, uma maior igualdade de gênero não está associada com maior 

bem-estar subjetivo. Na verdade, o trabalho feminino não agrícola é um potencial 

redutor do bem-estar subjetivo em mulheres e, maior liberdade política e renda per 

capita são fatores promotores de bem-estar em homens, o que demonstra que 

aspectos do ambiente sociocultural afetam o bem-estar subjetivo de homens e 

mulheres de forma diferente (Meisenberg e Woodley, 2014). 

Sobre a condição de trabalho, é descrito que o desemprego reduz entre 5-15% 

o bem-estar subjetivo, seja pela redução da renda afetar a autoestima do indivíduo ou 

pela perda do acesso a rede social e de apoio relacionada com o ambiente de trabalho 

(Diener, 1984; Stam et al., 2015; Hurd et al., 2017). 

Também é importante considerar o contexto histórico: a pandemia de COVID-

19 e seu consequente lockdown foi um desafio à saúde da sociedade atual. No Brasil, 

ela teve início no dia 26 de fevereiro de 2020 e, atualmente, contabiliza mais de 30 

milhões de casos confirmados e mais de 600 mil óbitos. Apesar do lockdown ter sido 

essencial para reduzir a mortalidade e, portanto, preservar a saúde física da 

sociedade, seus efeitos sobre o bem-estar subjetivo são variados a depender do 

momento de avaliação (“Coronavírus Brasil,” [s.d.]; Foa et al., 2022). 
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O trabalho de Foa e colaboradores demonstrou que os afetos positivos eram 

estáveis antes do início da pandemia, decaíram durante o seu colapso (meses entre 

março e abril/2020) e voltaram a aumentar após o início/consolidação do lockdown 

(abril, maio e junho/2020). Já os afetos negativos aumentaram durante o colapso e se 

mantiveram altos após o lockdown, o que indica um impacto da pandemia sobre o 

bem-estar subjetivo e comprova a independência experienciada dos afetos positivos 

e negativos (Diener, 1984; Parkinson, 1996; Foa et al., 2022). 

Alguns fatores foram protetores dos efeitos negativos da pandemia em 

estudantes universitários entre os quais o bem-estar subjetivo (maior satisfação com 

a vida) e a presença de estratégias de enfrentamento adaptativas a circunstâncias 

adversas (Lopes e Nihei, 2021), o que demonstra a importância de características 

individuais para o manejo e promoção do bem-estar. 

Outra característica individual que pode desempenhar um papel na forma como 

os estudantes reagem e lidam com situações cotidianas são as preferências 

circadianas. Marques e colaboradores demonstraram que a tendência à matutinidade 

estava associada com maiores níveis de mindfulness (mais especificamente 

consciência), o que sugere que as preferências circadianas podem ser um fator que 

influencia o bem-estar e a saúde (Marques et al., 2019).  

Não somente o contexto sócio-histórico-cultural e as características individuais 

dos estudantes podem influenciar o seu bem-estar subjetivo, mas também fatores 

comportamentais, como uma maior percepção de estresse, sintomas de ansiedade e 

depressão e a qualidade de sono. 

A prevalência de sintomas compatíveis com prejuízo da saúde mental em 

universitários é de cerca de 60% para ansiedade, 30% para depressão e 20% para 

ideação suicida, este mais prevalente em mulheres. A vulnerabilidade dos estudantes 

é demonstrada por essas taxas mais elevadas do que na população brasileira em 

geral, cujas prevalências atingem cerca de 9% para ansiedade e 6% para depressão 

(Botega et al., 2005; World Health Organization, 2017; Fernandes et al., 2018; Itada 

Silvério et al., 2019; Arsandaux et al., 2021). 

O prejuízo na saúde mental se manteve durante a pandemia e alguns perfis 

têm risco maior para desenvolvimento de depressão, mais especificamente: ser 

mulher, histórico prévio de transtornos mentais e a condição de moradia durante o 

lockdown (os que estavam fora de suas casas tinham risco maior) (Arsandaux et al., 
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2021). Não somente ansiedade e depressão, mas também a síndrome de burnout é 

prevalente entre os estudantes, uma condição que está intimamente relacionada com 

o ambiente de estudo e é caracterizada por uma exaustão física e emocional, 

despersonalização e perda do interesse pelo trabalho/estudo (Maslach e Jackson, 

1981; Barbosa et al., 2018; Arsandaux et al., 2021; Dias et al., 2021). 

Recentemente, a definição de saúde mental mudou de perspectiva, e, assim 

como o conceito de “saúde”, ela é caracterizada não somente pela ausência de 

doenças, mas também pela presença de aspectos positivos, inclusive o bem-estar 

subjetivo. Logo, o conceito de saúde mental é representado por diferentes aspectos 

correlacionados: os negativos (ex. doenças associadas) e os positivos (ex. bem-estar) 

(Diener, 1984; Hernández-Torrano et al., 2020). Dentre esses aspectos 

correlacionados que podem impactar a saúde mental está a qualidade e o padrão de 

sono.  

Os padrões de sono são irregulares nesta população já que muitos estão 

estabelecendo suas agendas e ritmos sociais de forma independente pela primeira 

vez, lidando em paralelo com as demandas acadêmicas e pessoais dessa nova fase 

da vida. A restrição de sono, irregularidade nos horários de sono e o desajuste 

circadiano são fatores que contribuem para a redução no bem-estar subjetivo, 

conjuntura observada mais comumente em indivíduos com tendência à 

vespertinidade. Além disso, higiene do sono inadequada e exposição à luz artificial 

durante a noite, o que altera sua organização circadiana, podem impactar 

negativamente o seu bem-estar subjetivo e saúde física e mental (Silva e Heleno, 

2012; Hershner e Chervin, 2014; Phillips et al., 2017; Fischer et al., 2020; Scott et al., 

2021). 

A relação entre o bem-estar subjetivo e fatores comportamentais como 

estresse, depressão e sono já é descrita na literatura (Lemola et al., 2013; Bong e 

Jeong, 2016; Zheng e Zheng, 2016; Memon et al., 2017), no entanto, pouco se sabe 

sobre como todos esses fatores comportamentais e sociodemográficos se relacionam 

e impactam o bem-estar subjetivo dos estudantes em conjunto.  

Sabendo que sono e estresse se relacionam de forma bidirecional, que a 

privação de sono aumenta a responsividade do organismo a agentes estressores 

emocionais, é fator de risco para o desenvolvimento de burnout e que o sono é um 

comportamento regulado por um componente homeostático (relacionado com débito 
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de sono) e um componente circadiano (relacionado com o sistema de temporização) 

(Meerlo et al., 2008; Söderström et al., 2012 Borbély et al., 2016), nossa hipótese é 

que as alterações comportamentais demonstradas até o momento como o desajuste 

circadiano, de sono, estresse, burnout e prejuízo da saúde mental tenham um impacto 

negativo sobre o bem-estar e saúde dos estudantes. 

Evidências têm demonstrado a eficácia do mindfulness em promover bem-estar 

e saúde ao resguardar seus praticantes de eventos mentais negativos, melhorar a 

qualidade de sono e reduzir o estresse (Gross et al., 2011; Demarzo et al., 2014; 

Kuyken et al., 2015; Galante et al., 2018). Nossa hipótese é que a adição das práticas 

na rotina dos estudantes pode auxiliá-los a interagir com as adversidades da vida 

acadêmica e pessoal de forma mais saudável. 

 

3.3 Intervenções baseadas em mindfulness e sua aplicação na área da 

saúde 

 

O conceito e a definição de mindfulness são complexos e variam de acordo o 

contexto cultural, social e científico e, por isso, tem se buscado uma conceitualização 

mais clara e adaptada ao contexto ocidental (Bishop et al., 2004; Grossman e Dam, 

2011). 

A palavra “mindfulness” tem origem no dialeto indiano “Sati” e nas tradições 

budistas. Seu significado é “lembrança”, mas comumente é interpretado como “estar 

atento”, não no sentido de evocação de memórias e sim de um estado de consciência 

ao momento presente e de redirecionamento da atenção para esse estado (Thera, 

2005; Grossman e Dam, 2011). 

No entanto, o mindfulness não é exclusivo das tradições budistas e, apesar da 

natureza das intervenções baseadas em mindfulness serem seculares e terem sua 

base nessas tradições, esse estado de atenção ao momento presente é uma 

característica inerente à condição humana (Creswell, 2017). 

No Ocidente, o mindfulness foi conceptualizado como um estado não 

automático de ação, cultivado pela prática, e como um traço, uma predisposição a 

uma atitude consciente e sem julgamentos. Segundo Kabat-Zinn, mindfulness é o 

“desenvolvimento de uma consciência devido à manutenção de atenção plena, no 

momento presente, e de não julgamento ao desdobramento da experiência, 
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aproveitando-a momento a momento”, de forma que o mindfulness pode ser definido 

como um construto bidimensional, de consciência e aceitação (Kabat-Zinn, 2003; 

Bishop et al., 2004; Kiken et al., 2015). 

A autocompaixão é um conceito que está incorporado ao mindfulness e 

consiste em uma atitude gentil, que aceita as próprias limitações e imperfeições ao 

invés de julgá-las. Os mecanismos de ação do mindfulness atuam em quatro frentes 

principais, resultado da interação entre componentes que promovem a 

autorregulação: controle da atenção, consciência corporal, regulação emocional 

(reavaliação cognitiva) e mudança na subjetividade da experiência (descentralização) 

(Neff et al., 2005; Hölzel et al., 2011; Marchand, 2014). 

Dessa forma, o treinamento de atenção plena às experiências internas e 

externas com uma atitude de aceitação, curiosidade e abertura (não julgamento) 

promovido pela prática de mindfulness desenvolve no indivíduo a capacidade de 

reconhecer gatilhos e alterar o comportamento, reconhecendo a natureza transitória 

das reações às experiências (Hölzel et al., 2011; Marchand, 2014). 

As intervenções terapêuticas baseadas em mindfulness são fundamentadas 

em abordagens que visam ao manejo da saúde física, mental e promoção do bem-

estar. As bases teóricas e práticas desses programas são as tradições contemplativas 

budistas aliadas a evidências científicas (Crane et al., 2017). 

O Programa de Redução do Estresse Baseado em Mindfulness (do inglês, 

Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR) desenvolvido em 1979 por Kabat-Zinn 

e colaboradores é uma das intervenções mais conhecidas nessa modalidade. Ele 

consiste em um programa de oito encontros semanais formais (com duração de 2 a 

2,5 horas), de práticas informais guiadas via áudio (com duração de aproximadamente 

45 minutos) e de um dia de retiro. Ele foi desenvolvido inicialmente para o manejo da 

dor crônica, mas atualmente também é aplicado para outras condições (Kabat-Zinn, 

1982; Kabat-Zinn et al., 1992; Ludwig e Kabat-Zinn, 2008). 

Nas práticas formais são aplicados exercícios de consciência com uma postura 

confortável e sentada, cuja âncora pode ser a respiração, sensações corporais, sons 

e/ou pensamentos. Nas práticas informais é incentivada a consciência às atividades 

cotidianas, sem a necessidade de se sentar ou adotar qualquer postura formal (ex. 

caminhar e comer consciente) (Kabat-Zinn, 1982; Kabat-Zinn et al., 1992; Ludwig e 

Kabat-Zinn, 2008). 
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Atualmente existem diversas variações dessas intervenções como a voltada 

para a terapia cognitivo comportamental, para a prevenção de recaídas em usuários 

de drogas, para pacientes com transtornos de personalidade, para a promoção de 

saúde e qualidade de vida, dentre outros, inclusive com modificações na duração do 

protocolo e no seu formato de aplicação (ex. presencial, remota, via aplicativos) 

(Linehan, 1993; Baer, 2003; Bowen et al., 2009; Demarzo e García-Campayo, 2015; 

Creswell, 2017). 

Devido aos seus benefícios, essas intervenções estão sendo aplicadas como 

parte de sistemas públicos de saúde, como é o caso do National Health Services 

(NHS) do Reino Unido. No Brasil, a sua introdução como política pública tem avançado 

pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único 

da Saúde. Atualmente o mindfulness está incluído no grupo de Práticas Corporais e 

Mentais e, em São Paulo, o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção de Saúde - 

Mente Aberta tem levado e inserido as práticas no Sistema Único de Saúde brasileiro 

(“Centro Mente Aberta,”; “Mindfulness - NHS,”; Ministério da Saúde, 2015, 2018). 

 

3.3.1 Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness 

 

O Programa Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness (do inglês, 

Mindfulness-Based Health Promotion Program - MBHP) foi desenvolvido em 2009 e 

desde 2011 tem sido aplicado pelo Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção de 

Saúde - Mente Aberta. Ele é inspirado no Programa de Redução do Estresse Baseado 

em Mindfulness e foi desenvolvido e estruturado considerando o contexto cultural 

brasileiro e ibero-americano (Demarzo e García-Campayo, 2015; Demarzo e Garcia-

Campayo, 2017). 

O objetivo principal do MBHP é o desenvolvimento de autonomia e autoeficácia 

em saúde por meio do cultivo do estado de consciência e da introdução de práticas 

regulares na rotina do praticante, ferramentas fundamentais para o manejo do 

estresse, bem-estar e qualidade de vida (“Centro Mente Aberta,”; Demarzo e García-

Campayo, 2015). 

Assim como o MBSR, o protocolo do MBHP é composto por práticas formais e 

informais. As práticas formais são realizadas em oito encontros semanais com 

duração de uma hora e meia a duas horas e, as práticas informais foram idealizadas 
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para serem realizadas diariamente no ambiente domiciliar com exercícios de 15 a 20 

minutos de duração (Demarzo e García-Campayo, 2015; Demarzo e Garcia-

Campayo, 2017). 

Dentre as técnicas ensinadas e treinadas durante o protocolo destacam-se a 

“atenção plena na respiração’’, “escaneamento corporal’’, “caminhada com atenção 

plena’’, “sons e pensamentos” e “movimentos com atenção plena”. Além disso, o 

protocolo inclui dinâmicas como o “primeiro e segundo sofrimento’’, ‘’oi-obrigado-

tchau’’, a prática dos três minutos e a prática de “bondade amorosa” que trabalha 

aspectos baseados nas práticas budistas de compaixão e autocompaixão (Demarzo 

e García-Campayo, 2015; Demarzo e Garcia-Campayo, 2017). 

O MBHP tem se mostrado benéfico e eficaz para a promoção de qualidade de 

vida, saúde e bem-estar em policiais, em profissionais da saúde e em estudantes 

universitários (Demarzo et al., 2014; Lopes e Nihei, 2021; Trombka et al., 2021). 

Como descrito anteriormente, os estudantes universitários são uma população 

vulnerável do ponto de vista de saúde e de bem-estar e a aplicação de uma 

intervenção baseada em mindfulness pode ser uma estratégia eficiente para o manejo 

de eventos mentais negativos, melhoria da qualidade de sono e para o auxílio da 

sincronização do sistema de temporização, reduzindo as consequências do desajuste 

circadiano, das alterações de sono e prejuízo da saúde mental observadas nessa 

população. 

 

3.3.2 Efeitos das intervenções baseadas em mindfulness sobre o sono e 

saúde mental de estudantes universitários 

 

O estudo de metanálise realizado por Dawson e colaboradores (2020) buscou 

compilar os efeitos das intervenções baseadas em mindfulness sobre desfechos 

relacionados com a saúde como depressão, ansiedade, afetos e sono em estudantes 

universitários.  

Essas intervenções se demonstraram eficazes em reduzir níveis de sofrimento, 

depressão, ansiedade, ruminação e em aumentar o bem-estar dos estudantes quando 

comparadas com um controle passivo. Não foram observadas diferenças para outros 

desfechos avaliados, dentre eles, as queixas de sono (Dawson et al., 2020) 
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No entanto, quando o grupo controle era ativo, as intervenções baseadas em 

mindfulness foram eficazes somente para a redução do sofrimento e melhora de 

estados de ansiedade (Dawson et al., 2020), o que demonstra a importância da 

escolha adequada do grupo controle para descrição dos efeitos das intervenções. 

Apesar da sua eficácia comprovada para a melhoria da saúde mental, os 

estudos sobre os efeitos das intervenções baseadas em mindfulness em estudantes 

universitários são heterogêneos, com uma alta variabilidade nos efeitos observados, 

o que indica que a depender do contexto/características individuais, alguns estudantes 

podem reagir melhor ou pior às intervenções (Dawson et al., 2020; Chiodelli et al., 

2022).  

Estudos preliminares também mostraram que as intervenções baseadas em 

mindfulness melhoram a qualidade subjetiva do sono, diminuem a latência para o sono 

e estimulam a implementação de hábitos saudáveis na rotina, como uma melhora na 

higiene do sono em indivíduos com insônia crônica (Gross et al., 2011; Hubbling et al., 

2014; Garcia et al., 2018). 

De fato, estudos de metanálise têm demonstrado que o treinamento em 

mindfulness, realizado de forma virtual ou presencial, é eficaz para melhorar a 

qualidade de sono. No entanto, a depender do tipo de controle (ativo ou passivo), do 

tipo de avaliação do desfecho (objetivo ou subjetivo) e da adesão do voluntário, os 

efeitos são variáveis (Rusch et al., 2019; Jiang et al., 2021), o que indica uma alta 

heterogeneidade entre os estudos e a necessidade de uma melhor descrição dos 

efeitos das práticas sobre o ciclo vigília sono. 

 

3.4 Ciclo vigília sono e o sistema de temporização 

 

O sono é um comportamento e processo fisiológico vital para a manutenção da 

saúde do organismo. Os seres humanos passam cerca de um terço da sua vida 

dormindo e, apesar de sua função ainda não estar totalmente elucidada, sabe-se que 

o sono e/ou um estado de repouso é uma necessidade fortemente regulada, universal 

a quase todos os organismos vivos e não pode ser eliminada sem consequências 

danosas. Dentre as consequências da falta de sono destacam-se prejuízo de funções 

cognitivas e da saúde mental, alterações de humor, além de alterações 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 22 

 

cardiovasculares e metabólicas (Colten e Altevogt, 2006; Cirelli e Tononi, 2008; Tufik 

et al., 2009; Brown et al., 2012; Watson et al., 2015; Ramar et al., 2021). 

Essa manifestação comportamental é caracterizada por eventos característicos 

(ex. postura), reversibilidade frente ao estímulo, maior limiar para despertar e 

necessidade de compensação após privação/restrição. No laboratório, o sono é 

definido, tanto em modelos animais quanto em seres humanos, pelo registro elétrico 

da atividade cerebral de um vasto grupo de neurônios corticais e de células 

musculares (Dement e Kleitman, 1957a, 1957b; Vassalli e Dijk, 2009; Brown et al., 

2012). 

As informações obtidas a partir do eletroencefalograma (EEG) associadas às 

do eletromiograma (EMG) e eletrooculograma (EOG) possibilitam a determinação dos 

estágios de sono e sua arquitetura, nos estágios de vigília, sono REM (do inglês, rapid 

eye movement) e NREM (do inglês, non-rapid eye movement) (Aserinsky e Kleitman, 

1953; Brown et al., 2012). 

A vigília é caracterizada por ondas de baixa amplitude e alta frequência no EEG, 

além do estado comportamental “acordado”. No espaço de tempo da vigília relaxada 

e com os olhos fechados, é possível observar a presença de ondas alfa (frequência 

entre 8 e 13 Hz). A transição da vigília para o sono corresponde ao estágio N1 do sono 

NREM, etapa relacionada com o início do sono em humanos, na qual ocorre gradativa 

redução das ondas alfa para as ondas teta (frequência entre 4 e 8 Hz) (Landolt, 2008; 

Tufik et al., 2009; Brown et al., 2012). 

Na sequência, ocorre a progressão para o estágio N2 do sono NREM, definido 

pela sincronização da atividade elétrica cerebral e pela presença de grafoelementos 

característicos no EEG, os fusos do sono e complexos K. O último estágio do sono 

NREM, o N3, também é chamado de sono de ondas lentas (ondas de alta amplitude 

e frequência < 4 Hz) é o estágio de sono mais profundo, de maior sincronização 

cortical e de limiar para o despertar (Landolt, 2008; Tufik et al., 2009; Brown et al., 

2012). 

Já o sono REM é caracterizado pelo movimento rápido dos olhos, atonia 

muscular, dessincronização cortical e pela ocorrência dos sonhos. Essa progressão 

nos estágios N1, N2, N3 e REM caracteriza um ciclo de sono, sendo que seres 

humanos têm entre 4 e 6 ciclos de sono por noite, distribuídos nas seguintes 

frequências por estágio: 5% em N1, 45-55% em N2, 15-20% em N3, 20-25% em sono 
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REM. Em indivíduos saudáveis, há uma maior predominância do sono de ondas lentas 

(N3) na primeira metade da noite e na segunda metade, de sono REM (Landolt, 2008; 

Tufik et al., 2009; Brown et al., 2012), como é possível observar na Figura 6.  

 

 

Figura 6. Hipnograma, representação gráfica dos estágios de sono ao longo de uma noite 
(arquitetura do sono). 
Fonte: Combrisson et al., 2017. Time = horário. Sleep stage = estágio de sono. Wake = vigília. REM = 
do inglês, rapid eye movement (movimento rápido dos olhos). NREM = do inglês, non-rapid eye 
movement. N1 = estágio de sono N1. N2 = estágio de sono N2. N3 = estágio de sono N3. 

 

A regulação do sono é explicada pelo modelo de dois processos descrito por 

Borbély, em 1962: a propensão ao sono depende de um componente homeostático 

(processo S) e de um componente circadiano (processo C), controlado pelo sistema 

de temporização – conhecido por “relógio biológico”. O processo homeostático é 

controlado pelo débito de sono - que aumenta com a vigília - e, o processo circadiano 

oscila com uma periodicidade aproximada de 24 horas, o que confere um caráter 

rítmico à propensão ao sono (Borbély, 1982; Borbély e Achermann, 1999; Borbély et 

al., 2016), como é possível observar na Figura 7. 

 

 

Figura 7. Esquema representativo do modelo de dois processos para a propensão ao sono. 
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Fonte: Borbély e Achermann, 1999. Time of day = horário local. Waking = vigília. Sleep =sono. S = 
processo homeostático; C = processo circadiano. 

 

Os ritmos biológicos são manifestações adaptativas e antecipatórias a 

mudanças periódicas do meio ambiente. No entanto, eles não se restringem às 

mudanças ambientais, as oscilações são autossustentadas por um sistema de 

temporização endógeno de forma que são resultado da interação entre osciladores 

endógenos (geneticamente determinados) e as pistas do ambiente, também 

denominadas de Zeitgebers (do alemão, “doador de tempo”) (Pittendrigh, 1960; 

Aschoff, 1965; Reinberg e Ashkenazi, 2003; Refinetti, 2012). 

Para os mamíferos, o principal Zeitgeber é o ciclo claro/escuro, a variação entre 

a presença e ausência de luz (sinal fótico), porém outros sinais não fóticos também 

podem desempenhar o papel de sincronizadores como a alimentação (Pittendrigh, 

1960; Aschoff, 1965; Turek, 1983; Reinberg e Ashkenazi, 2003; Schibler et al., 2003; 

Refinetti, 2012). 

O sistema de temporização de mamíferos é composto por uma estrutura 

hierárquica de multiosciladores, na qual o núcleo supraquiasmático do hipotálamo é o 

oscilador central (também chamado de “marca-passo”), que recebe o sinal fótico via 

projeções de células fotossensíveis da retina e temporiza a funções fisiológicas do 

organismo e dos osciladores periféricos de acordo com a mensagem temporal 

(Aschoff, 1965; Turek, 1983; Marques e Menna-Barreto, 2003; Refinetti, 2012). 

Essa temporização é feita pelo envio de sinais neurais e endócrinos, dos quais 

destaca-se a biossíntese de melatonina pela glândula pineal, que ocorre somente na 

fase de escuro do dia e é inibida pela presença de luz. Após sintetizada, a melatonina 

atinge a circulação sanguínea e é eliminada na urina na forma de 6-

sulfatoximelatonina (Reiter, 1991; Claustrat et al., 2005; Marques e Menna-Barreto, 

2003; Cipolla-Neto et al., 2014; Cipolla-Neto e do Amaral, 2018). 

Na Figura 8 está representado o sistema de temporização de mamíferos e 

como se dão as relações entre os osciladores central e periféricos. 
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Figura 8. Esquema representativo do modelo hierárquico do sistema de temporização de 
mamíferos. 
Fonte: Riede et al., 2017. Food = alimento. Reward = recompensa. Neuronal activity = atividade 
neuronal. Melatonin synthesis = síntese de melatonina. Seasonal timing = temporização sazonal. Non-
photic feedback = resposta não fótica. Time of day signal = sinalização do momento do dia. CNS target 
= projeções no sistema nervoso central (VLPO = núcleo pré-óptico ventro-lateral, PVN = núcleo 
paraventricular, ARC = núcleo arqueado). Behavior = comportamento (Sleep = sono, Arousal = 
excitação, Feeding = alimentação). Physiology = fisiologia. Tissue activity = atividade dos tecidos 
(Glycogenolysis = glicogenólise, CORT release = liberação de corticosteróides, Glucose uptake = 
absorção de glicose). Peripheral target = projeção periférica (Liver = fígado, Kidney = rim, Muscle = 
músculo). SCN = do inglês, suprachiasmatic nucleus (núcleo supraquiasmático). LEO = do inglês, light-
entrainable oscillator (oscilador sincronizado pela luz). MAO = do inglês, methamphetamine-sensitive 
circadian oscillator (oscilador circadiano sensível à metanfetamina). FEO = do inglês, food-entrainable 
oscillator (oscilador sincronizado pelo alimento). 

 

A informação genética que confere a capacidade oscilatória ao sistema é 

determinada por uma maquinaria molecular composta por alças de retroalimentação 

positiva, negativa e por modificações proteicas pós-traducionais. Todas as células 

nucleadas do organismo a possuem (osciladores endógenos) e seus genes 

componentes são os “genes-relógio”, cujos principais ativadores em mamíferos são 

CLOCK e BMAL1, e os principais repressores são PER e CRY. Outros genes, os 

clock-controlled genes, também são regulados por essa maquinaria (Ko e Takahashi, 

2006; Partch et al., 2014). 

Apesar dessa maquinaria estar presente em todas as células nucleadas do 

organismo, somente as células do núcleo supraquiasmático exibem uma oscilação 

autossustentada, que se manifesta mesmo isolada do organismo, ao contrário de 

células de osciladores periféricos, cujo ritmo é amortecido após alguns ciclos. Por isso, 

a ação do oscilador central é fundamental para a manutenção da ordem temporal 
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interna, ou seja, a sequência temporal entre os ritmos biológicos (Yamazaki et al., 

2000). 

A ruptura da organização circadiana (fisiológica, endócrina, metabólica e/ou 

comportamental) é chamada de cronorruptura ou desajuste circadiano, sendo uma 

das principais causas o enfraquecimento do contraste diário entre claro e escuro 

(exposição inadequada à luz) o que resulta na dessincronização do comportamento 

vigília-sono e da fisiologia circadiana, tais como ritmos de temperatura corporal, de 

melatonina e de cortisol, conhecidos marcadores de fase do sistema de temporização 

(Reiter et al., 2007; Erren e Reiter, 2009; Fischer et al., 2016). 

Essa condição tem impacto negativo sobre a saúde: aumenta a chance para o 

desenvolvimento de alguns tipos de câncer, interfere na biossíntese de melatonina 

pela pineal, altera o metabolismo e está associada com maior risco para o 

desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão (Reiter et al., 

2007; Erren e Reiter, 2009; Fischer et al., 2016). 

As manifestações rítmicas do organismo estão submetidas aos cronotipos, 

fenótipos circadianos determinados geneticamente e influenciados por fatores como 

idade e gênero. Esses perfis circadianos (matutinos, intermediários e vespertinos) 

determinam preferências individuais nos horários de dormir e acordar, assim como 

influenciam na manifestação de outros ritmos como a variação da temperatura 

corporal e da biossíntese de melatonina, conhecidos como cronobióticos ou 

marcadores de ritmicidade biológica (Borbely e Achermann, 1999; Lewy, 1999; Arendt, 

2006; Levandovski et al., 2013; Fischer et al., 2017). 

Em mamíferos, a melatonina é sintetizada pela glândula pineal e em órgãos 

extra pineais, como retina e trato gastrointestinal. Em condições fisiológicas, sua 

biossíntese ocorre durante a noite, sendo suprimida pela presença de luz, e seu ritmo 

endógeno de produção é sincronizado pela informação temporal centralizada pelo 

núcleo supraquiasmático. Logo, sua síntese é rítmica, sincronizada com a fase de 

escuro do dia (noite) e a melatonina atua como um sinalizador endógeno para a 

manifestação de outros ritmos biológicos (Huether, 1993; Marques e Menna-Barreto, 

2003; Claustrat et al., 2005; Cipolla-Neto et al., 2014; Cipolla-Neto e do Amaral 2018). 

A comunicação entre a glândula pineal e o núcleo supraquiasmático é feita via 

transmissão noradrenérgica e sua biossíntese depende de um precursor, o triptofano, 

e tem a serotonina como intermediário. Após sua biossíntese, a melatonina atinge a 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 27 

 

circulação sanguínea e outros fluidos como a saliva; é metabolizada no fígado e 

excretada, principalmente, como 6-sulfatoximelatonina na urina (Reiter 1991; Cipolla-

Neto et al., 2014; José Cipolla-Neto e do Amaral, 2018), como é possível observar na 

Figura 9. 

 

 

Figura 9. Esquema representativo da via da biossíntese de melatonina. 
Fonte: Tonon et al., 2021. Light-dark = claro-escuro. ipRGC = do inglês, intrinsically photosensitive 
retinal ganglion cells (células ganglionares fotossensíveis da retina). RHT = do inglês, 
retinohypothalamic tract (trato retino-hipotalâmico). SCN = do inglês, suprachiasmatic nucleus (núcleo 
supraquiasmático). PVN = paraventricular nucleus (núcleo paraventricular). SCG = do inglês, superior 
cervical ganglion (gânglio cervical superior). PG = do inglês, pineal gland (glândula pineal). Bloodstream 
= corrente sanguínea. Tryptophan = triptofano. 5-hydroxytryptophan = 5-hidroxitriptofano. Serotonin = 
setoronina. N-acetylserotonin = N-acetilserotonina. AANAT = do inglês, arylalkylamine N-
acetyltransferase (aralquilamina N-acetiltransferase). ASMT = do inglês, N-acetylserotonin O-
methyltransferase (N-acetilserotonina O-metiltransferase). Melatonin = melatonina. aMT6s = do inglês, 
6-sulfatoxymelatonin (6-sulfatoximelatonina). Liver = fígado. Kidney = rim. Urine = urina. 

 

Outros exemplos de manifestações rítmicas são a variação da temperatura 

corporal e a secreção de alguns hormônios como o cortisol, variáveis consideradas 

como marcadores de fase circadiana, assim como a de melatonina (Benloucif et al., 

2005; Minnetti et al., 2020). 

 

3.4.1 Ciclo vigília sono e sistema de temporização de estudantes 

universitários 

 

Estudantes universitários fazem parte de uma população considerada de risco 

e vulnerável para prejuízos da saúde do sono, um conceito contemporâneo complexo 

que integra a relação entre o indivíduo e o ambiente em que está inserido.  

Assim como o conceito de saúde, a saúde do sono vai além da ausência de 

doenças relacionadas a esse comportamento, de forma que integra fatores 
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comportamentais (ex. hábitos de sono), sociodemográficos (ex. etnia e nível de 

escolaridade), interpessoais (ex. vulnerabilidade ao estresse) e socioeconômicos (ex. 

rede de apoio e políticas públicas). Um sono saudável inclui ter uma duração 

adequada (o que varia com a idade), ter horários apropriados e regulares, a ausência 

de distúrbios de sono e uma boa qualidade (Watson et al., 2015; Ohayon et al., 2017; 

Hale et al., 2020; Ramar et al., 2021; Bjørnnes et al., 2021). 

O estudo de Bjørnnes e colaboradores (2021) demonstrou que estudantes 

universitários da América do Sul dormem entre 5,5 e 7 horas por noite e cerca de 55% 

apresentam alguma alteração de sono, a maior proporção entre os continentes. No 

Brasil, a prevalência dos estudantes com qualidade de sono ruim e sonolência diurna 

excessiva é de cerca de, respectivamente, 80% e 50% (Hale et al., 2020; Araújo et al., 

2021; Ramar et al., 2021). 

Segundo a National Sleep Foundation, jovens adultos, com idade entre 18 e 25 

anos, necessitam dormir de 7 a 9 horas por noite, ou seja, os estudantes universitários 

estão restritos de sono, o que impacta negativamente sua saúde visto a importância 

do sono para a sua manutenção (Hirshkowitz et al., 2015). 

Há um débito de sono acumulado durante os dias da semana, que geralmente 

é compensado nos dias livres o que resulta em uma discrepância nos horários de sono 

entre os dias livres e dias da semana, fenômeno denominado de jetlag social 

(Wittmann et al., 2006; Roenneberg et al., 2019). Estudantes universitários brasileiros, 

apresentam, em média, cerca de uma hora e vinte minutos de jetlag social e 

aproximadamente 13% têm uma discrepância acima de duas horas entre os horários 

dos dias da semana e livres (Lopes et al., 2022). 

Uma das causas para o prejuízo da saúde do sono nesta população é a higiene 

do sono inadequada. O uso de substâncias como álcool e estimulantes como cafeína 

e bebidas energéticas, assim como o uso de telas (celulares, computadores, tablets 

e/ou videogames) próximo da hora de dormir são exemplos de comportamentos e 

hábitos que prejudicam o sono dos estudantes (Hershner e Chervin, 2014; Araújo et 

al., 2021). 

Para este último, além do engajamento em uma atividade estimulante há a 

exposição à luz em horário inapropriado o que prejudica a produção de melatonina e, 

consequentemente, encurta a janela temporal de ação desse sinalizador endógeno. 

Também se agrega a esse cenário desfavorável as atividades e programações 
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acadêmicas como os horários de aulas variados, socialização noturna tardia e 

obrigações acadêmicas (Teixeira et al., 2013; Hershner e Chervin, 2014). 

Por isso, tem-se recomendado a conscientização da importância do sono e das 

consequências da sua falta para a saúde por meio de programas educacionais e a 

implementação de políticas acadêmicas mais favoráveis, como atraso nos horários de 

início das aulas (Hershner e Chervin, 2014; Winnebeck et al., 2020). Também é 

proposto uma avaliação adequada dos distúrbios e queixas de sono apresentadas 

pelos ingressantes e até a oferta de “salas de cochilos” nas instalações das 

universidades (Hershner e Chervin, 2014). 

Considerando as alterações comportamentais descritas em estudantes 

universitários e os efeitos benéficos das intervenções baseadas em mindfulness, 

neste estudo procuramos caracterizar o bem-estar subjetivo e sua relação com fatores 

comportamentais associados em estudantes universitários e os efeitos do Programa 

de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness sobre o sono e parâmetros de 

ritmicidade circadiana nesses estudantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  M É T O D O S  
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Esse trabalho foi dividido em dois estudos, cujos procedimentos serão descritos 

separadamente, a seguir.  

 

4.1 Estudo 1: Caracterização do bem-estar subjetivo e de parâmetros 

relacionados a ele em estudantes universitários. 

 

Um estudo analítico observacional transversal cujo recrutamento foi conduzido 

entre setembro de 2018 e março de 2021. Ele foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da UNIFESP e do Centro Universitário São Camilo (CAAE nº 

92538518.1.0000.5505/92538518.1.3001.0062) (Anexo 2). 

O banco de dados do Estudo 1 foi base para o desenvolvimento de outros dois 

projetos de iniciação científica: “Influência do turno de estudo sobre parâmetros 

subjetivos relacionados ao ciclo vigília-sono, bem-estar e saúde mental em estudantes 

universitários” da aluna Gabriela Sant'Ana Lima, estudante do curso de biomedicina 

da Universidade Federal de São Paulo e “Prevalência do cronotipo bimodal entre 

estudantes universitários da Universidade Federal de São Paulo e Centro Universitário 

São Camilo” da aluna Heloisa Mayumi Suyama Tsuji, estudante do curso de 

biomedicina do Centro Universitário São Camilo.  

Os estudantes menores de idade assinaram o Termo de Assentimento (Anexo 

4), seus responsáveis, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 

4). Os estudantes maiores de idade assinaram o TCLE (Anexo 4) e todas as 

assinaturas foram coletadas de forma eletrônica. 

Os questionários e escalas também foram ofertados via formulário eletrônico 

(plataforma Google Forms). 

O método de amostragem adotado foi o de conveniência, de forma que a 

amostra foi composta por membros elegíveis das comunidades acadêmicas. 

A divulgação foi feita via mídias sociais e impressas, pelos sistemas de 

comunicação internos da UNIFESP (instituição pública) e do Centro Universitário São 

Camilo (instituição privada). Na UNIFESP, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

também fez a divulgação nos seus sistemas de comunicação internos e mídias 

sociais. No Anexo 5 está o cartaz de divulgação feito para este estudo. 
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Critérios de inclusão: estudantes com idade maior ou igual a 16 anos, 

matriculados em pelo menos um curso da graduação da Universidade Federal de São 

Paulo ou do Centro Universitário São Camilo. 

Critérios de exclusão: respostas incompletas nos questionários e respostas 

duplicadas (nesse caso foi considerado o primeiro registro). 

 

4.1.1 Avaliação sociodemográfica 

 

No formulário eletrônico estavam contidas questões para a caracterização 

sociodemográfica da amostra que incluiu os seguintes questionamentos: 

A. Idade (questão aberta); 

B. Identificação de gênero (caixas de seleção: feminino/masculino/outros – 

especificação aberta); 

C. Instituição de ensino (múltipla escolha: pública/privada); 

D. Curso de graduação (questão aberta); 

E. Turno de estudo (múltipla escolha: manhã/tarde/noite/integral); 

F. Condição de trabalho: (questão aberta); 

G. Medicamentos de uso contínuo (questão aberta); 

H. Prática atual de modalidades de medicina integrativa (caixas de seleção: 

mindfulness/meditação/yoga/pilates/outros – especificação aberta). 

Para padronizar as respostas e facilitar as análises posteriores a variável “curso 

de graduação” foi convertida em outra denominada “área do curso” que foi 

categorizada como área da saúde (medicina, biomedicina, enfermagem, 

fonoaudiologia, fisioterapia, farmácia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional, 

educação física e ciências biológicas), área de tecnologias e exatas (tecnologias em 

saúde, administração, ciências atuariais, ciências econômicas, ciências contábeis, 

engenharia química, engenharia biomédica e engenharia ambiental) e área de sociais 

e humanas (relações internacionais, pedagogia, filosofia, ciência sociais e letras). 

A variável condição de trabalho foi convertida para “sim” ou “não/não declarou”. 

Para os medicamentos de uso contínuo foram extraídos os medicamentos mais 

utilizados (melatonina, antidepressivos/ansiolíticos, anticoncepcional, outros) e foram 

atribuídos “sim” ou “não” para estes, assim como o anterior. 
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4.1.2 Questionários e escalas 

 

A. Bem-estar subjetivo: avaliado pela World Health Organization - Five Well-

Being Index (WHO-5), mensura o bem-estar subjetivo. Foi aplicada a versão validada 

para o português-br cujos escores variam de 0 a 100% (de Souza e Hidalgo, 2011) 

(Anexo 6). 

B. Preferências circadianas: avaliadas pelo Questionário de Matunidade e 

Vespertinidade adaptado de Horne e Ostberg. Foi aplicada a versão traduzida e 

adaptada para o português-br e o escore calculado de acordo com esta versão:  

escores menores ou iguais a 30 foram considerados como definitivamente vespertino, 

entre 31 e 41 como vespertino moderado, entre 42 e 58 como intermediário, entre 59 

e 69 como matutino moderado e maior ou igual a 70 como definitivamente matutino 

(Benedito-Silva et al., 1990) (Anexo 7). 

C. Qualidade subjetiva de sono: avaliada pelo Índice de Qualidade de Sono 

de Pittsburgh. Foi aplicada a versão validada para o português-br e o escore calculado 

de acordo com esta versão: escores menores ou iguais a 5 foram considerados como 

qualidade subjetiva de sono boa e maiores que 5, como ruim (Bertolazi et al., 2011) 

(Anexo 8). 

D. Sonolência diurna: avaliada pela Escala de Sonolência de Epworth. Foi 

aplicada a versão validada para o português-br e o escore calculado de acordo com 

esta versão: escores menores que 10 foram considerados como sonolência diurna 

adequada e maiores ou iguais a 10, como sonolência diurna excessiva (Bertolazi et 

al., 2009) (Anexo 9). 

E. Estresse percebido: avaliado pela Escala de Estresse Percebido – Versão 

Reduzida. Foi aplicada a versão validada para o português-br e o escore calculado de 

acordo com esta versão, cujos valores variam de 0 a 40 no qual valores maiores 

indicam maior estresse percebido (Reis et al., 2010) (Anexo 10). 

F. Sintomas de ansiedade e depressão: avaliados pela Escala Hospitalar de 

Ansiedade e Depressão. Foi aplicada a versão validada para o português-br e o 

escore calculado de acordo o descrito por Faro: escores maiores ou iguais a 7 foram 

considerados como sugestivo de ansiedade e maiores ou iguais a 6, como sugestivos 

de depressão (Botega et al., 1995; Faro et al., 2015) (Anexo 11). 



M é t o d o s  | 34 

 

G. Burnout: avaliado pelo Inventário de Burnout de Copenhagen – versão 

estudante. Foi aplicada a versão validada para o português-br e escore calculado de 

acordo com esta versão, no qual valores maiores indicam maior burnout. Além da 

pontuação global, o instrumento é composto pelas dimensões de burnout relacionado 

com a vida pessoal, com os estudos, com os colegas e com os professores e, sua 

interpretação é feita como o escore global, valores maiores indicam maior burnout 

relacionados aos subcomponentes (Campos et al., 2013) (Anexo 12). 

H. Autocompaixão: avaliada pela Escala de Autocompaixão. Foi aplicada a 

versão validada para o português-br e escore calculado de acordo com esta versão: 

escores entre 1 e 2,5 foram considerados como autocompaixão baixa, entre 2,5 e 3,5 

como moderada e acima de 3,5, como autocompaixão alta. Além do escore global, os 

itens da escala estão agrupados em seis subcomponentes, três positivos e três 

negativos que se opõe como descrito a seguir (de Souza e Hutz, 2016) (Anexo 12): 

• Autobondade (capacidade para ser amável, bondoso, gentil e 

compreensível para consigo próprio) vs. Autojulgamento; 

• Condição humana (entendimento das próprias experiências como parte 

de uma experiência humana maior) vs. Isolamento; 

• Mindfulness (atitude de consciência e aceitação dos próprios 

sentimentos) vs. Superidentificação. 

Para os componentes positivos, o escore é interpretado: quanto maior o valor 

da pontuação, os subcomponentes são experienciados com maior frequência. Já para 

os negativos é o oposto: quanto maior o escore, quase nunca eles são experienciados. 

I. Consciência e aceitação: avaliada pela Escala Filadélfia de Mindfulness. Foi 

aplicada a versão validada para o português-br e o escore foi calculado de acordo 

com esta versão, cujos valores variam de 10 a 50 no qual valores maiores indicam 

maior consciência/aceitação (Silveira et al., 2012) (Anexo 13). 

J. Afetos positivos e negativos: avaliada pela Escala de Afetos Positivos e 

Negativos. Foi aplicada a versão validada para o português-br e o escore foi calculado 

de acordo com esta versão, cujos valores variam de 10 a 50 no qual valores maiores 

indicam mais afetos (de Carvallho et al., 2013) (Anexo 14). 
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4.1.3 Análise estatística 

Nós aplicamos nesse estudo um modelo de mediação para descrever a relação 

entre as variáveis e quantificar possíveis mecanismos causais. Na área da saúde, o 

uso desse tipo de análise tem crescido pois ele permite entender como as variáveis 

se relacionam e identificar potenciais alvos para intervenções (Baron e Kenny, 1986; 

Agler e de Boeck, 2017; Lange et al., 2017; Lapointe-Shaw et al., 2018). 

Uma variável mediadora (M) é definida como uma terceira variável que explica 

em partes ou totalmente o efeito de uma variável independente (X) sobre a 

dependente (Y). Um pré-requisito importante para esse tipo de análise é o 

estabelecimento de uma ordem temporal entre a variável independente, a mediadora 

e a variável dependente inclusive na sua direção, ou seja, é necessário estabelecer 

um arcabouço teórico que segue a ordem X → M → Y, embora também possa existir 

uma causalidade recíproca entre X e M e/ou M e Y (Baron e Kenny, 1986; Agler e de 

Boeck, 2017; Lange et al., 2017; Lapointe-Shaw et al., 2018). 

O modelo de mediação clássico proposto por Baron e Kenny (1986) consiste 

na aplicação de uma série de regressões e na verificação dos seus coeficientes com 

o objetivo de verificar se a mediação é completa (efeito de X sobre Y só existe na 

presença de M) ou parcial. Já são descritos modelos de mediação simples e 

expandidos, com múltiplos mediadores (Baron e Kenny, 1986; Lapointe-Shaw et al., 

2018). 

Na Figura 10 está representado um modelo hipotético de mediação simples e 

a explicação dos coeficientes será realizada a seguir. 

 

 

Figura 10. Representação de um modelo hipotético de mediação simples. 
Fonte: Agler e de Boeck, 2017. 

 

Para atingir esses objetivos, é proposto o modelo de quatro passos, descritos 

a seguir (Da Venda, 2017): 
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A. Verificar se há efeito significativo na relação entre a variável independente e 

a dependente, na ausência da variável mediadora (X → Y, efeito direto). 

B. Verificar se há efeito significativo na relação entre a variável independente e 

a variável mediadora (X → M, coeficiente “a” na Figura 10). 

C. Verificar se há efeito significativo na relação entre a variável mediadora e a 

variável dependente (M → Y, coeficiente “b” na Figura 10). 

D. Verificar se há efeito significativo na relação entre a variável mediadora e a 

variável dependente, na presença da variável mediadora (X → Y, efeito total 

coeficiente “c’ ” na Figura 10). 

Para a análise descritiva da avaliação sociodemográfica e comportamental 

foram calculados os valores absolutos (média, desvio padrão e intervalo de confiança 

95%) para as variáveis numéricas e, para as variáveis categóricas, as frequências 

absolutas e percentuais. 

Neste estudo, o modelo de mediação aplicado foi o multivariado e o modelo 

teórico desenhado de forma a caracterizar o bem-estar subjetivo de estudantes 

universitários, conforme representado na Figura 11.  

 

 

Figura 11. Modelo de mediação aplicado no Estudo 1. 
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O método de análise considerado foi o de 1000 re-amostragens considerando 

o intervalo de confiança de 95%. O programa utilizado para as análises foi o Jamovi 

versão 2.3.9. 

Investigamos os efeitos das seguintes variáveis independentes sobre o bem-

estar subjetivo:  

• Preferências circadianas; 

• Pandemia; 

• Gênero;  

• Instituição; 

• Área do curso; 

• Turno de estudo; 

• Condição de trabalho;  

• Uso de melatonina; 

• Uso de anticoncepcional; 

• Uso de antidepressivos/ansiolíticos; 

• Prática atual de mindfulness, meditação, pilates/yoga. 

Já como variáveis mediadoras foram escolhidas: qualidade subjetiva de sono, 

sonolência diurna, estresse percebido, sintomas de ansiedade e depressão, burnout 

(e seus subcomponentes) autocompaixão (e seus subcomponentes), consciência, 

aceitação e afetos positivos e negativos. 

A escolha das variáveis independentes e mediadoras foram feitas com base na 

teoria, considerando aquelas que poderiam ter um impacto sobre o bem-estar 

subjetivo, apresentadas na seção da “Revisão da Literatura”.  

Entender como essas variáveis se relacionam com o bem-estar subjetivo em 

estudantes universitários pode auxiliar na elaboração de novas perspectivas para 

políticas públicas acadêmicas e encontrar perfis de maior ou menor vulnerabilidade e 

que necessitam de maior atenção. 
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4.2 Estudo 2: Efeitos de uma intervenção baseada em mindfulness sobre 

o sono e parâmetros de ritmicidade circadiana em estudantes 

universitários. 

 

Estudo conduzido na cidade de São Paulo entre agosto de 2020 e agosto de 

2021, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP e do Centro 

Universitário São Camilo (CAAE nº 92538518.1.0000.5505/92538518.1.3001.0062) e 

registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos – ReBEC (nº RBR-998zkz) 

(Anexos 2 e 3). As assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram 

coletadas de forma eletrônica (Anexo 4). 

O Estudo 2 também foi base para o desenvolvimento de outros dois projetos 

de doutorado: o do aluno Heitor Gottberg Fagundes, cujo projeto é intitulado “Efeito 

da aplicação remota de Terapia baseada em mindfulness na qualidade do sono de 

estudantes universitários” e da aluna Evelin Cristina Cadrieskt Ribeiro Mello cujo 

projeto é “Eficácia do Programa de Promoção da Saúde baseado em Mindfulness 

(MBHP) para melhora do bem-estar psicológico de estudantes universitários: estudo 

controlado e randomizado”. 

O protocolo do Estudo 2 foi publicado no formato de um artigo intitulado 

“Feasibility and the effects of an online mindfulness-based health promotion program 

on college students' sleep, circadian rhythms, and well-being: Protocol for a 

randomized trial [CIRCAMIND study]” (Vallim et al., 2022). 

 

4.2.1 Desenho experimental 

 

O estudo foi desenhado como um ensaio controlado, com dois braços paralelos 

(intervenção baseada em mindfulness e controle ativo – psico-educação em sono), 

randomizado (1:1) e aberto com três momentos de avaliação: (A) pré-intervenção, (B) 

durante (entre a terceira e quarta semana do protocolo) e (C) pós-intervenção. Devido 

à natureza da intervenção, não houve cegamento do pesquisador ou dos 

participantes, somente a análise estatística foi cega. 

Os procedimentos adotados nesse estudo foram: o preenchimento de 

questionários (formulário eletrônico, plataforma Google Forms), o uso de actígrafo 
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para posterior avaliação do sono e da ritmicidade biológica e a coleta de urina para 

posterior dosagem de 6-sulfatoximelatonina e cortisol.  

Os procedimentos específicos de cada abordagem estão detalhados nas 

seções a seguir. 

A. Pré-intervenção: as medidas pré-intervenção se iniciaram 10 dias antes do 

início da intervenção. No primeiro dia (D1), os voluntários receberam nas suas 

residências os actígrafos e os materiais para coleta de urina. Imediatamente após o 

recebimento dos materiais, os voluntários já iniciaram o registro pela actigrafia, que 

totalizou oito dias. Um dia antes do término do registro pela actigrafia, teve início a 

coleta de urina, que terminou no dia seguinte, o mesmo dia de finalização do registro 

da actigrafia. Nesse mesmo dia, os actígrafos e os coletores de urina foram recolhidos 

e processados no laboratório. 

B. Durante a intervenção: essas medidas tiveram início no dia seguinte ao 

encontro da terceira semana de intervenção. Assim como no pré-intervenção, os 

voluntários receberam os actígrafos e os materiais para coleta de urina nas suas 

residências. No dia do recebimento dos materiais teve início o registro pela actigrafia, 

que durou oito dias, finalizando o registro um dia após a realização da quarta semana 

de intervenção. A coleta de urina teve início um dia antes do término do registro pela 

actigrafia e após o seu término, os actígrafos e coletores de urina foram recolhidos 

(no mesmo dia) e processados no laboratório. 

C. Pós-intervenção: essas medidas tiveram início na semana seguinte ao 

término da intervenção e os momentos de coleta foram iguais aos anteriores. Foi feito 

o registro pela actigrafia durante oito dias, um dia antes do seu término teve início a 

coleta de urina, que terminou no dia seguinte, junto com o registro pela actigrafia. No 

dia de término das coletas, os materiais foram recolhidos e processados no laboratório 

Na Figura 12 está representado o desenho experimental do Estudo 2 e fluxo de 

coleta dos dados para os três momentos. O dia 1 indica o dia de recebimento dos 

materiais e início do registro pela actigrafia. Na fase pré-intervenção (A) esse dia 

correspondeu a 10 dias antes do início da intervenção, na fase durante (B) o dia 

seguinte à terceira sessão e na fase pós-intervenção (C), uma semana após o último 

encontro. 
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Figura 12. Desenho experimental do Estudo 2 (A) e fases de uso do actígrafo e coletas de urina 
(B). 
S1 corresponde à primeira semana de intervenção, S2 à segunda semana e assim por diante, seguindo 
a sequência numérica. D1 representa o primeiro dia de registro pela actigrafia, D2, o segundo e assim 
por diante, seguindo a sequência numérica. Nos dias 7 e 8 (D7 e D8) foi feita a coleta de urina. 

 

Era planejado um follow-up de seis meses (D), repetindo todas as avaliações, 

para acompanhar a manutenção dos resultados. No entanto, devido a adequações de 

orçamento e logística devido à pandemia, foram aplicados somente os questionários, 

via formulário eletrônico (plataforma Google Forms).  

Inicialmente, todos os procedimentos eram previstos para serem realizados de 

forma presencial. No entanto, a pandemia de COVID-19 impossibilitou a condução do 

estudo nesse formato, requerendo adaptações para a realização das intervenções de 

forma remota e para que a coleta de dados fosse feita com a menor exposição 

possível para a equipe e para os voluntários (Coronavírus Brasil, n.d.). 

Por isso, os dados foram coletados de forma remota sempre que possível (via 

plataforma Google Forms) e a coleta de material biológico foi realizada na residência 

dos voluntários. A entrega e recolhimento dos materiais foi feita por uma empresa de 

logística (Loggi). 
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4.2.2 Participantes  

 

4.2.2.1 Critérios de elegibilidade e recrutamento 

 

Critérios de inclusão:  estudantes de todos os gêneros, com idade entre 18 e 

60 anos, matriculados em pelo menos um dos cursos da graduação na área da saúde 

da Universidade Federal de São Paulo ou no Centro Universitário São Camilo, com 

qualidade subjetiva de sono ruim (pontuação superior a 5 no Índice de Qualidade de 

Sono de Pittsburgh). 

Critérios de exclusão: gestantes e lactantes no prazo de seis meses, uso 

prévio ou atual de análogos de melatonina, uso atual ou prévio de fármacos da classe 

dos betabloqueadores e inibidores (seletivos ou não) da receptação de serotonina 

(interferem na biossíntese de melatonina); diagnóstico prévio de transtornos mentais 

(ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar); a prática regular (duas 

vezes por semana ou mais) de mindfulness, meditação, yoga e similares nos últimos 

seis meses; diagnóstico de distúrbios de sono (ex. apneia obstrutiva do sono e insônia) 

ou participação anterior em estudo com temática relacionada (Minneman e Wurtman, 

1976; Campos et al., 2013). 

O recrutamento para o Estudo 2 foi feito a partir do banco de dados resultante 

do Estudo 1. As intervenções foram conduzidas em dois grupos, um realizado em 

2020 e outro em 2021.  

O recrutamento do primeiro grupo foi feito entre agosto e setembro de 2020 e, 

do segundo grupo, em maio de 2021. Foram aplicados os filtros compatíveis com os 

critérios de inclusão e exclusão no banco de dados do Estudo 1 e os estudantes que 

se encaixavam nos critérios de elegibilidade foram contatados via aplicativos de 

mensagens. Juntamente com o convite para a participação, os elegíveis receberam 

um material de divulgação explicativo do Estudo 2 (Anexo 15).   

Foram feitas até três tentativas de convite para a participação, os convites 

foram enviados com uma semana de intervalo. Após as três tentativas, os estudantes 

que não retornaram ao contato foram excluídos da lista de contato para o 

recrutamento. 

Para o recrutamento do segundo grupo (conduzido em 2021), os estudantes 

que não puderam participar no primeiro grupo (conduzido em 2020) foram contatados 
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novamente e foi adotado o mesmo procedimento de três tentativas com uma semana 

de intervalo entre elas. 

Para caracterizar a amostra, os estudantes foram questionados sobre: 

A. Idade (questão aberta); 

B. Sexo (caixas de seleção: feminino/masculino/prefiro não declarar); 

C. Curso de graduação (questão aberta); 

D. Renda mensal do grupo familiar (caixas de seleção: Acima de 3 salários 

mínimos/Até 3 salários mínimos); 

E. Escolaridade do pai e da mãe (caixas de seleção: Pai e mãe sem ensino 

superior/Pai e/ou mãe com ensino superior). 

As questões D e E foram utilizadas para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade 

Sociocultural como apresentado na Figura 4 da seção de “Revisão da Literatura”. 

 

4.2.3 Intervenções 

 

Este estudo foi composto por dois braços: o grupo intervenção baseada em 

mindfulness (IBM) e o psico-educação em sono (PS).  

Ambas as intervenções foram conduzidas no formato de oito encontros 

semanais síncronos remotos (um encontro por semana), cuja transmissão foi feita via 

plataforma de vídeo conferência (Zoom). Os encontros tiveram uma duração de 

aproximadamente uma hora. 

No primeiro ano de intervenção, conduzido em 2020, devido à disponibilidade 

de horário do instrutor, o grupo IBM foi conduzido nas quintas às 17:00 e o grupo PS, 

sextas às 18:00. Apesar de terem sido conduzidos em dias e horários diferentes, as 

semanas foram conduzidas em paralelo.  

No segundo ano de intervenção, conduzido em 2021, os encontros dos grupos 

IBM e PS eram segundas-feiras às 17:00. 

Os voluntários foram acompanhados semanalmente, via aplicativo de 

mensagens, para verificar a adesão e justificar eventuais ausências nos encontros, 

quando necessário e aplicável. 

Intervenção Baseada em Mindfulness (IBM): foi aplicado o Programa de 

Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness (Demarzo e García-Campayo, 2015; 

Demarzo e Garcia-Campayo, 2017), ministrado por um instrutor certificado pelo 
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Centro Mente Aberta – Mindfulness Brasil e com experiência com estudantes 

universitários. O mesmo instrutor aplicou a IBM em 2020 e em 2021.  

O Quadro 1 apresenta o conteúdo das práticas formais e informais ministradas 

para o grupo IBM. Como descrito anteriormente, o Programa de Promoção da Saúde 

Baseado em Mindfulness é conduzido com práticas formais, ministradas durante os 

encontros semanais, e informais, a serem conduzidas na casa do praticante, 

procedimento que também foi adotado neste trabalho. 

 

Quadro 1. Conteúdo do Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness. 

Sessão Prática formal Prática informal 

1. O que é mindfulness? 

Saindo do piloto 

automático 

Exercício da uva passa 

Escaneamento corporal 

Exercício dos nove pontos 

Escaneamento corporal 

Atenção plena na alimentação   

2. Mindfulness no corpo 

Atenção plena na respiração 

Escaneamento corporal 

Sofrimento primário e secundário 

Escaneamento corporal 

Atenção plena na respiração 

Recordatório de eventos 

agradáveis 

Atenção à rotina e mudanças 

de hábitos 

3. Mindfulness nos 

movimentos 

Atenção plena na respiração 

Prática oi, obrigado, tchau  

Caminhada com atenção plena 

Atenção plena na respiração 

Caminhada com atenção plena 

Recordatório de eventos 

desagradáveis 

4. Expandindo mindfulness 

Movimentos com atenção plena 

Mindfulness dos sons e 

pensamentos 

Prática dos três minutos 

Prática dos sons e 

pensamentos  

Prática dos três minutos 

Conscientização das 

dificuldades de comunicação 

(recordatório) 

5. Lidando com as 

dificuldades  

Mindfulness dos sons e 

pensamentos 

Prática dos três minutos em 

duplas 

Meditação sentado 

Escaneamento corporal 

Atenção plena aos movimentos 

Prática dos sons e 

pensamentos  

Prática dos três minutos em 

uma situação desafiadora 

6. Mindfulness e silêncio 
Escaneamento corporal 

Atenção plena na respiração 

Prática da escolha 

Atenção plena na conversa 
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Caminhada com atenção plena 

Movimentos com atenção plena 

7. Compaixão 

Mindfulness dos sons e 

pensamentos 

Meditação sentada 

Prática da bondade amorosa (para 

si mesmo ou para outro) 

Prática da escolha 

Prática da compaixão  

8. Mindfulness para a vida 
Prática da autocompaixão  

Conexão com valores 

Incorporar as práticas na vida e 

rotina 

 

Psico-educação em sono (PS): o objetivo dessa intervenção foi ampliar a 

conscientização da importância do sono e da ritmicidade biológica e oferecer 

ferramentas para modular esses comportamentos e seus estados associados, como 

o estresse percebido. O conteúdo da intervenção foi desenvolvido com base no Sleep 

101 e Sleep Health Promotion Program, ambos desenvolvidos para estudantes 

universitários (Kloss et al., 2016; Levenson et al., 2016). 

Para a PS, cada sessão foi ministrada por um estudante de pós-graduação ou 

docente com experiência no tema. Foi preconizado que os responsáveis pelas 

sessões de 2020 fossem os mesmos das ministradas em 2021, no entanto por 

incompatibilidade de agenda, as sessões 2, 3 e 4 foram ministradas por palestrantes 

diferentes.  

O Quadro 2 contém o conteúdo dos encontros semanais do grupo PS. 

 

Quadro 2. Conteúdo da Psico-educação em Sono. 

Sessão Objetivos e conteúdo Responsável 

1. O que é sono? 

Definição do comportamento, apresentar as 

bases neurobiológicas e genéticas e a 

fisiologia do sono (incluindo a importância da 

ritmicidade biológica sobre esse 

comportamento). 

Aluna de doutorado: PFT 

ID Lattes: 

1848763194021358 

 

2. Consequências 

da restrição de 

sono e distúrbios 

de sono 

Apresentar a epidemiologia dos distúrbios de 

sono, mostrar as suas causas e as 

consequências (cognitivas, emocionais e 

sociais) da restrição de sono em estudantes 

universitários.  

Aluna de pós-doutorado: 

PKM (grupo 2020) 

ID Lattes: 

3338442921723162 

Mestre em Ciências: VDS 

(grupo 2021) 

ID Lattes: 

7835626773004990 
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3. Intervenções 

farmacológicas 

Introduzir as intervenções farmacológicas 

para tratar os distúrbios de sono e de ritmos 

biológicos mais comuns. 

Doutor em Ciências: RDP 

(grupo 2020) 

ID Lattes: 

6204022552151234 

Doutora em Ciências: ECT 

(grupo 2021) 

ID Lattes: 

0454940214947180 

4. Intervenções 

não 

farmacológicas: 

terapia cognitivo 

comportamental 

Introduzir a terapia cognitivo comportamental 

e seus efeitos sobre o sono e ritmos 

biológicos (quando aplicável). 

Aluna de doutorado: KMMSW 

(grupo 2020) 

ID Lattes: 

7866578619089145 

Mestre em Ciências: GAC 

(grupo 2021) 

ID Lattes: 

2364122418762451 

5. Intervenções 

não 

farmacológicas: 

exercício físico 

Apresentar os efeitos do exercício físico 

sobre o sono e ritmos biológicos (quando 

aplicável). 

Aluno de doutorado: CGB 

ID Lattes: 

2541820971454543 

 

6. Intervenções 

não 

farmacológicas: 

nutrição 

Introduzir os efeitos do conteúdo e dos 

horários de alimentação sobre o sono e 

ritmos biológicos, especialmente sobre uma 

abordagem crononutricional.  

Aluno de doutorado: BST 

ID Lattes: 

7479664625604392 

 

7. Estresse, 

resiliência e 

vulnerabilidade  

Definição de estresse, resiliência e 

vulnerabilidade e fatores associados 

(genéticos e ambientais).  

Aluna de doutorado: NCZ 

ID Lattes: 

3963714101668953 

8. Manejo do 

estresse – 

motivação e 

mudança 

comportamental.  

Apresentar ferramentas para auxiliar com o 

manejo do estresse.  

Aluno de mestrado: GUC 

ID Lattes: 

6718943582107696 

 

4.2.4 Desfechos 

 

4.2.4.1 Desfecho primário: qualidade subjetiva de sono 

 

Foi avaliada pelo Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh. O escore foi 

calculado de acordo com a versão validada para o português-br: escores menores ou 

iguais a 5 foram considerados como qualidade subjetiva de sono boa e maiores que 

5, como ruim (Bertolazi et al., 2011) (Anexo 8). 

 

4.2.4.2 Desfechos secundários 
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4.2.4.2.1 Qualidade objetiva de sono – estimativas de sono mensuradas 

pela actigrafia 

 

A qualidade objetiva de sono corresponde não somente ao tempo total de sono, 

como também a sua arquitetura, o que inclui a porcentagem de tempo em cada 

estágio, o tempo acordado após o início do sono, a frequência e duração dos 

despertares, o tempo que leva para o indivíduo adormecer (latência para o sono) e a 

porcentagem do tempo na cama no estado de “sono” (eficiência de sono) (O’Donnell 

et al., 2009; Shrivastava et al., 2014). 

Neste estudo, a qualidade objetiva de sono foi estimada a partir do registro pela 

actigrafia. Os dispositivos utilizados foram da Condor Instruments (ActTrust 1 e 2) 

(Figura 13) e os dados extraídos de acordo com as instruções do fabricante (programa 

ActStudio 1.0.21.1).  

O método de extração de atividade foi o PIM (do inglês, Proportional Integrating 

Measure) que mensura o nível de atividade ou intensidade de movimentação 

considerando a área sob a curva. Esse método de extração é o que apresenta uma 

correspondência mais alta com a polissonografia, método padrão ouro para a 

avaliação de sono (BlackwelL et al., 2008, 2011; Fekedulegn et al., 2020).   

Além do nível de atividade, o actígrafo utilizado neste estudo também quantifica 

a exposição à luz e temperatura corporal periférica, métricas que foram analisadas 

nesta tese. As épocas foram coletadas considerando uma janela temporal de 1 

minuto. 

 

 

Figura 13. Actígrafos utilizados neste estudo, ActTrust 1 (à esquerda) e ActTrust 2 (à direita). 
Fonte: Condor Instruments. 

 

A actigrafia é um método de avaliação do ritmo de atividade e repouso que 

permite estimar parâmetros do ciclo vigília sono com uma acurácia de cerca de 80% 
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e uma sensibilidade de cerca de 95%, no entanto, sua especificidade é baixa, de cerca 

de 30%. Por isso, tem se recomendado que a classificação nos estados de “vigília” e 

“sono” seja feita de forma manual (Ancoli-Israel et al., 2003; Blackwell et al., 2011; 

Marino et al., 2013; Chow et al., 2016). 

Durante o período de registro pela actigrafia, os estudantes também 

preencheram um diário de sono. Ele foi recolhido via aplicativo de mensagens: foram 

enviadas notificações diárias pela candidata questionando os alunos sobre os horários 

de deitar/dormir, de acordar/levantar e, quando aplicável, sobre a ocorrência de 

cochilos diurnos (horário e duração). Esses dados foram adicionados em uma planilha 

do Excel, à medida que eram recebidos.  

Antes de iniciar as análises, os dados foram inspecionados visualmente para 

identificar retiradas do actígrafo, marcados como “Off-Wrist”, como é possível 

observar na Figura 14. 

 

 

Figura 14. Exemplo de um dia de registro pela actigrafia e a inserção das retiradas do dispositivo. 

A linha azul escura indica a atividade, as em laranja as temperaturas corporais periféricas (escuro) e 
do ambiente (claro). As linhas em amarelo indicam a intensidade de exposição à luz (total) e divididas 
de acordo com a coloração (azul, verde e vermelho). O bloco retangular em azul indica a fase de 
repouso, classificada como “sono” e o bloco retangular em roxo, a retirada do actígrafo (OffWrist). 

 

A classificação em estados de repouso ou vigília foi feita de forma manual, 

tendo como referência os estudos de Reid e colaboradores e Winnebeck e 

colaboradores e o passo-a-passo adotado está descrito a seguir (Reid et al., 2017; 

Winnebeck et al., 2018).  

A. Identificação dos intervalos compatíveis com o estado de repouso: o 

estado de repouso foi definido como o intervalo entre os horários autoreportados no 

diário de sono que deitou e levantou. No caso de ausência dessas informações, o 

intervalo de repouso foi definido tomando como base a redução de atividade e de 

intensidade luminosa.  

B. Identificação dos episódios de inatividade dentro do intervalo “estado 

de repouso”: dentro do intervalo marcado como “repouso”, as épocas com valores 

de contagens de atividade abaixo de 15% da média do perfil médio das 24 horas 
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(calculada pela função waverform, programa El Temps versão 1.313) foram 

classificadas como “1 = sono”.  

Como o descrito por Chae e colaboradores é recomendado o uso da regra das 

cinco épocas consecutivas de imobilidade (Chae et al., 2009). Por isso, para 

determinar o horário de início do sono, foi considerado o primeiro horário das cinco 

épocas consecutivas classificadas como “sono” após o horário autoreportado que o 

aluno deitou. Para o horário de término do sono, foi feito o mesmo processo, no 

entanto, foi considerado o último horário das cinco épocas consecutivas de 

imobilidade (Figura 15). 

 

  

Figura 15. Exemplo de marcação dos horários de início e término do sono e dos episódios de 
atividade dentro do intervalo de repouso.  

  

C. Identificação dos episódios de atividade dentro do intervalo de 

repouso: também foi considerada a regra dos cinco minutos de inatividade para a 

identificação de episódios de atividade dentro da fase de repouso (equivalente a 

despertares). Cinco épocas consecutivas com níveis de atividade acima do limiar 

anteriormente descrito (15% média móvel) foram classificados como “0 = vigília”. No 

caso de intrusões de épocas compatíveis com o “sono” dentro desse intervalo, foram 

consideradas as classificações correspondentes aos limites do intervalo: caso as 

épocas dentro desse limite fossem maiores do que cinco épocas de “vigília”, o episódio 

inteiro foi classificado como “vigília”, como é possível observar na Figura 15. 

A actigrafia não fornece a informação sobre a porcentagem de tempo em cada 

estágio de sono, por isso esse parâmetro não foi considerado para aferir sobre a 

qualidade objetiva de sono (Ancoli-Israel et al., 2003; Marino et al., 2013; Fekedulegn 

et al., 2020). 
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Após a classificação manual dos estados de “sono” e “vigília”, foram extraídas 

as seguintes métricas para estimar a qualidade objetiva de sono (Fekedulegn et al., 

2020): 

• Tempo total de sono: número de épocas dentro do intervalo entre os 

horários de início e término do sono subtraído o tempo acordado após o 

início do sono. 

• Tempo acordado após o início do sono: número de épocas marcadas 

como “0 = vigília” dentro do intervalo entre os horários de início e término 

da fase de sono (WASO, do inglês wake time after sleep onset).  

• Índice de fragmentação do sono: razão entre o número de episódios 

marcados como vigília e o tempo total de sono. 

• Latência para o sono: diferença entre o horário que deitou 

(autoreportado pelo diário de sono) e horário que de início do sono 

(actigrafia).  

• Eficiência: razão entre o tempo total de sono e o tempo total na cama 

(intervalo entre os horários autoreportados no diário de sono que deitou 

e levantou).  

Também foi aplicado o teste de Rayleigh z (programa El Temps versão 1.313) 

para avaliar a uniformidade dos horários de início e de término do sono. A base desse 

teste é derivada da “extensão média resultante” (r), que mensura a concentração dos 

dados em torno de um círculo (valores vão de 0 a 1, quanto mais próximos de 1, maior 

a uniformidade) (Refinetti et al., 2007; Landler et al., 2018). 

 

4.2.4.2.2 Ajuste dos ritmos de atividade e repouso, de exposição à luz e da 

temperatura corporal periférica mensurado pela actigrafia 

 

O ritmo de atividade e repouso é um dos outputs mais proeminentes do sistema 

de temporização, apesar de não ser exclusivo desse sistema. O monitoramento pela 

actigrafia e os parâmetros extraídos pela sua análise são indicadores de ajuste 

circadiano, tanto da sua robustez quanto dos seus horários de ocorrência (Reid, 

2019). 
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Antes da quantificação dos parâmetros cronobiológicos, foi feita uma análise 

visual do actograma e do perfil diário de 24 horas. Os dias cuja retirada do actígrafo 

foram maiores do que quatro horas diárias foram excluídos das análises. 

A análise da actigrafia foi feita pelo método do COSINOR e para o ritmo de 

atividade e repouso, também foi realizada a análise não paramétrica dos dados. Para 

o cálculo do período, foi utilizado o periodograma de Sokolov-Bushell (Refinetti et al., 

2007; Díez-Noguera, 2013; Cornelissen, 2014; Gonçalves et al., 2015; Reid, 2019). A 

análise pelo método do COSINOR foi ajustada para o tamanho dos períodos 

indivíduos. A seguir constam os parâmetros extraídos pela análise paramétrica:  

• Período: intervalo de tempo que a variável rítmica leva para completar um ciclo. 

• Amplitude: diferença entre o MESOR e o valor máximo da curva ajustada 

(mensura a força do ritmo). 

• MESOR: valor médio da curva ajustada. 

• Acrofase: horário que a curva ajustada atinge o valor máximo. 

• Porcentagem de variação do ritmo: quantifica o ajuste à curva cosseno.  

A análise não paramétrica, diferente do método do COSINOR, não parte da 

premissa de um ajuste à curva cosseno, de forma que os parâmetros são extraídos a 

partir de uma curva média ao longo das 24 horas (Gonçalves et al., 2015). Os 

parâmetros extraídos nesta tese estão descritos a seguir: 

• Amplitude relativa: equivalente à amplitude pelo método do COSINOR, 

calculada como a diferença entre M10 e L5 dividido pela soma M10 e L5 

(valores vão de 0 a 1). 

• M10: valor médio das 10 horas de maior atividade. 

• M10c: horário que ocorre o M10, equivalente à acrofase. 

• L5:  valor médio das cinco horas de menor atividade. 

• L5c: horário em que ocorre o L5, equivalente ao nadir da atividade. 

• Variabilidade intradiária (IV): mensura a fragmentação do ritmo (valores vão de 

0 a 2). É calculada considerando derivadas das horas agrupadas (subtração 

dos elementos anteriores e posteriores) e o resultado é normalizado pela 

variância dos dados brutos populacionais. Em Gonçalves e colaboradores 

(2015) estão descritos o cálculo e as fórmulas correspondentes. 
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• Estabilidade interdiária (IS): mensura a estabilidade do ritmo (valores vão de 0 

a 1). É calculada como a variância do perfil médio de 24 horas dividida pela 

variância total. Em Gonçalves e colaboradores (2015) estão descritos o cálculo 

e as fórmulas correspondentes. 

Além da análise pelo método do COSINOR e não paramétrica, foi realizado o 

teste de Rayleigh z (valores vão de 0 a 1, quanto mais próximos de 1, maior a 

uniformidade) (Refinetti et al., 2007; Landler et al., 2018). 

As análises foram realizadas utilizando o programa El Temps versão 1.313. 

Para a análise do perfil de exposição à luz também foram calculados os horários 

da primeira e última exposição acima de 50 lux e a porcentagem de tempo em 

exposição abaixo de 50 lux e acima de 500 lux. Esses pontos de corte foram definidos 

com base no estudo de Wright e colaboradores e as porcentagens foram 

contabilizadas considerando a fase de atividade principal (intervalo entre o horário de 

término e início do sono) (Wright et al., 2013). 

 

4.2.4.2.3 Perfil diário de excreção de cortisol urinário e de 6-

sulfatoximelatonina 

 

Por ser um método não invasivo e de fácil acesso, neste estudo, foi padronizada 

a dosagem do metabólito da melatonina na urina (6-sulfatoximelatonina) e de cortisol 

livre, também na urina, como marcadores circadianos. Em um indivíduo cuja 

organização temporal está adequada, a sinalização da fase de escuro ocorre pelo 

aumento da concentração de melatonina (e consequentemente, pode ser verificada 

por meio da medida de seu metabólito) e decréscimo de cortisol. Já durante o dia, 

ocorre o oposto, enquanto a concentração de melatonina decai, a de cortisol aumenta 

(Lushington et al., 1996; Benloucif et al., 2005; Turpeinen e Hämäläinen, 2013; 

Minnetti et al., 2020). 

 Os voluntários foram orientados a coletarem toda a urina em um período de 28 

horas, divididos em seis coletas. A urina foi coletada em coletores convencionais de 

500 ml (Figura 16) e armazenados na geladeira comum até a retirada dos materiais 

no dia de término da coleta. 
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Figura 16. Modelo de coletor de urina utilizado no Estudo 2. 

 

 

Os voluntários receberam seis frascos numerados de 1 a 6 e etiquetados com 

os horários de coleta. Eles foram orientados a coletarem toda a urina do intervalo 

correspondente a cada frasco. Os horários de coleta estipulados foram: 

(1) Toda a urina entre 08:01 e 12:00; 

(2) Toda a urina entre 12:01 e 16:00; 

(3) Toda a urina entre 16:01 e 20:00; 

(4) Toda a urina entre 20:01 e 00:00; 

(5) Toda a urina entre 00:01 e 08:00; 

(6) Toda a urina entre 08:01 e 12:00; 

Após a retirada dos materiais na casa dos voluntários, foi aferido o volume total 

de urina em cada frasco e feitas alíquotas de 1,5 ml, que foram armazenadas à -20ºC.  

A quantificação da concentração de cortisol urinário e de 6-sulfatoximelatonina 

foi feita pelo método do ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA, do inglês 

enzyme-linked immunosorbent assay) do fabricante IBL International (representante 

no Brasil, DRB Biotech). Os ensaios foram conduzidos de acordo com as 

recomendações do fabricante e realizados em uniplicata (com exceção da curva 

padrão, que foi feita em duplicata).  

Como há variabilidade individual no montante produzido por esses marcadores, 

os dados brutos foram normalizados pelo volume total de urina presente em cada 

frasco e pelo tempo de coleta (quatro horas para as amostras de todos os frascos, 

com exceção do frasco 5, que foi de oito horas). Após as normalizações, os valores 

foram convertidos para porcentagem de variação da média. Dessa forma, os valores 

apresentados nesta tese estão como porcentagem de carga excretada em ng 
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(concentração) por hora (Lushington et al., 1996; Mahlberg et al., 2006; Mckay e 

Cidlowski, 2003; Turpeinen e Hämäläinen, 2013; Segerstrom et al., 2017). O cálculo 

da normalização está descrito a seguir: 

 

Carga excretada (ng/h) = (Concentração (ng/ml) x volume do frasco)/tempo de coleta 

%variação da média (x) = (Carga excretada (ng/h) (x) - Média [carga excretada (ng/h) nos seis 

frascos])/[Média[carga excretada (ng/h) nos seis frascos]*100 

Sendo x = momento da coleta (frascos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6) 

 

A série temporal formada pelos seis pontos foi analisada pelo método do 

COSINOR, para verificar se havia ajuste dos dados à curva cosseno, e pela análise 

da área sob a curva para mensurar a amplitude e os momentos de pico (Lewy, 1999; 

Refinetti et al., 2007; Díez-Noguera, 2013). A análise da área sob a curva foi feita com 

o programa GraphPad Prism versão 8.0.1 e do COSINOR pelo programa El Temps 

versão 1.313. 

Também foi calculada a razão Noite/Dia para a excreção de cortisol e 6-

sulfatoximelatonina. A carga média excretada obtidas pela quantificação dos 

marcadores nos frascos 1, 2, 3 e 6 foram consideradas como “Dia” e, nos frascos 4 e 

5 como “Noite” (Mahlberg et al., 2006). 

 

4.2.4.3 Outros desfechos 

 

A. Questionário de Cronotipo de Munich: objetivo da aplicação dessa escala 

foi avaliar o ponto médio de sono nos dias livres e da semana corrigido por potencial 

sono compensatório, resultado de uma privação de sono durante os dias da semana 

(MSFsc, do inglês, Mid-Sleep time on Free days Sleep Corrected). Essa medida é um 

dos marcadores comportamentais usados para acessar a fase circadiana 

(Roenneberg et al., 2019; Reis et al., 2020) (Anexo 16). 

B. Jetlag social: o jetlag social foi calculado como a diferença entre o ponto 

médio de sono nos dias livres e nos dias da semana (Wittmann et al., 2006), 

calculados a partir dos dados extraídos da actigrafia. Para determinar os dias livres e 

dias da semana, os estudantes foram questionados via aplicativo de mensagens, 

sobre quais seriam os seus dias livres durante o período de registro pela actigrafia. 



M é t o d o s  | 54 

 

C. Bem-estar subjetivo: avaliado pela World Health Organization - Five Well-

Being Index (WHO-5), mensura o bem-estar subjetivo. Foi aplicada a versão validada 

para o português-br cujos escores variam de 0 a 100% (de Souza; Hidalgo, 2011) 

(Anexo 6). 

D. Consciência e aceitação: avaliada pela Escala Filadélfia de Mindfulness. 

Foi aplicada a versão validada para o português-br e escore calculado de acordo com 

esta versão, cujos valores variam de 10 a 50 e na qual valores maiores indicam maior 

consciência/aceitação (Silveira et al., 2012) (Anexo 13). 

E. Sonolência diurna: avaliada pela Escala de Sonolência de Epworth. Foi 

aplicada a versão validada para o português-br e o escore calculado de acordo com 

esta versão: escores menores que 10 foram considerados como sonolência diurna 

adequada e maiores ou iguais a 10, como sonolência diurna excessiva (Bertolazi et 

al., 2009) (Anexo 9). 

F. Higiene do sono: avaliada pelo Índice de Higiene do Sono. Foi aplicada a 

versão validada para o português-br e e o escore calculado de acordo com esta 

versão, cujos valores variam de 13 a 65 e em que valores maiores indicam pior higiene 

do sono (Tonon et al., 2020) (Anexo 17). 

G. Estresse percebido: avaliado pela Escala de Estresse Percebido – Versão 

Reduzida. Foi aplicada a versão validada para o português-br e o escore calculado de 

acordo com esta versão, cujos valores variam de 0 a 40 e em que valores maiores 

indicam maior estresse percebido (Reis e al., 2010) (Anexo 10). 

H. Sintomas de ansiedade e depressão: avaliados pela Escala Hospitalar de 

Ansiedade e Depressão. Foi aplicada a versão validada para o português-br e o 

escore calculado de acordo o descrito por Faro e colaboradores: escores maiores ou 

iguais a 7 foram considerados como sugestivo de ansiedade e maiores ou iguais a 6, 

como sugestivos de depressão (Botega et al., 1995; Faro et al., 2015) (Anexo 11). 

I. Burnout: avaliado pelo Inventário de Burnout de Copenhagen – versão 

estudante. Foi aplicada a versão validada para o português-br e o escore calculado 

de acordo com esta versão, em que valores maiores indicam maior burnout. Além da 

pontuação global, o instrumento é composto pelas dimensões de burnout relacionadas 

com a vida pessoal, com os estudos, com os colegas e com os professores e, sua 

interpretação é feita como o escore global, em que valores maiores indicam maior 

burnout relacionado aos subcomponentes (Campos et al., 2013) (Anexo 12). 
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4.2.5 Tamanho amostral 

 

O tamanho da amostra foi calculado usando o programa G Power versão 

3.1.9.7 considerando um poder de 80%, um alfa de 0,05 e um tamanho de efeito de 

0,33 com quatro medidas (pré, durante, pós-intervenção e follow-up de seis meses) 

com dois grupos de comparação (PS e IBM). 

O tamanho de efeito foi calculado utilizando como referência o estudo de Rusch 

e colaboradores (Rusch et al., 2019). Considerando um tamanho de efeito médio de 

33%, o cálculo retornou um tamanho amostral mínimo necessário de 14 indivíduos 

(sete por grupo), por isso foi estabelecido um mínimo de 18 indivíduos a serem 

recrutados para garantir o efeito e poder desejados considerando uma margem de 

perda durante o protocolo de 20%. 

 

4.2.6 Randomização 

 

A alocação dos voluntários nos grupos PS ou IBM foi feita de 1:1 usando o site 

random.org. Um número foi atribuído a cada voluntário e uma sequência numérica 

aleatória foi designada para a composição de cada grupo. A sequência de 

randomização e condução dos voluntários foi feita pela pesquisadora responsável.  

No ano de intervenção realizado em 2020, após esse procedimento e a 

designação dos voluntários para o dia e horário da intervenção, dois estudantes que 

originalmente tinham sido alocados para o grupo IBM na randomização foram 

alocados para o PS devido à impossibilidade de comparecimento no dia e horário 

estabelecidos para a realização do protocolo da IBM. Essa modificação foi feita antes 

do início das intervenções. 

  

4.2.7 Análise estatística 

 

As análises foram feitas com o programa Jamovi versão 2.2.3.0. 

Os parâmetros foram analisados como valores absolutos e valores relativos. 

Os valores relativos foram calculados como a diferença entre os valores durante e 

pós-intervenção, comparados com o pré-intervenção. 



M é t o d o s  | 56 

 

 

Valores relativos = Valor (durante) – Valor (pré) e Valor (pós) – Valor (pré) 

 

Foi aplicado o Modelo Misto Geral considerando como variável dependente a 

pontuação nos questionários, os parâmetros obtidos pela análise da actigrafia 

(estimativas de sono e ajuste dos ritmos) e os parâmetros obtidos pela quantificação 

de 6-sulfatoximelatonina e cortisol urinário. As variáveis independentes (fatores fixos) 

adicionadas no modelo foram o grupo (PS vs. IBM, referência: PS), o tempo (pré vs. 

durante vs. pós, referência: pré) e a interação entre esses fatores (referência: PS pré).  

Para a análise da curva do perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina e de 

cortisol, o horário da coleta também foi adicionado como fator fixo. 

As análises foram controladas para o cronotipo (MSFsc obtido pelo questionário 

de Munich) e pelo número de sessões que o estudante compareceu. O cronotipo 

também foi adicionado como moderador.  

O indivíduo, índice de vulnerabilidade sociocultural, a instituição e o ano de 

intervenção foram adicionados como fatores aleatórios para investigar efeitos não 

relacionados com as intervenções aplicadas e que possam ter ocorrido ao acaso, 

originados de diferenças relacionadas a esses fatores aleatórios e com os fatores fixos 

(Diaz et al., 2012). 

Para a análise de frequência nas categorias, foi aplicada uma regressão 

logística considerando como variável dependente as categorias das variáveis 

categóricas, e, como independente os fatores grupo, tempo e a interação 

grupo*tempo. Essas análises foram controladas pelo cronotipo e número de sessões 

comparecidas.  

O teste a posteriori aplicado foi o de Bonferroni e o nível de significância 

estabelecido foi de 5% para todas as análises (p < 0,05).  

Foram feitas duas análises, uma para a avaliação da eficácia do protocolo e 

outra para a intenção de tratar. A análise para a intenção de tratar tem como objetivo 

evitar superestimar os efeitos das intervenções resultado da não adesão, assumindo 

que isso pode ocorrer na prática clínica (Gupta, 2011). 

Na análise da eficácia do protocolo foram excluídos estudantes que 

compareceram a menos do que quatro sessões. Já para a intenção de tratar foram 

considerados todos os randomizados (Gupta, 2011). 
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Para quantificar a magnitude dos efeitos foi utilizado o teste de Cohen d (d) de 

Lenhard e Lenhard e a intepretação foi feita: valores menores ou iguais a 0,4 foram 

considerados como “efeito pequeno”, entre 0,4 e 0,7 como “efeito moderado” e 

maiores ou iguais a 0,8 como “efeito grande” (Lenhard e Lenhard, 2016). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  R E S U L T A D O S  
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5.1 Estudo 1: Caracterização do bem-estar subjetivo e de parâmetros 

relacionados a ele em estudantes universitários. 

 

5.1.1 Caracterização da amostra 

 

Foram obtidos 615 registros no formulário eletrônico, dos quais 427 eram da 

instituição pública (82% antes da pandemia) e 188 da instituição privada (27% antes 

da pandemia), cuja caracterização mais detalhada está descrita na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Descrição da amostra Estudo 1 relacionados para a amostra de 615 estudantes.  
Variáveis contínuas estão representadas como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%) 
e as variáveis categóricas como frequência absoluta e, entre parênteses, a frequência percentual).  

 Pública 
(N = 427) 

Privada 
(N = 188) 

Idade (anos) 24 ± 6 (23 – 24) 23 ± 7 (22 – 24) 

Gênero 

feminino  

masculino 

outros 

 

335 (78) 

89 (21)  

3 (1) 

 

172 (91) 

16 (9) 

0 (0) 

Área do curso 

saúde  

tecnologias e exatas 

sociais e humanas 

 

265 (62) 

112 (26) 

50 (12) 

 

171 (91) 

10 (5) 

7 (4) 

Condição de trabalho 

sim 

não/não declarou 

 

55 (13) 

372 (87) 

 

60 (32) 

128 (68) 

Turno de estudo 

integral  

manhã 

tarde 

noite 

 

317 (74) 

8 (2) 

74 (17) 

28 (7) 

 

24 (13) 

114 (60) 

48 (26) 

2 (1) 

Medicamentos 

melatonina   

anticoncepcional 

antidepressivos/ansiolíticos 

Outros 

 

29 (7) 

145 (34) 

91 (21) 

78 (18) 

 

25 (13) 

67 (36) 

34 (18) 

36 (19) 

Prática atual 

mindfulness  

meditação 

pilates/yoga 

 

24 (6) 

37 (9) 

27 (6) 

 

19 (10) 

38 (20) 

22 (12) 

Outros medicamentos de uso contínuo incluem betabloqueadores, anticolinérgicos, antiácidos, 

imunossupressores, etc. 

 

Na Tabela 2 constam os resultados descritivos para o bem-estar subjetivo e 

fatores comportamentais relacionados dos 615 registros. 
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Tabela 2. Dados descritivos do bem-estar subjetivo e fatores comportamentais relacionados 
para a amostra de 615 estudantes (Estudo 1). 
Variáveis contínuas estão representadas como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%) 
e as variáveis categóricas como frequência absoluta e, entre parênteses, a frequência percentual).  

Fator comportamental Escore/Frequência 

Bem-estar subjetivo 44 ± 20 (42 – 46) 

Preferências circadianas 

definitivamente matutino 

matutino moderado 

intermediário 

vespertino moderado 

definitivamente matutino 

46,6 ± 11,1 (45,8 – 47,5) 

16 (3) 

69 (11) 

317 (51) 

182 (30) 

31 (5) 

Qualidade subjetiva de sono 

boa 

ruim 

8,3 ± 3,5 (8,0 – 8,5) 

135 (23) 

464 (77) 

Sonolência diurna 

adequada  

excessiva 

9,3 ± 4,3 (8,9 – 9,6) 

310 (50) 

305 (50) 

Estresse percebido 25,2 ± 7,9 (24,6 – 25,8) 

Sintomas de ansiedade 

sugestivo de ansiedade 

ausente 

10,0 ± 4,6 (9,7 – 10,4) 

465 (76) 

150 (24) 

Sintomas de depressão 

sugestivo de depressão 

ausente 

7,9 ± 4,3 (7,6 – 8,3) 

417 (68) 

198 (32) 

Burnout 

pessoal  

estudos  

colegas 

professores 

74,5 ± 19,3 (73,0 – 76,0) 

3,6 ± 1,0 (3,5 – 3,7) 

3,4 ± 1,0 (3,3 – 3,5) 

2,7 ± 1,2 (2,6 – 2,8) 

2,4 ± 1,2 (2,3 – 2,5) 

Autocompaixão 

baixa  

moderada 

alta 

 

autobondade vs. autojulgamento 

condição humana vs. isolamento  

mindfulness vs. superidentificação 

2,7 ± 0,8 (2,6 – 2,8) 

267 (43) 

257 (42) 

91 (15) 

 

2,7 ± 0,9 (2,6 – 2,8) vs. 2,6 ± 1,0 (2,5 – 2,6) 

2,9 ± 1,0 (2,8 – 2,9) vs. 2,7 ± 1,1 (2,6 – 2,8) 

3,0 ± 1,0 (2,9 – 3,1) vs. 2,4 ± 1,0 (2,4 – 2,5) 

Consciência 35,9 ± 7,0 (35,3 – 36,4) 

Aceitação  36,1 ± 6,9 (35,5 – 36,6) 

Afetos positivos 26,4 ± 8,7 (25,7 – 27,1) 

Afetos negativos 27,7 ± 906 (26,9 – 28,5) 
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5.1.2  Efeitos diretos das variáveis independentes sobre o bem-estar 

subjetivo 

 

O estudante que se identificou com o gênero queer apresentou menor bem-

estar subjetivo (p < 0,001 β = -25,6) e o que se não se identificou com nenhum gênero 

apresentou maior bem-estar subjetivo (p = 0,007 β = 9,21) quando comparados com 

as mulheres. 

Como somente três estudantes se identificaram com outros gêneros que não o 

masculino e o feminino, estes não foram considerados nas análises a seguir devido 

ao baixo tamanho amostral e possibilidade de prejuízo do poder estatístico. 

Não houve efeito direto significativo de nenhuma das outras variáveis 

independentes e mediadoras adicionadas no modelo (Apêndice 1). 

 

5.1.3 Efeitos das variáveis independentes na presença das variáveis 

mediadoras sobre o bem-estar subjetivo e efeitos não 

relacionados com o bem-estar 

 

Como descrito na seção “Métodos”, o modelo teórico aplicado no Estudo 1 

seguiu um arcabouço teórico que segue a ordem X → M → Y, de forma que os efeitos 

indiretos serão descritos considerando essa ordem temporal. 

A. Preferências circadianas: os estudantes com tendência à matutinidade 

apresentaram menor estresse percebido, melhor qualidade subjetiva de sono, menos 

sintomas de depressão e mais afetos positivos, o que impactou de forma positiva seu 

bem-estar subjetivo (p < 0,001 β = 0,39) (Figura 17, Apêndice 2). 

Também houve efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo: os 

estudantes com tendência à matutinidade apresentaram mais autocompaixão 

(inclusive do seu subcomponente autobondade), menos aspectos negativos 

relacionados com esse construto (isolamento e superidentificação) e menor aceitação. 

Os estudantes com tendências matutinas também apresentaram menos sintomas de 

ansiedade, burnout (inclusive para os seus subcomponentes relacionados com a vida 

pessoal, com os estudos e com os professores) e afetos negativos (Figura 17, 

Apêndice 2). 
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Figura 17. Caracterização da relação entre as preferências circadianas, as variáveis mediadoras 
e o bem-estar subjetivo. 
Estão representadas as relações entre a variável independente (preferências circadianas), o desfecho 
(bem-estar subjetivo) e as variáveis mediadoras. Os valores nas setas indicam os coeficientes das 
estimativas (método bootstrap com 1000 re-amostragens). A linha contínua representa o efeito total e, 
as pontilhadas, os efeitos indiretos. 

 

B. Pandemia (durante vs. antes): a pandemia não teve efeito significativo 

sobre o bem-estar subjetivo (p = 0,64). No entanto, durante a pandemia os estudantes 

apresentaram uma redução dos afetos positivos, o que contribuiu para uma redução 

do bem-estar (Figura 18, Apêndice 3).  

Também foram observados efeitos não relacionados com o bem-estar 

subjetivo: durante a pandemia os estudantes apresentaram menos sonolência diurna 

e sintomas de burnout (inclusive para o seu subcomponente relacionado com os 

estudos (Figura 18, Apêndice 3). 
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Figura 18. Caracterização da relação entre a pandemia, as variáveis mediadoras e o bem-estar 
subjetivo. 
Estão representadas as relações entre a variável independente (pandemia), o desfecho (bem-estar 
subjetivo) e as variáveis mediadoras. Os valores nas setas indicam os coeficientes das estimativas 
(método bootstrap com 1000 re-amostragens). As linhas pontilhadas representam os efeitos indiretos. 

 

C. Gênero (masculino vs. feminino): os estudantes que se identificavam com 

o gênero masculino apresentaram menor estresse percebido, menos sintomas de 

depressão, melhor qualidade de sono e mais afetos positivos, o que contribui para 

maior bem-estar subjetivo (p < 0,001 β = 0,39) (Figura 19, Apêndice 4). 

Também foram observados efeitos não relacionados com o bem-estar 

subjetivo: os homens apresentavam mais autocompaixão e seus aspectos positivos 

(autobondade, condição humana e mindfulness) e menos aspectos negativos 

relacionados com esse construto (autojulgamento e superidentificação). Também 

apresentaram menos sintomas de ansiedade e de burnout (inclusive relacionado com 

a vida pessoal e com os estudos), menor aceitação e menos afetos negativos (Figura 

19, Apêndice 4). 
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Figura 19. Caracterização da relação entre o gênero, as variáveis mediadoras e o bem-estar 
subjetivo. 
Estão representadas as relações entre a variável independente (gênero: homens vs. mulheres), o 
desfecho (bem-estar subjetivo) e as variáveis mediadoras. Os valores nas setas indicam os coeficientes 
das estimativas (método bootstrap com 1000 re-amostragens). A linha contínua representa o efeito total 
e, as pontilhadas, os efeitos indiretos. 

 

D. Instituição (privada vs. pública): não houve efeito significativo do tipo de 

instituição sobre o bem-estar subjetivo ou sobre as variáveis mediadoras (Apêndice 

5). 

E. Área do curso (tecnologias e exatas vs. saúde): não houve diferenças 

significativas entre os estudantes das áreas de tecnologias e exatas e da saúde para 

o bem-estar subjetivo (p = 0,90).  

No entanto, houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes de 

cursos da área de tecnologias e exatas tiveram pior qualidade de sono, mais aceitação 

e maior burnout relacionado com os professores do que os da área da saúde (Figura 

20, Apêndice 6).  

F. Área do curso (sociais e humanas vs. saúde): não houve diferenças 

significativas entre os estudantes das áreas de sociais e humanas e da saúde para o 

bem-estar subjetivo (p = 0,17).  

No entanto, houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes de 

cursos da área de sociais e humanas tiveram menos autojulgamento, isolamento e 

superidentificação e mais sintomas de depressão do que os estudantes da área da 

saúde (Figura 20, Apêndice 7).  
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Figura 20. Caracterização da relação entre a área do curso, as variáveis mediadoras e o bem-
estar subjetivo. 
Estão representadas as relações entre a variável independente (área do curso: tecnologias e exatas 
vs. saúde/sociais e humanas vs. saúde), o desfecho (bem-estar subjetivo) e as variáveis mediadoras. 
Os valores nas setas indicam os coeficientes das estimativas (método bootstrap com 1000 re-
amostragens). As linhas pontilhadas representam os efeitos indiretos. 

 

G. Turno de estudo (manhã vs. integral): não houve diferenças significativas 

entre os estudantes que estudavam no turno da manhã e integral para o bem-estar 

subjetivo (p = 0,82).  

No entanto, houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes 

que estudavam no turno da manhã apresentaram menos burnout relacionado com os 

estudos do que os do turno integral (Figura 21, Apêndice 8). 

H. Turno de estudo (noite vs. integral): não houve diferenças significativas 

entre os estudantes que estudavam no turno da noite e integral para o bem-estar 

subjetivo (p = 0,19).  

No entanto, houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes 

que estudavam no turno da noite apresentaram mais ansiedade e afetos negativos do 

que os do turno integral (Figura 21, Apêndice 9). 

I. Turno de estudo (tarde vs. integral): não houve diferenças significativas 

entre os estudantes que estudam no turno da tarde e integral para o bem-estar 

subjetivo (p = 0,90).  
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No entanto, houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes 

que estudavam no turno da tarde apresentaram mais consciência e menos burnout 

relacionados com os estudos do que os do turno integral (Figura 21, Apêndice 10). 

 

 

Figura 21. Caracterização da relação entre o turno de estudo, as variáveis mediadoras e o bem-
estar subjetivo. 
Estão representadas as relações entre a variável independente (turno de estudo: manhã vs. integral; 
noite vs. integral; tarde vs. integral), o desfecho (bem-estar subjetivo) e as variáveis mediadoras. Os 
valores nas setas indicam os coeficientes das estimativas (método bootstrap com 1000 re-
amostragens). As linhas pontilhadas representam os efeitos indiretos. 

 

J. Trabalho (sim vs. não/não declarou): não houve diferenças significativas 

para o bem-estar subjetivo entre os estudantes que trabalhavam ou não (p = 0,12).  

No entanto, houve efeitos não relacionados o bem-estar: os estudantes que 

trabalhavam apresentaram mais consciência do que os que não trabalhavam ou não 

declararam (β = 2,19) (Apêndice 11). 

K. Uso de melatonina (sim vs. não): não houve diferenças significativas para 

o bem-estar subjetivo entre os estudantes que usavam ou não melatonina (p = 0,99).  

No entanto, houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes 

que não utilizavam melatonina apresentaram mais autocompaixão (β = -0,20) e 

autobondade (β = -0,30) (Apêndice 12). 

L. Uso de anticoncepcional (sim vs. não/não declarou): os estudantes que 

usavam anticoncepcional apresentaram menos sintomas depressão, o que contribuiu 

para o aumento do seu bem-estar.  
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Também houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes que 

não utilizavam anticoncepcional apresentaram menos sonolência diurna (β = 0,87) e 

mais afetos negativos (β = -2,19) (Apêndice 13). 

M. Uso de antidepressivos/ansiolíticos (sim vs. não/não declarou): os 

estudantes que não utilizavam antidepressivos/ansiolíticos apresentaram menos 

estresse percebido, melhor qualidade de sono, menos sintomas de depressão e mais 

afetos positivos, o que contribuiu para o aumento do seu bem-estar (p < 0,001 β = -

7,56) (Figura 22, Apêndice 14). 

Também foram observados efeitos não relacionados com o bem-estar 

subjetivo: os estudantes que não utilizavam esses fármacos apresentaram maior 

autocompaixão e seus subcomponentes positivos (autobondade, condição humana e 

mindfulness) e menos aspectos negativos relacionados com esse construto 

(autojulgamento, isolamento e superidentificação). Também apresentaram menos 

sintomas de ansiedade, de burnout (inclusive o relacionado com a vida pessoal, com 

os estudos e professores) e menos afetos negativos (Figura 22, Apêndice 14). 

 

 

Figura 22. Caracterização da relação entre o uso de antidepressivos/ansiolíticos, as variáveis 
mediadoras e o bem-estar subjetivo. 
Estão representadas as relações entre a variável independente (uso de antidepressivos/ansiolíticos), o 
desfecho (bem-estar subjetivo) e as variáveis mediadoras. Os valores nas setas indicam os coeficientes 
das estimativas (método bootstrap com 1000 re-amostragens). As linhas pontilhadas representam os 
efeitos indiretos. 
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N. Prática de mindfulness (sim vs. não/não declarou): não houve diferenças 

significativas entre os estudantes que praticavam mindfulness e que não praticavam 

para o bem-estar subjetivo (p = 0,072).  

No entanto, houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes 

que praticavam apresentaram mais autocompaixão (β 0,27) (inclusive do seu 

subcomponente de mindfulness – β = 0,39) e menos do seu subcomponente negativo 

de superidentificação (β = 0,39). Também apresentaram mais consciência (β = 2,33) 

e menos sonolência diurna (β = -1,53) (Apêndice 15). 

O. Prática de meditação (sim vs. não/não declarou): não houve diferenças 

significativas entre os estudantes que praticavam meditação e que não praticavam 

para o bem-estar subjetivo (p = 0,76).  

No entanto, houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes 

que praticavam apresentaram maiores níveis de mindfulness (β = 0,29) e de 

consciência (β = 1,89) quando comparados com os que não praticavam (Apêndice 

16). 

P. Prática de pilates/yoga (sim vs. não/não declarou): os estudantes que 

praticavam pilates/yoga apresentaram maior bem-estar subjetivo do que os que não 

praticavam (p = 0,038 β = 6,36).  

Também houve efeitos não relacionados com o bem-estar: os estudantes que 

praticavam apresentaram menos ansiedade e menos sintomas de burnout (inclusive 

o de seu subcomponente relacionado aos estudos) (Figura 23, Apêndice 17). 

 

 

Figura 23. Caracterização da relação entre a prática de pilates/yoga, as variáveis mediadoras e 
o bem-estar subjetivo. 
Estão representadas as relações entre a variável independente (uso de antidepressivos/ansiolíticos), o 
desfecho (bem-estar subjetivo) e as variáveis mediadoras. Os valores nas setas indicam os coeficientes 
das estimativas (método bootstrap com 1000 re-amostragens). As linhas pontilhadas representam os 
efeitos indiretos. 
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5.2 Estudo 2: Efeitos de uma intervenção baseada em mindfulness sobre 

o sono e parâmetros de ritmicidade circadiana em estudantes 

universitários. 

 

5.2.1 Caracterização da amostra e fluxo dos participantes 

 

O fluxograma dos participantes ao longo do estudo está representado na Figura 

24. 

 

 

Figura 24. Fluxograma do estudo longitudinal (Estudo 2). 
IBM = grupo que recebeu a intervenção baseada em mindfulness. PS = grupo que recebeu a psico-
educação em sono. 

 

Na Tabela 3 constam as características específicas da amostra de 

randomizados no momento pré-intervenção.   
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Tabela 3. Características da amostra randomizada que compôs o Estudo 2. 
Os valores estão representados como média ± desvio padrão e, entre parênteses, o intervalo de 
confiança de 95%. Para as frequências estão representados os valores absolutos e, entre parênteses, 
a porcentagem.  

 PS 

(N = 22) 

IBM 

(N = 25) 

Idade (anos) 23 ± 3 (22-24) 23 ± 3 (22-24) 

Sexo 

feminino 

masculino 

 

19 (86) 

3 (14) 

 

22 (92) 

3 (8) 

Instituição 

pública 

privada 

 

18 (82) 

4 (18) 

 

19 (77) 

6 (23) 

Curso da graduação 

medicina 

enfermagem 

biomedicina 

fonoaudiologia 

tecnologia em radiologia 

tecnologia oftálmica 

nutrição 

fisioterapia 

 

10 (44) 

2 (9) 

3 (14) 

3 (14) 

1 (5) 

0 (0) 

2 (9) 

1 (5) 

 

11 (44) 

4 (16) 

7 (28) 

1 (4) 

0 (0) 

2 (8) 

0 (0) 

0 (0) 

Índice de vulnerabilidade social 

nível 1 

nível 2 

nível 3 

nível 4 

 

5 (23) 

4 (18) 

1 (4) 

12 (55) 

 

4 (16) 

5 (20) 

5 (20) 

11 (44) 

Ano de intervenção 

2020 

2021 

 

15 (68) 

7 (32) 

 

18 (72) 

7 (28) 

 

Com relação ao cronotipo (Questionário de Cronotipo de Munique) a Figura 25 

mostra a sua distribuição na nossa amostra, de acordo com os grupos.  

Não houve diferenças significativas entre os grupos para o cronotipo (p = 

0,089), assim como não houve efeito das intervenções sobre ele (p = 0,55). 
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Figura 25. Distribuição do cronotipo na nossa amostra, de acordo com o grupo (Estudo 2). 
PS = grupo psico-educação em sono (N = 22); IBM = intervenção baseada em mindfulness (N = 25). 
Gráfico violino, a linha contínua no interior representa a mediana e as pontilhadas, o intervalo 
interquartil. Mediana (intervalo interquartil): PS: 04:30 (04:00 – 05:18). IBM: 05:06 (04:00 – 05:42).  

 

5.2.2 Desfecho primário: qualidade subjetiva de sono 

 

Não houve efeito significativo da IBM ou da PS sobre a qualidade subjetiva de 

sono (valores absolutos e relativos) em ambas as análises, para a eficácia do 

protocolo e intenção de tratar (Figura 26, Apêndice 18). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo para todas as 

análises, o que indica uma variabilidade individual não relacionada com as 

intervenções aplicadas, ou seja, um efeito que ocorreu ao acaso (Apêndice 18). 

Independente do momento de avaliação os estudantes do grupo IBM tinham 

qualidade subjetiva de sono pior do que do grupo PS somente para a análise da 

eficácia do protocolo (p = 0,013 OD = 0,09). 
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Figura 26. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a qualidade subjetiva de sono (Índice de 
Qualidade de Sono de Pittsburgh) nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em 
mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

5.2.3 Desfechos secundários 

 

5.2.3.1 Qualidade objetiva de sono 

 

A. Tempo total de sono: não houve efeito significativo de nenhum dos fatores 

fixos sobre o tempo total de sono (valores absolutos e relativos) em ambas as 

análises: eficácia do protocolo e intenção de tratar (Figura 27, Apêndice 19). 

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo sobre 

os valores absolutos, tanto para a análise da eficácia do protocolo quanto da intenção 

de tratar (Apêndice 19). 

O número de sessões apresentou efeito significativo sobre os valores relativos 

do tempo total de sono para a análise da eficácia do protocolo: independente da 

intervenção ou do momento de avaliação, a cada uma sessão a mais que o aluno 

compareceu, reduziu o delta do tempo total de sono em aproximadamente 34 minutos 

(β = -0,56) (Apêndice 19). 
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Figura 27. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o tempo total de sono mensurado a partir 
dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness 
(IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. (B) Valores relativos - Os 
símbolos representam as médias e as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

B. Tempo acordado após o início do sono: não houve efeito significativo de 

nenhum dos fatores fixos sobre o tempo acordado após o início do sono (valores 

absolutos e relativos) para ambas as análises, da eficácia do protocolo e intenção de 

tratar (Figura 28, Apêndice 20). 

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo sobre 

os valores absolutos do tempo acordado após o início do sono, tanto para a análise 

da eficácia do protocolo quanto da intenção de tratar (Apêndice 20). 
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Figura 28. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o tempo acordado após o início do sono 
mensurado a partir dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção 
baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. (B) Valores relativos - Os 
símbolos representam as médias e as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

C. Índice de fragmentação do sono: não houve efeito significativo de nenhum 

dos fatores fixos sobre o índice de fragmentação do sono (valores absolutos e 

relativos) para ambas as análises: eficácia do protocolo e intenção de tratar (Figura 

29, Apêndice 21). 

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo sobre 

os valores absolutos do índice de fragmentação do sono, tanto para a análise da 

eficácia do protocolo quanto da intenção de tratar (Apêndice 21). 
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Figura 29. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o índice de fragmentação do sono 
mensurado a partir dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção 
baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. (B) Valores relativos - Os 
símbolos representam as médias e as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

D. Latência para o sono: não houve efeito significativo de nenhum dos fatores 

fixos sobre a latência para o sono (valores absolutos e relativos) para ambas as 

análises, da eficácia do protocolo e intenção de tratar (Figura 30, Apêndice 22). 

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo sobre 

os valores absolutos da latência para o sono, tanto para a análise da eficácia do 

protocolo quanto da intenção de tratar (Apêndice 22). 
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Figura 30. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a latência para o sono mensurada a partir 
dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness 
(IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. (B) Valores relativos - Os 
símbolos representam as médias e as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

E. Eficiência do sono: não houve efeito significativo de nenhum dos fatores 

fixos sobre a eficiência do sono (valores absolutos e relativos) para ambas as análises, 

da eficácia do protocolo e intenção de tratar (Figura 31, Apêndice 23). 

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo sobre 

os valores absolutos e relativos da eficiência do sono, tanto para a análise da eficácia 

do protocolo quanto da intenção de tratar (Apêndice 23). 
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Figura 31. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a eficiência do sono mensurada a partir dos 
dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness 
(IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. (B) Valores relativos - Os 
símbolos representam as médias e as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

5.2.3.2 Horários de início e término do sono 

 

A cada uma hora de atraso MSFsc (indicativo de vespertinidade), o horário de 

início de sono estimado pela actigrafia atrasou em cerca de 23 minutos para a análise 

da eficácia do protocolo (β = 0,38) e em 19 minutos para a intenção de tratar (β = 

0,32). 

Já para os horários de término do sono, o atraso no horário foi cerca de 38 

minutos para a análise da eficácia do protocolo (β = 0,63) e de 35 minutos para análise 

da intenção de tratar (β = 0,59). Esses efeitos foram observados independente da 

intervenção aplicada e do momento de avaliação (Apêndice 24). 

Já sobre o efeito moderador do cronotipo, este só foi observado no grupo IBM 

durante a intervenção.  

A cada uma hora de atraso no MSFsc, atrasou o início do sono durante a 

intervenção em cerca de uma hora quando comparado com o pré (p = 0,027 β = 1,0) 

somente para a análise da eficácia do protocolo, ou seja, os estudantes com tendência 

a vespertinidade que participaram da IBM dormiram mais tarde durante a sua 

participação no estudo.  
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Já para os horários de término do sono, a cada uma hora de atraso do MSFsc, 

o atraso estimado pela actigrafia durante a IBM foi de cerca de uma hora e 28 minutos 

(p = 0,021 β = 1,46) para a análise da eficácia do protocolo e, para a intenção de tratar, 

foi de 51 minutos (p = 0,036 β = 0,85), ou seja, os estudantes com tendência a 

vespertinidade que participaram da IBM acordaram mais tarde durante a sua 

participação no estudo.  

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos sobre os horários de início 

e de término do sono para ambas as análises, da eficácia do protocolo e para a 

intenção de tratar (Figura 32, Apêndice 24). 

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo sobre 

o horário de início do sono, tanto para a análise da eficácia do protocolo quanto da 

intenção de tratar (Apêndice 24). 

 

 

Figura 32. Avaliação da eficácia do protocolo sobre os horários de início e término de sono 
mensurada a partir dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção 
baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
As imagens representam relógios, nas quais cada símbolo representa os horários médios de início 
(símbolos vazios) e de término (símbolos cheios) do sono. As linhas no interior do relógio representam 
o valor médio desses horários.  
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Não houve efeito significativo de nenhum dos fatores fixos sobre a uniformidade 

nos horários de início e de término e em ambas as análises, por protocolo e por 

intenção de tratar (Tabela 4). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo sobre a 

uniformidade dos horários de término do sono para ambas as análises (protocolo e 

intenção de tratar), o que indica uma variabilidade individual que ocorreu ao acaso 

(Apêndice 25). 

 

Tabela 4. Uniformidade dos horários de início e de término do sono (teste de Rayleigh z) nos 
grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos 
de avaliação (pré, durante e pós). 
Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Horários de início    

Pré 0,97 ± 0,03 

(0,96 – 0,99) 

0,96 ± 0,03 

(0,94 – 0,97) 

0,97 ± 0,04 

(0,95 – 0,99)  

0,96 ± 0,02  

(0,95 – 0,97) 

Durante 0,98 ± 0,02 

(0,97 – 0,99) 

0,95 ± 0,05 

(0,93 – 0,98) 

0,97 ± 0,03  

(0,95 – 0,98) 

0,95 ± 0,05 

(0,93 – 0,97) 

Pós 0,94 ± 0,09 

(0,87 – 1,0) 

0,96 ± 0,04 

(0,94 – 0,98) 

0,94 ± 0,08  

(0,89 – 0,99) 

0,95 ± 0,05  

(0,93 – 0,98) 

Horários de término    

Pré 0,95 ± 0,03 

(0,93 – 0,98) 

0,94 ± 0,04 

(0,91 – 0,96) 

0,95 ± 0,03 

(0,93 – 0,97) 

0,93 ± 0,05 

(0,91 – 0,95) 

Durante 0,95 ± 0,03 

(0,93 – 0,97) 

0,93 ± 0,06 

(0,90 – 0,96) 

0,95 ± 0,04 

(0,92 – 0,97) 

0,92 ± 0,06 

(0,89 – 0,95) 

Pós 0,90 ± 0,10 

(0,83 – 0,98) 

0,95 ± 0,05 

(0,92 – 0,97) 

0,90 ± 0,11 

(0,84 – 0,97) 

0,94 ± 0,06 

(0,91 – 0,97) 

 

5.2.3.3 Ajuste do ritmo de atividade e repouso 

 

A. Período: para a intenção de tratar, houve um efeito significativo do cronotipo 

sobre os valores absolutos: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), 

aumentou o período em cerca de 7 minutos (β = 0,11). Esse efeito foi independente 

da intervenção aplicada e do momento de avaliação. 
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Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos ou aleatórios (valores 

absolutos e relativos) para ambas as análises, da eficácia do protocolo e da intenção 

de tratar (Apêndice 26). 

B. MESOR: para a intenção de tratar, houve um efeito significativo do cronotipo 

sobre os valores absolutos: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), 

houve uma redução no MESOR em cerca de 128 contagens (β = 127,5). Esse efeito 

foi independente da intervenção aplicada e do momento de avaliação. 

O cronotipo foi moderador dos efeitos da PS sobre o MESOR da atividade para 

a intenção de tratar: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade) o MESOR 

aumentou em 512 contagens durante a intervenção (p = 0,022 β = 512) e em 743 

contagens na pós-intervenção (p = 0,041 β = 743), quando comparados com o 

momento pré-intervenção, ou seja, os estudantes com tendência à vespertinidade que 

participaram da PS apresentaram um aumento do MESOR da atividade ao longo da 

sua participação no estudo. 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo para os 

valores absolutos e relativos, tanto para a eficácia do protocolo quanto para a intenção 

de tratar. O índice de vulnerabilidade sociocultural também apresentou efeito 

significativo somente para os valores relativos na análise da eficácia do protocolo 

(Apêndice 27). 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos e aleatórios adicionados 

no modelo sobre o MESOR da atividade (Apêndice 27). 

C. Amplitude: houve um efeito significativo do cronotipo para a intenção de 

tratar: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), reduziu a amplitude da 

atividade em cerca de 112 contagens (β = 112,4). Esse efeito foi independente da 

intervenção aplicada e do momento de avaliação. 

O cronotipo foi moderador dos efeitos da PS sobre a amplitude da atividade 

para a intenção de tratar: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), 

aumentou a amplitude da atividade em aproximadamente 694 contagens (p = 0,035 β 

= 694,7) após o término da intervenção quando comparado com o momento pré-

intervenção, ou seja, os estudantes com tendência à vespertinidade que participaram 

da PS apresentaram um aumento da amplitude da atividade após a sua participação 

no estudo. 
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Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo para os 

valores absolutos e relativos, tanto para a eficácia do protocolo quanto intenção de 

tratar. Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos e aleatórios adicionados 

no modelo sobre a amplitude da atividade (Apêndice 28). 

D. Acrofase: houve um efeito significativo do cronotipo para a análise da 

eficácia do protocolo: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade) houve 

um atraso na acrofase da atividade em cerca de 20 minutos (β = 0,34). Esse efeito foi 

independente da intervenção aplicada e do momento de avaliação. 

Também houve um efeito significativo do número de sessões sobre os valores 

relativos da acrofase de atividade para a análise da eficácia do protocolo: a cada uma 

sessão a mais que o aluno compareceu, aumentou o delta da acrofase em uma hora 

e 8 minutos (β = 1,14) (Apêndice 29).  

O indivíduo apresentou efeito significativo como fator aleatório sobre os valores 

relativos em ambas as análises, de protocolo e intenção de tratar. Não houve efeito 

significativo dos outros fatores fixos e aleatórios adicionados ao modelo (Figura 33, 

Apêndice 29). 

 

 

Figura 33. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a acrofase da atividade mensurada a partir 
dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness 
(IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Gráfico violino, a linha contínua no interior representa a mediana e as 
pontilhadas, o intervalo interquartil. (B) Valores relativos - Os símbolos representam as médias e as 
barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 
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As porcentagens de variação média do ritmo de atividade e repouso foram de 

12 ± 6%, o que indica um baixo ajuste dos dados à curva cosseno. Por isso realizamos 

a análise não paramétrica, a fim de descrever com maior exatidão os efeitos das 

intervenções sobre o ritmo de atividade e repouso dos estudantes. 

A. Amplitude relativa: não houve efeito significativo de nenhum dos fatores 

fixos ou aleatórios sobre a amplitude relativa (valores absolutos e relativos) para 

ambas as análises, da eficácia do protocolo e da intenção de tratar (Apêndice 30). 

B. M10: houve um efeito significativo do cronotipo para a intenção de tratar: a 

cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade) reduziu o M10 da atividade em 

cerca de 203 contagens (β = 0,34). Esse efeito foi independente da intervenção 

aplicada e do momento de avaliação. 

O cronotipo foi moderador dos efeitos da PS sobre o M10 da atividade para a 

intenção de tratar: a cada uma hora de atraso no MSFsc aumentou o M10 em 785 

contagens (p = 0,031 β = 785) durante a intervenção quando comparado com o 

momento pré-intervenção, ou seja, ou seja, os estudantes com tendência à 

vespertinidade que participaram da PS apresentaram um aumento do M10 da 

atividade durante a sua participação no estudo. 

O indivíduo apresentou efeito significativo como fator aleatório em ambas as 

análises, para os valores relativos. Não houve efeito significativo dos outros fatores 

fixos e aleatórios adicionados ao modelo (Apêndice 31). 

C. L5: o tempo apresentou efeito significativo sobre os valores relativos do L5 

para a análise da eficácia do protocolo: o delta do L5 foi maior após o término das 

intervenções do que durante (p = 0,044), independente da intervenção aplicada. Não 

houve efeito significativo dos outros fatores fixos e aleatórios adicionados ao modelo 

(Apêndice 32). 

D. M10c: o tempo apresentou efeito significativo sobre os valores relativos do 

M10c: houve uma redução do delta do M10c após o término das intervenções para a 

análise de eficácia do protocolo (p < 0,001) e intenção de tratar (p = 0,043), 

independente da intervenção aplicada. 

O número de sessões apresentou efeito significativo sobre os valores absolutos 

e relativos do M10c para ambas as análises. A cada uma sessão a mais que o aluno 
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compareceu, atrasou o M10c em 38 minutos (β = 0,64), independente da intervenção 

e do momento de avaliação.  

Para os valores relativos, houve um aumento do delta do M10c em duas horas 

e 25 minutos (β = 2,42) para a análise da eficácia do protocolo e, para a intenção de 

tratar, de cerca de uma hora (β = 1,02) (Apêndice 33). 

O cronotipo foi moderador dos efeitos da PS sobre o M10c para a análise da 

eficácia do protocolo: a cada uma hora de atraso no MSFsc, avançou o M10c em três 

horas e 8 minutos (p = 0,020 β = -3,13) durante a intervenção quando comparado com 

o momento pré-intervenção, ou seja, os estudantes com tendência à vespertinidade 

que participaram da PS apresentaram um avanço no M10c da atividade durante a sua 

participação no estudo. 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo para os 

valores absolutos na análise por protocolo e intenção de tratar. O índice de 

vulnerabilidade sociocultural também apresentou efeito significativo sobre os valores 

relativos na eficácia do protocolo. Os outros fatores fixos e aleatórios não 

apresentaram efeitos significativos sobre os valores absolutos ou relativos, para 

ambas as análises (Figura 34, Apêndice 33). 

E. L5c: houve um efeito significativo do cronotipo: a cada uma hora de atraso 

no MSFsc (vespertinidade), houve um atraso no L5c de cerca de 31 minutos (β = 0,52) 

para a análise da eficácia do protocolo e, para a intenção de tratar, de 20 minutos (β 

= 0,34) (Apêndice 34). Esses efeitos foram independentes da intervenção aplicada e 

do momento de avaliação. 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos e aleatórios adicionados 

no modelo (Figura 34, Apêndice 34). 
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Figura 34. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o M10c e L5c da atividade mensurados a 
partir dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em 
mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
As imagens representam relógios, nas quais cada símbolo representa os horários médios do M10c 
(símbolos vazios) e do L5c (símbolos cheios) do ritmo de atividade e repouso. As linhas no interior do 
relógio representam o valor médio desses horários.  

 

F. Estabilidade interdiária (IS): o indivíduo apresentou efeito significativo 

como fator aleatório em ambas as análises, para os valores absolutos. Não 

observamos efeitos significativos dos outros fatores aleatórios ou fixos sobre a 

estabilidade interdiária (Apêndice 35). 

O cronotipo foi moderador dos efeitos da IBM sobre a estabilidade interdiária 

para a análise da eficácia do protocolo: a cada uma hora de atraso no MSFsc 

(vespertinidade) a estabilidade interdiária reduziu em aproximadamente 0,08 pontos 

(p = 0,017 β = -0,073) durante e em 0,12 pontos após o seu término (p = 0,014 β = -

0,12) quando comparada com o momento pré-intervenção, ou seja, os estudantes 

com tendência à vespertinidade que participaram da IBM apresentaram uma redução 

da estabilidade do ritmo de atividade ao longo do estudo.  

G. Variabilidade intradiária (IV): o indivíduo apresentou efeito significativo 

como fator aleatório em ambas as análises, para os valores absolutos. Não 
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observamos efeitos significativos dos outros a fatores aleatórios ou fixos sobre a 

variabilidade intradiária (Apêndice 36). 

Na Figura 35 está representado o perfil diário do ritmo de atividade e repouso 

e da exposição à luz nos três momentos de avaliação. 

 

 

Figura 35. Perfil diário médio do ritmo de atividade e repouso (linhas em preto) e de exposição 
à luz (linhas em amarelo) nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em 
mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
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5.2.3.4 Ajuste do ritmo de exposição à luz 

 

A. Período: o cronotipo apresentou efeito significativo sobre os valores 

relativos: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), o delta do período 

reduziu em cerca de 53 minutos para a análise da eficácia do protocolo (β = -0,88) e, 

em 41 minutos, para a análise de intenção de tratar (β = -0,69). Esse efeito foi 

independente da intervenção aplicada e do momento de avaliação (Apêndice 37). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo para os 

valores relativos na análise por protocolo e intenção de tratar. Não observamos efeitos 

significativos dos outros a fatores aleatórios ou fixos sobre a o período de exposição 

à luz (Apêndice 37). 

B. MESOR: o indivíduo apresentou efeito significativo como fator aleatório em 

ambas as análises, para os valores absolutos. Não observamos efeitos significativos 

dos outros fatores aleatórios ou fixos sobre o MESOR do ritmo de exposição à luz 

(Apêndice 38). 

C. Amplitude: o indivíduo apresentou efeito significativo como fator aleatório 

para os valores absolutos e relativos na análise da eficácia do protocolo. Não 

observamos efeitos significativos dos outros fatores aleatórios ou fixos sobre a 

amplitude do ritmo de exposição à luz (Apêndice 39). 

D. Acrofase: houve um efeito significativo do cronotipo sobre os valores 

relativos da acrofase: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), o delta 

da acrofase da exposição à luz aumentou em uma hora e 58 minutos (β = 1,96) para 

a análise de eficácia do protocolo e, em uma hora e 21 minutos (β = 1,35), para a 

intenção de tratar. Esse efeito foi independente da intervenção aplicada e do momento 

de avaliação (Apêndice 40). 

O indivíduo apresentou efeito significativo como fator aleatório sobre os valores 

relativos em ambas as análises. Não observamos efeitos significativos dos outros 

fatores aleatórios ou fixos sobre a acrofase do ritmo de exposição à luz (Figura 36, 

Apêndice 40) 
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Figura 36. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a acrofase da exposição à luz mensurada a 
partir dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em 
mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Gráfico violino, a linha contínua no interior representa a mediana e as 
pontilhadas, o intervalo interquartil. (B) Valores relativos - Os símbolos representam as médias e as 
barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 
E. Horário da primeira exposição acima de 50 lux: houve um efeito 

significativo do cronotipo: para a análise da eficácia do protocolo, a cada uma hora de 

atraso no MSFsc (vespertinidade), a primeira exposição atrasou em 42 minutos (β = 

0,70) e, para a intenção de tratar, em 40 minutos (β = 0,67). Esse efeito foi 

independente da intervenção aplicada e do momento de avaliação (Apêndice 41). 

O indivíduo apresentou efeito significativo como fator aleatório para os valores 

absolutos e relativos em ambas as análises, de protocolo e de intenção de tratar. Não 

observamos efeitos significativos dos outros fatores aleatórios ou fixos sobre o horário 

de primeira exposição acima de 50 lux (Figura 37, Apêndice 41). 

F. Horário da última exposição acima de 50 lux: o indivíduo apresentou 

efeito significativo como fator aleatório para ambas as análises, de protocolo e de 

intenção de tratar (Apêndice 41). 

Não observamos efeitos significativos dos outros fatores aleatórios ou fixos 

sobre o horário de primeira exposição acima de 50 lux (Figura 37, Apêndice 41). 
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Figura 37. Avaliação da eficácia do protocolo sobre os horários de primeira e última exposição 
acima de 50 lux mensurados a partir dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e 
intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
As imagens representam relógios, nas quais cada símbolo representa os horários médios da primeira 
(símbolos vazios) e da última (símbolos cheios) exposição acima de 50 lux. As linhas no interior do 
relógio representam o valor médio desses horários.  

 

Não houve efeito significativo de nenhum dos fatores fixos sobre a uniformidade 

nos horários da primeira e última exposição acima de 50 lux e em ambas as análises, 

por protocolo e por intenção de tratar (Tabela 5). 

O cronotipo foi moderador dos efeitos da PS sobre a uniformidade nos horários 

da última exposição acima de 50 lux somente na análise da eficácia do protocolo: a 

cada uma hora de atraso no MSFsc reduziu a uniformidade dos horários em cerca de 

0,44 pontos (p = 0,025 β = -0,44) após o término da intervenção, quando comparado 

com o momento pré, ou seja, os estudantes com tendência à vespertinidade que 

participaram da PS apresentaram uma redução na uniformidade dos horários da 

última exposição acima de 50 lux após o término da intervenção.  

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo em todos os 

parâmetros analisados, em ambas as análises (Apêndice 42). 
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Tabela 5. Uniformidade dos horários de primeira e última exposição acima de 50 lux (teste de 
Rayleigh z) nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos 
três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Horários da primeira exposição    

Pré 0,94 ± 0,04 

(0,92 – 0,97) 

0,90 ± 0,10 

(0,85 – 0,95) 

0,93 ± 0,07  

(0,89 – 0,97) 

0,90 ± 0,09  

(0,86 – 0,94) 

Durante 0,94 ± 0,05 

(0,91 – 0,96) 

0,93 ± 0,05 

(0,91 – 0,96) 

0,93 ± 0,06  

(0,90 – 0,96) 

0,93 ± 0,05 

(0,91 – 0,95) 

Pós 0,90 ± 0,07 

(0,85 – 0,95) 

0,95 ± 0,05 

(0,92 – 0,98) 

0,91 ± 0,07  

(0,87 – 0,95) 

0,92 ± 0,09  

(0,87 – 0,97) 

Horários da última exposição    

Pré 0,82 ± 0,2 

(0,71 – 0,92) 

0,78 ± 0,1 

(0,71 – 0,87) 

0,80 ± 0,2 

(0,71 – 0,88) 

0,77 ± 0,2 

(0,70 – 0,84) 

Durante 0,77 ± 0,2 

(0,66 – 0,88) 

0,77 ± 0,2 

(0,69 – 0,85) 

0,77 ± 0,2 

(0,66 – 0,87) 

0,79 ± 0,2 

(0,72 – 0,85) 

Pós 0,66 ± 0,2 

(0,51 – 0,80) 

0,84 ± 0,1 

(0,77 – 0,92) 

0,73 ± 0,2 

(0,60 – 0,85) 

0,85 ± 0,1 

(0,79 – 0,92) 

 

G. Porcentagem média de tempo de registro abaixo de 50 lux: o cronotipo 

apresentou efeito significativo: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), 

a porcentagem de exposição à luz abaixo de 50 lux aumentou em cerca de 4% (β = 

4,28) para a análise da eficácia do protocolo e para a intenção de tratar (β = 4,08). 

Esse efeito foi independente da intervenção aplicada e do momento de avaliação. 

O cronotipo foi moderador dos efeitos da IBM para a intenção de tratar: a cada 

uma hora de aumento no MSFsc, a porcentagem de tempo abaixo de 50 lux reduziu 

em 14% após o término da intervenção quando comparado com o momento pré (p = 

0,013 β = -14,0), ou seja, os estudantes com tendência à vespertinidade que 

participaram da IBM apresentaram uma redução do seu tempo expostos abaixo de 50 

lux após o término da intervenção.  

Para a intenção de tratar, o tempo também apresentou efeito significativo: 

independente da intervenção, os estudantes passaram mais tempo expostos à luz 

abaixo de 50 lux durante a intervenção do que após o seu término (p = 0,030 d = 0,45 

– efeito moderado). 
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Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo em todos os 

parâmetros analisados, em ambas as análises (Apêndice 43). 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos e aleatórios sobre a 

porcentagem abaixo de 50 lux e em ambas as análises, por protocolo e por intenção 

de tratar (Tabela 6, Apêndice 43). 

H. Porcentagem média de tempo de registro acima de 500 lux: não houve 

efeito significativo de nenhum dos fatores fixos sobre a porcentagem de tempo de 

exposição acima de 500 lux e em ambas as análises, por protocolo e por intenção de 

tratar (Tabela 6, Apêndice 43). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo em todos os 

parâmetros analisados, em ambas as análises (Apêndice 43). 

 

Tabela 6. Porcentagem média de tempo de registro abaixo de 50 lux e acima de 500 lux nos 
grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos 
de avaliação (pré, durante e pós). 
Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

% abaixo de 50 lux    

Pré 74 ± 9 

(68 – 80) 

79 ± 12 

(73 – 86) 

75 ± 9 

(70 – 80) 

80 ± 11  

(76 – 85) 

Durante 75 ± 12 

(68 – 83) 

79 ± 12 

(73 – 84) 

78 ± 12  

(71 – 84) 

78 ± 11 

(73 – 83) 

Pós 73 ± 15 

(62 – 85) 

73 ± 13 

(73 – 81) 

73 ± 15a  

(64 – 82) 

72 ± 13a  

(66 – 78) 

%  acima de 500 lux    

Pré 5 ± 3 

(3 – 7) 

4 ± 3 

(2 – 5) 

5 ± 3 

(3 – 6) 

4 ± 3 

(3 – 5) 

Durante 7 ± 4 

(4 – 9) 

4 ± 5 

(4 – 7) 

6 ± 5 

(4 – 9) 

5 ± 5 

(3 – 7) 

Pós 6 ± 5 

(2 – 10) 

6 ± 6 

(3 – 7) 

7 ± 5 

(4 – 10) 

6 ± 6 

(3 – 9) 

a Modelo Misto Geral: p ≤ 0,05. Valores menores do que durante a intervenção. d = 0,45 – efeito 
moderado. 
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5.2.3.5 Ajuste do ritmo da temperatura corporal periférica 

 

A. Período: houve um efeito significativo do número de sessões sobre os 

valores relativos do período da temperatura para a análise da eficácia do protocolo: a 

cada uma sessão a mais que o estudante compareceu, aumentou o delta do período 

em 21 minutos (β = 0,35). 

O tempo também apresentou efeito significativo sobre os valores relativos para 

a análise da eficácia do protocolo: o delta do período foi maior durante a intervenção 

do que após o seu término (p = 0,029). 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos sobre o período da 

temperatura periférica em ambas as análises, por protocolo e por intenção de tratar 

(Apêndice 44). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo sobre os 

valores relativos na análise de intenção de tratar. Não houve efeito significativo dos 

outros fatores aleatórios (Apêndice 44). 

B. MESOR: o número de sessões apresentou efeito significativo sobre o 

MESOR da temperatura: a cada uma sessão a mais que o estudante compareceu, o 

MESOR reduziu em cerca de 0,3ºC (β = -0,25) para a análise da eficácia do protocolo 

e, para intenção de tratar, essa redução foi de 0,2ºC (β = -0,15) (Apêndice 45). 

Independente da intervenção aplicada, o MESOR da temperatura foi maior 

após a intervenção do que durante (p = 0,003 d = 1,0 – efeito grande) para a análise 

da eficácia do protocolo. Para a intenção de tratar, o MESOR foi maior após a 

intervenção do que durante (p < 0,001 d = 0,58 – efeito moderado) e antes do seu 

início (p = 0,031 d = 0,91 – efeito grande) (Apêndice 45). 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos sobre o MESOR da 

temperatura periférica em ambas as análises, por protocolo e por intenção de tratar 

(Apêndice 45). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo sobre os 

valores absolutos para ambas as análises. Não houve efeito significativo dos outros 

fatores aleatórios (Apêndice 45). 

C. Amplitude: o cronotipo apresentou efeito significativo sobre a amplitude da 

temperatura periférica: a cada uma hora de atraso no MSFsc a amplitude aumentou 

em aproximadamente 0,2ºC (β = 0,20) para a análise da eficácia do protocolo e, para 
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a intenção de tratar, 0,1ºC (β = 0,14). Esse efeito foi independente da intervenção 

aplicada e do momento de avaliação.  

O tempo também apresentou efeito significativo sobre este parâmetro: para a 

análise da eficácia de protocolo a amplitude da temperatura foi maior durante a 

intervenção do que seu término (p = 0,042 d = 0,51 – efeito moderado), independente 

da intervenção aplicada. Isso também foi observado para a intenção de tratar (p = 

0,005 d = 0,56 – efeito moderado). 

Na análise da intenção de tratar, o número de sessões também apresentou 

efeito significativo: a cada uma sessão a mais que o estudante compareceu, aumentou 

em 0,1ºC a amplitude da temperatura (β = 0,13). 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos sobre a amplitude da 

temperatura periférica em ambas as análises, por protocolo e por intenção de tratar 

(Apêndice 46). 

Dos fatores aleatórios, a instituição apresentou efeito significativo sobre os 

valores absolutos para ambas as análises e, o indivíduo para a intenção de tratar. Não 

houve efeito significativo dos outros fatores aleatórios (Apêndice 46). 

D. Acrofase: o cronotipo apresentou efeito significativo sobre a acrofase da 

temperatura: a cada uma hora de aumento no MSFsc (vespertinidade), a acrofase 

atrasou em 56 minutos (β = 0,94) para a análise da eficácia do protocolo e, para a 

intenção de tratar, esse atraso foi de 38 minutos (β = 0,63). Esse efeito foi 

independente da intervenção e do momento de avaliação. 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos sobre a acrofase da 

temperatura periférica em ambas as análises, por protocolo e por intenção de tratar 

(Figura 38, Apêndice 47). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo sobre os 

valores relativos para ambas as análises. Não houve efeito significativo dos outros 

fatores aleatórios (Apêndice 47). 
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Figura 38. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a acrofase da temperatura corporal periférica 
mensurada a partir dos dados da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção 
baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Gráfico violino, a linha contínua no interior representa a mediana e as 
pontilhadas, o intervalo interquartil. (B) Valores relativos - Os símbolos representam as médias e as 
barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

5.2.3.6 Perfil diário de excreção de cortisol 

 

As intervenções e o tempo não apresentaram efeito significativo sobre o perfil 

de excreção de cortisol. No entanto, houve diferenças para os horários de coleta: as 

coletas realizadas pela manhã (08:00-12:00) estavam mais concentradas do que as 

realizadas à tarde e à noite. Esses resultados foram observados para intenção de 

tratar e para a análise da eficácia do protocolo (Figura 39, Apêndice 48). 
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Figura 39. . Avaliação da eficácia do protocolo sobre o perfil de excreção cortisol urinário nos 
grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos 
de avaliação (pré, durante e pós). 
Os símbolos representam as médias, as barras, o intervalo de confiança de 95% e a área cinza, a fase 
de escuro. 
* Modelo Misto Geral. p < 0,05. Valores maiores quando comparados com os outros horários de coleta. 
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A. Ajuste à curva cosseno: não houve efeito significativo de nenhum dos 

fatores fixos sobre o ajuste à curva cosseno para o perfil de excreção de cortisol 

urinário (Apêndice 49). 

B. Área sob a curva: não houve efeito significativo dos fatores fixos sobre a 

área sob a curva do perfil de excreção de cortisol urinário (valores absolutos e 

relativos) e em ambas as análises, por protocolo e por intenção de tratar. Dos fatores 

aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo sobre os valores 

relativos da área sob a curva (Figura 40, Apêndice 50). 

 

 

Figura 40. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a área sob a curva do perfil de excreção de 
cortisol na urina nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) 
nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. (B) Valores relativos - Os 
símbolos representam as médias e as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

C. Momento de pico: para a análise da eficácia do protocolo, houve um efeito 

significativo do tempo: independente da intervenção, o horário de pico da área sob a 

curva foi mais tarde durante a intervenção do que antes do seu início, (p = 0,047 d = 

0,67 – efeito moderado).  

O cronotipo foi moderador dos efeitos da PS somente para a análise da eficácia 

do protocolo: a cada uma hora de atraso no MSFsc, o horário de pico da área sob a 

curva durante a intervenção atrasou em duas horas e 10 minutos quando comparado 

com o momento pré-intervenção (p = 0,012 β = 2,17), ou seja, ou seja, os estudantes 
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com tendência à vespertinidade que participaram da PS apresentaram um atraso no 

horário de maior excreção de cortisol durante a intervenção (Figura 41, Apêndice 51). 

 

 

Figura 41. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o momento de pico da excreção do cortisol 
urinário a partir da análise da área sob a curva nos grupos psico-educação (PS) e intervenção 
baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Gráfico violino, a linha contínua no interior representa a mediana e as 
pontilhadas, o intervalo interquartil. (B) Valores relativos - Os símbolos representam as médias e as 
barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 
* Modelo Misto Geral. p < 0,05. Durante mais tarde do que o pré-intervenção. d = 0,67 – efeito 
moderado. 
 

 

D. Razão noite/dia: houve um efeito significativo do cronotipo sobre os valores 

relativos da razão noite/dia para a análise da eficácia do protocolo: independente da 

intervenção ou do momento de avaliação, a cada uma hora atraso no MSFsc 

(vespertinidade), o delta da razão aumentou em aproximadamente 0,2 pontos (β = 

0,20). Esse efeito foi independente da intervenção e do momento de avaliação. 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos sobre a razão noite/dia 

(valores absolutos e relativos) e em ambas as análises, por protocolo e por intenção 

de tratar. Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo 

sobre os valores absolutos, para ambas as análises (Figura 42, Apêndice 52). 
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Figura 42. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a razão noite/dia do perfil de excreção de 
cortisol na urina nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) 
nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. (B) Valores relativos - Os 
símbolos representam as médias e as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

5.2.3.7 Perfil diário de excreção de 6-sulfatoximelatonina 

 

As coletas realizadas pela manhã, que compreenderam horários entre 00:00 e 

08:00, estavam mais concentradas do que nos outros momentos. Esses resultados 

foram observados para intenção de tratar e para a análise da eficácia do protocolo 

(Figura 43, Apêndice 53). 

Também houve diferenças significativas entre os grupos: a carga excretada de 

6-sulfatoximelatonina foi maior no grupo IBM entre 08:00-12:00 quando comparada 

com a do grupo PS nos horários 12:00-16:00, 16:00-20:00 e 20:00-00:00. A carga 

excretada no grupo IBM entre 16:00 e 00:00 foi menor do que a do grupo PS nos 

horários 08:00-12:00 e 00:00-08:00 e a carga excretada pelo grupo IBM entre 12:00 e 

16:00 foi menor do que o PS entre 08:00 e 12:00 (Figura 43). 
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Figura 43. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina 
na urina nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três 
momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
Os símbolos representam as médias, as barras, o intervalo de confiança de 95% e a área cinza, a fase 
de escuro. 
* Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores maiores do que os outros horários de coleta. 
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a Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores maiores do que o grupo PS nos horários 12:00-16:00, 16:00-
20:00 e 20:00-00:00. 
b Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores menores do que o grupo PS nos horários 08:00-12:00 e 00:00-
08:00. 
c Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores menores do que o grupo PS no horário 08:00-12:00. 

 

A. Ajuste à curva cosseno: não houve efeito significativo de nenhum dos 

fatores fixos sobre o ajuste à curva cosseno para o perfil de excreção de 6-

sulfatoximelatonina (Apêndice 54). 

B. Área sob a curva: não houve efeito significativo dos fatores fixos e 

aleatórios sobre a área sob a curva do perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina 

(valores absolutos e relativos) em ambas as análises, por protocolo e por intenção de 

tratar (Figura 44, Apêndice 55). 

 

 

Figura 44. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a área sob a curva do perfil de excreção de 
6-sulfatoximelatonina na urina nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em 
mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. (B) Valores relativos - Os 
símbolos representam as médias e as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 

 

C. Momento de pico: houve um efeito significativo do cronotipo sobre os 

valores absolutos: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), o momento 

de pico atrasou em 48 minutos (β = 0,80) para análise da eficácia do protocolo e, para 

a intenção de tratar, o atraso foi de cerca de 38 minutos (β = 0,64). 
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Para ambas as análises, houve efeito significativo do tempo e do número de 

sessões sobre os valores relativos. O delta do momento de pico da excreção de 6-

sulfatoximelatonina diminuiu com o passar do tempo, em ambos os grupos (d = 0,50 

– efeito moderado). Para a intenção de tratar, o teste a posteriori não mostrou efeito 

significativo (p = 0,078). 

A cada uma sessão a mais que o aluno compareceu, reduziu o delta do horário 

de pico em aproximadamente três horas (β = -3,1) para a análise da eficácia do 

protocolo e em cerca de duas horas para a intenção de tratar (β = - 1,84). 

O cronotipo foi moderador dos efeitos da IBM: a cada uma hora de no MSFsc 

(vespertinidade), o delta aumentou em 11 horas após o término da intervenção (p = 

0,010 β = 11,1) para a análise da eficácia do protocolo. Para a intenção de tratar, esse 

aumento foi de cerca de 6 horas (p = 0,021 β = 6,7), ou seja, os estudantes com 

tendência à vespertinidade que participaram da IBM apresentaram um aumento na 

diferença nos horários de maior excreção de 6-sulfatoximelatonina após o término da 

intervenção.  

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo sobre 

os valores absolutos da intenção de tratar e, sobre os valores relativos, para ambas 

as análises. Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos e aleatórios sobre 

o momento de pico da excreção de 6-sulfatoximelatonina (Figura 45, Apêndice 56). 
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Figura 45. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o momento de pico da excreção 6-
sulfatoximelatonina a partir da análise da área sob a curva nos grupos psico-educação (PS) e 
intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Gráfico violino, a linha contínua no interior representa a mediana e as 
pontilhadas, o intervalo interquartil. (B) Valores relativos - Os símbolos representam as médias e as 
barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 
* Modelo Misto Geral. p < 0,05. Valores maiores do que pré vs pós. d = 0,50 – efeito moderado. 

 

D. Razão noite/dia: houve um efeito significativo da interação grupo e tempo: 

a razão noite/dia do grupo IBM foi menor no pós-intervenção quando comparado com 

o do grupo PS (p = 0,042 d = 1,1 – efeito grande) (Figura 46).  

O cronotipo foi moderador somente dos efeitos da PS: após o término da 

intervenção, a cada uma hora de atraso no MSFsc, a razão aumentou em cerca de 4 

pontos (beta = 3,83) quando comparada com o momento pré, ou seja, os estudantes 

com tendência à vespertinidade que participaram da PS apresentaram um aumento 

na razão noite/dia da excreção de 6-sulfatoximelatonina após o término da 

intervenção.  

Também houve efeito significativo do cronotipo: a cada uma hora de atraso no 

MSFsc (vespertinidade), a razão reduziu em 0,3 pontos (β = -0,30). 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos e aleatórios sobre os 

valores absolutos e relativos para ambas as análises (Apêndice 57). 
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Figura 46. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a razão noite/dia do perfil de excreção de 6-
sulfatoximelatonina nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness 
(IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. (B) Valores relativos - Os 
símbolos representam as médias e as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 
aModelo Misto Geral. p < 0,05. Valores maiores do que o grupo IBM no pós-intervenção (d = 1,1 – efeito 
grande). 

 

5.2.4 Outros desfechos 

 

5.2.4.1 Bem-estar subjetivo 

 

Houve um efeito significativo do tempo sobre os valores absolutos para a 

intenção de tratar: independente da intervenção, o bem-estar subjetivo foi maior 

durante (p = 0,021 d = 0,44 – efeito moderado) e após o seu término (p = 0,015 d = 

0,63 – efeito moderado) quando comparado com o momento pré-intervenção. 

Para a análise da eficácia do protocolo, o cronotipo foi moderador somente dos 

efeitos da IBM: a cada uma hora de atraso no MSFsc, a pontuação para o bem-estar 

subjetivo aumentou em 13 pontos durante a intervenção quando comparada com o 

momento pré (p = 0,041 β = 13,0), ou seja, os estudantes com tendência à 

vespertinidade que participaram da IBM apresentaram um aumento do bem-estar 

subjetivo durante a intervenção.  



R e s u l t a d o s  | 103 

 

Já para a intenção de tratar, o cronotipo foi moderador dos efeitos de ambas as 

intervenções. Para o grupo IBM, a cada uma hora de atraso no MSFsc 

(vespertinidade) a pontuação aumentou cerca de 14 pontos durante (p < 0,001 β = 

14,4) e em 18 pontos (p = 0,003 β = 18,1) no pós-intervenção quando comparadas 

com o momento pré. Para o grupo PS, esse efeito só foi observado após o término da 

intervenção, que aumentou cerca de 17 pontos (p = 0,005 β = 17,4) quando 

comparado com o pré-intervenção, ou seja, os estudantes com tendência à 

vespertinidade que participaram da IBM e da PS apresentaram um aumento do bem-

estar subjetivo.  

Para a eficácia do protocolo, independente do momento de avaliação, o delta 

do bem-estar subjetivo dos estudantes do grupo IBM foi maior do que o do grupo PS 

(p = 0,026) (Figura 47). 

 

 

Figura 47. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o bem-estar subjetivo nos grupos psico-
educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação 
(pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%.  
* Modelo Misto Geral: valores maiores do que no pré-intervenção. 
a Modelo Misto Geral: valores maiores do que o grupo PS. 
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Dos fatores aleatórios, o indivíduo também apresentou efeito significativo para 

todas as análises, o que novamente indica um efeito que ocorreu ao acaso (Apêndice 

58). 

 

5.2.4.2 Níveis de mindfulness 

 

A. Consciência: houve um efeito significativo do cronotipo para a intenção de 

tratar: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade) resultou em uma redução 

de aproximadamente um ponto no questionário para os níveis de consciência (β = -

1,40). 

Também houve efeito significativo do número de sessões sobre os valores 

relativos para a intenção de tratar: a cada uma sessão a mais que o aluno compareceu 

aumentou o delta da pontuação em cerca de 2 pontos (β = 1,81). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo sobre os 

valores absolutos e relativos em ambas as análises. Não houve efeito dos outros 

fatores fixos e aleatórios sobre a consciência (Figura 48, Apêndice 59).  

 

 

 

 

 



R e s u l t a d o s  | 105 

 

 

Figura 48. Avaliação da eficácia do protocolo sobre os níveis de consciência nos grupos psico-
educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação 
(pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%.  

 

B. Aceitação: houve um efeito significativo do cronotipo sobre os valores 

relativos: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), aumentou o delta da 

pontuação em cerca de 2 pontos (β = 1,97) para a análise da eficácia do protocolo e 

para a intenção de tratar (β = 1,84). 

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo sobre 

os valores absolutos para a análise da eficácia do protocolo. Não houve efeito dos 

outros fatores fixos e aleatórios sobre a pontuação para aceitação (Figura 49, 

Apêndice 60). 
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Figura 49. Avaliação da eficácia do protocolo sobre os níveis de aceitação nos grupos psico-
educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação 
(pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%.  

 

5.2.4.3 Jetlag social 

 

Não houve efeito significativo de nenhum dos fatores fixos ou aleatórios sobre 

o jetlag social (valores absolutos e relativos) para ambas as análises, da eficácia do 

protocolo e intenção de tratar (Figura 50, Apêndice 61). 
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Figura 50. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o jetlag social mensurado a partir dos dados 
da actigrafia nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos 
três momentos de avaliação (pré, durante e pós). 
Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média e os símbolos os 
valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%.  

 

5.2.4.4 Sonolência diurna  

 

Houve um efeito significativo do cronotipo sobre os valores relativos: cada uma 

hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), aumenta o delta da pontuação no 

questionário de sonolência diurna em cerca de um ponto (β = 0,90) para a análise da 

eficácia do protocolo e para a intenção de tratar (β = 0,75) (Apêndice 62). 

Não houve efeito significativo dos outros fatores fixos sobre a sonolência diurna 

(valores absolutos e relativos) para ambas as análises, da eficácia do protocolo e 

intenção de tratar. Também não houve efeito significativo dos fatores fixos sobre as 

categorias para a sonolência diurna, tanto para a análise do protocolo quanto para a 

intenção de tratar (Figura 51, Apêndice 62). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo para todas as 

análises, para os valores relativos e absolutos (Apêndice 62). 
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Figura 51. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a sonolência diurna nos grupos psico-
educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação 
(pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 
 

5.2.4.5 Higiene do sono 

 

Houve um efeito significativo do cronotipo para a intenção de tratar sobre os 

valores absolutos: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), aumentou 

em cerca de um ponto a pontuação no questionário para higiene do sono (β = 1,31), 

ou seja, a higiene do sono piora. 

Não houve efeito significativo de nenhum dos fatores fixos sobre a higiene do 

sono (valores absolutos e relativos) para ambas as análises, da eficácia do protocolo 

e intenção de tratar (Figura 52, Apêndice 63). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo também apresentou efeito significativo para 

todas as análises, o que novamente indica um efeito que ocorreu ao acaso (Apêndice 

63). 
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Figura 52. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a higiene do sono nos grupos psico-
educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação 
(pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%. 
 

5.2.4.6 Estresse percebido 

 

Não houve efeito significativo de nenhum dos fatores fixos sobre o estresse 

percebido (valores absolutos e relativos) para ambas as análises, da eficácia do 

protocolo e pela intenção de tratar (Figura 53, Apêndice 64). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo para todas as 

análises (valores absolutos e relativos) (Apêndice 64). 
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Figura 53. Avaliação da eficácia do protocolo sobre o estresse percebido nos grupos psico-
educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação 
(pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%.  

 

5.2.4.7 Sintomas sugestivos de ansiedade e depressão 

 

A. Ansiedade: houve um efeito significativo do cronotipo para a intenção de 

tratar: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade) aumentou a pontuação 

em cerca de 0,5 pontos (β = 0,54). Esse efeito foi independente da intervenção e do 

momento de avaliação. 

Não houve efeito significativo dos outros dos fatores fixos sobre a pontuação 

para os sintomas de ansiedade (valores absolutos e relativos) para ambas as análises, 

da eficácia do protocolo e intenção de tratar (Figura 54, Apêndice 65). 

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo 

(valores absolutos e relativos) para todas as análises (Apêndice 65). 

Para as categorias, não houve efeito significativo de nenhum dos fatores fixos. 

Para a intenção de tratar o cronotipo teve um efeito significativo: o atraso no MSFsc 

(vespertinidade) aumenta a chance de apresentar sintomas de ansiedade (p = 0,050 

OD = 0,73). 
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Figura 54. Avaliação da eficácia do protocolo sobre os sintomas de ansiedade nos grupos psico-
educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação 
(pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%.  

 

B. Depressão: não houve efeito significativo de nenhum dos fatores fixos sobre 

os sintomas de depressão (valores absolutos, relativos e categorias) para ambas as 

análises, da eficácia do protocolo e pela intenção de tratar (Figura 55, Apêndice 66). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo para todas as 

análises (valores absolutos e relativos) e o ano de intervenção apresentou efeito 

significativo para os valores relativos para intenção de tratar (Apêndice 66). 
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Figura 55. Avaliação da eficácia do protocolo sobre os sintomas de depressão nos grupos psico-
educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação 
(pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%.  

 

5.2.4.8 Burnout 

 

Houve um efeito significativo do número de sessões sobre o burnout para a 

intenção de tratar: a cada uma sessão a mais que os estudantes compareceram, 

reduziu a pontuação para o burnout em 2,3 pontos (β = - 2,30), independente da 

intervenção aplicada. Não houve efeito dos outros fatores fixos sobre os valores 

absolutos ou relativos, para ambas as análises (Figura 56, Apêndice 67). 

Dos fatores aleatórios, o indivíduo também apresentou efeito significativo para 

todas as análises, o que novamente indica um efeito que ocorreu ao acaso (Apêndice 

67). 
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Figura 56. Avaliação da eficácia do protocolo sobre a síndrome de burnout nos grupos psico-
educação (PS) e intervenção baseada em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação 
(pré, durante e pós). 
(A) Valores absolutos - Box plot percentil 5-95, a linha no interior representa a mediana, a cruz a média 
e os símbolos os valores que estão fora do intervalo de confiança de 95%. A linha pontilhada representa 
o ponto de corte para as categorias à direita. (B) Valores relativos - Os símbolos representam os valores 
relativos médios e, as barras de erro, o intervalo de confiança de 95%.  

 

A. Burnout pessoal: não houve efeito significativo de nenhum dos fatores fixos 

sobre o burnout relacionado com a vida pessoal (valores absolutos e relativos) para 

ambas as análises, da eficácia do protocolo e intenção de tratar. Dos fatores 

aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo para todas as análises (Apêndice 

68). 

B. Burnout estudos: não houve efeito significativo de nenhum dos fatores fixos 

sobre o burnout relacionado com os estudos (valores absolutos e relativos) para 

ambas as análises, da eficácia do protocolo e intenção de tratar. Dos fatores 

aleatórios, o indivíduo apresentou efeito significativo sobre os valores absolutos para 

todas as análises (Apêndice 69). 

C. Burnout colegas: houve um efeito significativo do número de sessões: a 

cada uma sessão mais que o aluno compareceu, reduziu a pontuação para o burnout 

relacionado com os colegas em cerca 0,2 pontos (β = -0,24) para a análise da eficácia 

do protocolo e, para a intenção de tratar (β = -0,15) (Apêndice 70). 

Para a análise da eficácia do protocolo, o cronotipo foi moderador somente dos 

efeitos da PS: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade) aumentou a 



R e s u l t a d o s  | 114 

 

pontuação para o burnout em cerca de 1 ponto durante a intervenção (p = 0,042 β = 

0,83) e em 2 pontos após o seu término (p = 0,014 β = 1,64) quando comparados com 

o pré-intervenção. Para a intenção de tratar o aumento foi de 1 ponto durante (p = 

0,035 β = 0,50) e após o seu término (p = 0,015 β = 0,84), ou seja, os estudantes com 

tendência à vespertinidade que participaram da PS apresentaram um aumento do 

burnout relacionado com os colegas ao longo do estudo (Apêndice 70). 

D. Burnout professores: houve um efeito significativo do tempo para a análise 

da eficácia do protocolo: independente da intervenção, a pontuação para o burnout 

relacionado com os professores foi maior durante (p = 0,017) e após o término das 

intervenções (p = 0,020) quando comparados com o pré-intervenção (Apêndice 71). 

Também houve um efeito significativo do número de sessões: para a análise 

da eficácia do protocolo, cada uma sessão a mais que o aluno compareceu, foi 

acompanhada de redução na pontuação para o burnout relacionado com os 

professores em cerca de 0,4 pontos (β = -0,42) e, para a intenção de tratar, essa 

redução foi de 0,2 pontos (β = -0,20) (Apêndice 71). 

O cronotipo foi moderador dos efeitos da IBM e da PS para a análise da eficácia 

do protocolo. A cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade) a pontuação para 

o burnout relacionado com professores nos estudantes do grupo IBM aumentou em 

cerca de 1 ponto durante (p = 0,002 β = 1,38) e em 2 pontos no pós-intervenção (p = 

0,001 β = 2,33) quando comparados com o pré-intervenção. Já para os alunos do 

grupo PS, esse aumento foi de 1 ponto durante (p = 0,010 β = 1,26) e de dois pontos 

no momento pós (p = 0,008 β = 2,09), ou seja, os estudantes com tendência à 

vespertinidade que participaram da IBM e da PS apresentaram um aumento do 

burnout relacionado com os professores ao longo do estudo.  

Para a intenção de tratar, o cronotipo foi moderador somente dos efeitos da 

IBM: a cada uma hora de atraso no MSFsc (vespertinidade), a pontuação para o 

burnout relacionado com os professores aumentou em cerca de 0,6 pontos durante (p 

= 0,035 β = 0,57) e em 1 ponto no momento pós-intervenção (p = 0,013 β = 0,97) 

quando comparados com o pré-intervenção, ou seja, os estudantes com tendência à 

vespertinidade que participaram da IBM apresentaram um aumento do burnout 

relacionado com o professores ao longo do estudo. 

Dos fatores aleatórios, somente o indivíduo apresentou efeito significativo 

(valores absolutos e relativos) para todas as análises (Apêndice 71). 
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5.2.5 Viabilidade das intervenções 

 

O grupo IBM teve uma taxa de perda de 24% pois iniciou a intervenção com 25 

participantes e terminou com 19, totalizando uma perda de 6 voluntários.  

O grupo PS iniciou a intervenção com 22 participantes e terminou com 12, 

totalizando uma perda de 10 voluntários e atingindo uma taxa de perda de 45%.  

Os motivos das desistências relatados pelos estudantes incluem: (1) 

incompatibilidade de horários e (2) problemas pessoais que impossibilitaram a 

participação. 

Quanto à constância na participação, os estudantes alocados ao grupo IBM 

compareceram, em média, a 5 ± 3 sessões e, os do grupo PS a 5 ± 3 sessões o que 

equivalem a taxas de assiduidade de 63% para ambos os grupos.  

 

5.2.6 Follow-up de seis meses 

 

Dos estudantes alocados ao grupo IBM, 10 fizeram a avaliação do follow-up de 

seis meses.  

Destes, 4 (40%) relatam não terem dado continuidade às práticas ensinadas 

cujos motivos foram: (1) tempo e paciência, (2) falta do instrutor que desmotivou a 

prática e (3) falta de motivação. Os 6 (60%) estudantes que conseguiram dar 

continuidade às práticas relataram que as que foram incorporadas na rotina foram a 

(1) “Atenção plena na respiração”, (2) “Bondade-amorosa”, (3) “Escaneamento 

corporal”, (4) “Movimentos com atenção plena” e as práticas informais. 

Já dos estudantes que foram alocados para o grupo PS, 11 responderam a 

avaliação do follow-up de seis meses. Destes, 8 (73%) não incorporaram as instruções 

e conhecimentos fornecidos pela intervenção na sua rotina. Os motivos incluem: (1) 

preocupações, (2) trabalho e estudos, (3) acúmulo de atividades e falta de rotina e (4) 

dormir com outra pessoa no mesmo quarto. Já os 3 (27%) estudantes que tiveram 

sucesso ao incorporar as instruções na rotina relataram que (1) conseguiram realizar 

higiene do sono mais adequada (ex. horários de sono regulares, evitar o rebote no 

final de semana, evitar café à tarde, fazer atividade física) e (2) redução do tempo na 

cama. 
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A. Qualidade subjetiva de sono: não houve diferença significativa entre os 

grupos para pontuação ou para as categorias para qualidade subjetiva de sono entre 

o final da intervenção e follow-up de seis meses (Tabela 7). 

B. Bem-estar subjetivo: não houve diferença significativa entre os grupos para 

o bem-estar subjetivo entre o final da intervenção e follow-up de seis meses (Tabela 

7). O cronotipo foi moderador dos efeitos da IBM: a cada uma hora de atraso na no 

MSFsc, a pontuação aumentou em cerca de 11 pontos no follow-up quando 

comparada com o final da intervenção (p = 0,049 β = 10,9) ou seja, os estudantes com 

tendência à vespertinidade que participaram da IBM apresentaram um aumento do 

bem-estar subjetivo seis meses após o término da intervenção. 

C. Consciência: não houve diferença significativa entre os grupos para os 

níveis de consciência entre o final da intervenção e follow-up de seis meses (Tabela 

7). 

D. Aceitação: não houve diferença significativa entre os grupos para os níveis 

de aceitação entre o final da intervenção e follow-up de seis meses (Tabela 7). 

E. Sonolência diurna: não houve diferença significativa entre os grupos para 

pontuação ou para as categorias para a sonolência diurna entre o final da intervenção 

e follow-up de seis meses (Tabela 7). 

F. Ansiedade: não houve diferença significativa entre os grupos para 

pontuação ou para as categorias dos sintomas sugestivos de ansiedade entre o final 

da intervenção e follow-up de seis meses (Tabela 7). 

G. Depressão: não houve diferença significativa entre os grupos para 

pontuação ou para as categorias dos sintomas sugestivos de depressão entre o final 

da intervenção e follow-up de seis meses (Tabela 7). 

H. Burnout: não houve diferença significativa entre os grupos para pontuação 

de burnout, inclusive para os seus subcomponentes, entre o final da intervenção e 

follow-up de seis meses (Tabela 7). 
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Tabela 7. Análise comparativa dos efeitos a longo prazo das intervenções (follow-up de seis 
meses). 
Os valores estão representados como média ± desvio padrão e, as variáveis categóricas como 
frequência absoluta e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 PS IBM 
Valor de p 

 Pós Follow Pós Follow 

Qualidade de 

sono 

Ruim 

5,9 ± 2,1 

 

5 (45) 

5,8 ± 1,7 

 

6 (55) 

5,9 ± 3,1 

 

5 (50) 

6,4 ± 2,4 

 

5 (50) 

0,67 

Bem-estar 

subjetivo 
59 ± 17 61 ± 20 55 ± 15 66 ± 15 

0,25 

Consciência 23 ± 8 22 ± 8 29 ± 5 26 ± 7 0,48 

Aceitação 26 ± 6 26 ± 6 26 ± 7 25 ± 5 0,92 

Sonolência 

diurna 

Excessiva 

7,8 ± 3,0 

3 (27) 

8,0 ± 4,0 

4 (36) 

7,2 ± 3,8 

2 (20) 

9,7 ± 4,6 

5 (50) 
0,23 

Higiene do sono 35,8 ± 7,8 36,9 ± 7,8 32,9 ± 8,4 37,0 ± 6,5 0,52 

Estresse 

percebido 
22,9 ± 8,3 25,2 ± 10,1 23,0 ± 6,3 24,0 ± 3,0 0,84 

Ansiedade 

Sugestivo 

10,4 ± 4,5 

2 (18) 

9,9 ± 4,0 

2 (18) 

8,4 ± 3,0 

4 (40) 

9,5 ± 3,7 

2 (20) 
0,17 

Depressão 

Sugestivo 

4,4 ± 3,1 

2 (18) 

5,1 ± 3,0 

6 (55) 

6,1 ± 3,7 

5 (50) 

6,3 ± 3,4 

5 (50) 
0,79 

Burnout 

Pessoal 

Estudos 

Colegas 

Professores 

72,7 ± 20,4 

3,4 ± 1,1 

2,6 ± 0,8 

2,4 ± 1,1 

2,6 ± 1,6 

75,6 ± 18,0 

3,6 ± 1,1 

2,8 ± 0,9 

2,6 ± 1,0 

2,9 ± 1,0 

63,6 ± 12,3 

3,1 ± 0,7 

2,5 ± 0,9 

2,2 ± 0,6 

2,3 ± 0,8 

73,3 ± 18,7 

3,3 ± 0,8 

2,6 ± 0,8 

2,3 ± 0,5 

2,9 ± 1,5 

0,45 

0,86 

0,75 

0,90 

0,62 
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RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS – ESTUDO TRANSVERSAL 

 

• Os fatores sociodemográficos que se apresentaram protetores e promotores 

de bem-estar foram: as preferências circadianas matutinas, identificação com 

o gênero masculino, saúde mental preservada e prática de pilates/yoga. 

• Os fatores comportamentais que mediaram o bem-estar subjetivo foram: o 

estresse percebido, qualidade de sono, sintomas de depressão e afetos 

positivos. 

• A pandemia não teve efeito significativo sobre o bem-estar subjetivo, no 

entanto antes do seu estabelecimento os afetos positivos, burnout e a 

sonolência diurna eram maiores. 

• Os estudantes do turno da tarde apresentaram uma melhor condição de 

saúde não relacionada com o bem-estar melhor. 

• Não observamos diferenças significativas entre os estudantes que 

compuseram a nossa amostra oriundos das instituições públicas e privadas 

de ensino superior. 
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RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS – ESTUDO DE INTERVENÇÃO  

 

• Nenhuma das intervenções apresentou efeito significativo sobre a qualidade 

subjetiva e objetiva de sono, estimada pela actigrafia. 

• Nenhuma das intervenções apresentou efeito significativo sobre o ajuste do 

ritmo de atividade e repouso e de exposição à luz. 

• Ambas as intervenções apresentaram efeito significativo sobre o ajuste do 

ritmo de temperatura corporal periférica evidenciados pelo aumento do 

MESOR e da amplitude. 

• O cronotipo foi moderador dos efeitos da IBM e da PS e, a depender do 

desfecho, houve uma maior adaptação dos estudantes com tendência à 

vespertinidade.  

• Os estudantes com tendência à vespertinidade, como esperado, tinham 

ajuste dos ritmos circadianos diferentes dos matutinos, evidenciado pelo 

atraso nas acrofases e atraso no momento de pico de excreção de cortisol e 

6-sulfatoximelatonina.  

• Houve uma diferença no perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina entre os 

grupos IBM e PS evidenciado pela redução na razão noite/dia no grupo IBM, 

o que não foi observado para a excreção de cortisol.  

• Ambas as intervenções foram eficazes em aumentar o bem-estar subjetivo. 

• Não houve efeitos significativos no follow-up de seis meses para nenhum dos 

grupos. No entanto, quando considerado o efeito moderador do cronotipo, os 

efeitos da IBM se mantiveram com maior proeminência nos estudantes com 

tendência à vespertinidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  D I S C U S S Ã O  
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No Estudo 1, identificamos e caracterizamos o bem-estar subjetivo dos 

estudantes, de forma que nosso objetivo inicial foi contemplado.  

Segundo nossos achados, podemos afirmar que as preferências matutinas, 

identificação com o gênero masculino, o não uso contínuo de 

antidepressivos/ansiolíticos e a prática de modalidades como pilates/yoga são fatores 

protetores e promotores de maior bem-estar subjetivo. É válido ressaltar que, com 

exceção da prática de pilates/yoga, todos os efeitos foram indiretos e mediados pelo 

estresse percebido, qualidade subjetiva de sono, sintomas autorrelatados de 

depressão e afetos positivos.  

Já é descrita na literatura a relação isolada dos fatores comportamentais e bem-

estar: estresse se correlaciona de forma negativa com o bem-estar subjetivo, assim 

como a depressão (Bong e Jeong, 2016; Zheng e Zheng, 2016; Memon et al., 2017; 

Hernández-Torrano et al., 2020). A qualidade de sono, por outro lado, apresenta uma 

relação contrária à exposta anteriormente em relação ao estresse: melhor qualidade 

de sono promove maior bem-estar (Lemola et al., 2013; Lima et al., 2018). O 

ineditismo do Estudo 1 foi a descrição da relação integrada entre esses fatores, 

adicionando ao modelo os fatores sociodemográficos e contribuindo com uma nova 

informação sobre o cenário em estudantes universitários.  

Além disso, fornecemos um panorama da situação em economias emergentes, 

o que pode ser uma base para o desenvolvimento de intervenções e soluções mais 

compatíveis com a nossa realidade sociocultural (Hernández-Torrano et al., 2020). 

O bem-estar subjetivo é uma avaliação individual cognitiva e afetiva que é 

influenciada por diversos fatores como humor, cultura e personalidade e, por isso, é 

recomendado o uso de instrumentos complementares para a sua avaliação (Diener, 

1984). Nós aplicamos essa estratégia para a análise dos dados do Estudo 1, o que 

nos permitiu atingir o objetivo inicial do trabalho e fornecer novas informações para 

elucidações de mecanismos associados com o bem-estar subjetivo. 

Das e colaboradores, em 2020, identificaram sete categorias determinantes do 

bem-estar subjetivo que envolvem base demográfica (ex. idade e gênero), 

socioeconômica, condição de saúde, personalidade, rede de apoio, cultura e 

infraestrutura. Nossos resultados demonstraram que as categorias mais proeminentes 

para a sua determinação em estudantes universitários foram as demográficas e de 

condição de saúde (Das et al., 2020). 
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Como descrito anteriormente, as preferências circadianas desempenharam 

papel importante como fator capaz de modular o bem-estar. O cronotipo pode ser 

definido como um fenótipo circadiano que determina as preferências individuais (ex. 

horários para dormir, acordar e se alimentar) e a secreção de alguns hormônios como 

de melatonina e cortisol (Benedito-Silva et al., 1990; Levandovski et al., 2013; 

Roenneberg et al., 2019). Dados na literatura evidenciam diferenças de traços de 

personalidade de acordo com o cronotipo, assim como uma redução do bem-estar 

subjetivo em vespertinos, resultado que também observamos no Estudo 1 (Randler et 

al., 2017; Bullock, 2019; Lenneis et al., 2021). 

De fato, a vespertinidade está associada com desfechos negativos para a 

saúde física e mental, inclusive entre estudantes universitários. Baixa qualidade de 

sono, prejuízo da saúde mental e menor autocompaixão são condições já descritas 

em vespertinos. No entanto, ainda não é bem estabelecido se isto se deve a uma 

característica intrínseca deste fenótipo, se é uma consequência de uma sociedade 

mais permissiva aos matutinos ou se é uma combinação de ambos (Hidalgo et al., 

2009; Rique et al., 2014; dos Santos et al., 2016; Taylor e Hasler, 2018; Van den Berg 

et al., 2018; Gao et al., 2020; Silva et al., 2020). 

Não há muitos trabalhos que relacionem os níveis de mindfulness com o 

cronotipo e os que fizeram essa avaliação observaram resultados semelhantes aos 

nossos achados: a matutinidade está associada com maiores níveis de mindfulness 

(Marques et al., 2019). No entanto, na nossa amostra a matutinidade estava associada 

à menor aceitação, único achado que é contrário ao observado na literatura. Nossa 

hipótese é de que talvez por terem que se ajustar aos horários sociais, os estudantes 

com tendências vespertinas também desenvolvam mais mecanismos de 

compreensão e aceitação das experiências do que os perfis matutinos.  

A relação entre cronotipo e bem-estar subjetivo deve ser entendida e 

considerada em um nível multidisciplinar, envolvendo uma interação entre 

comportamento humano e o ambiente (Bullock, 2019). No Estudo 1, nós fomos 

capazes de delimitar alguns fatores biopsicossociais (ex. estresse, sono, depressão e 

afetos) que têm impacto indireto sobre essa relação, por isso, acreditamos que 

também contribuímos para diminuir essa lacuna na literatura.  
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Também é válido ressaltar algumas limitações do instrumento utilizado para 

avaliar as preferências circadianas, o Questionário de Matutinidade e Vespertinidade 

(Anexo 7).  

A primeira delas é que as categorias produzidas pelo questionário variam de 

acordo com a idade, de modo que os pontos de corte são validados para uma 

população com idades entre 18 e 32 anos (Benedito-Silva et al., 1990; LevandovskI 

et al., 2013). A nossa amostra do Estudo 1 teve pouca variabilidade entre as faixas 

etárias e tentamos contornar essa limitação utilizando as categorias apenas para a 

descrição da amostra, e, considerando para a análise estatística, a pontuação 

individual.  

Outra limitação é que o Questionário de Matutinidade e Vespertinidade não 

considera aspectos sociais, culturais e comportamentais que também impactam a 

expressão do cronotipo. Por isso, se considera que esse questionário avalia as 

preferências circadianas e não o cronotipo, já que a sua definição abrange outros 

construtos não abordados pelo Questionário de Matutinidade e Vespertinidade 

(Korczak et al., 2008; Levandovski et al., 2013). 

Panjeh e colaboradores demonstraram que esse questionário avalia três 

construtos principais: a dissipação da pressão para dormir, a sensibilidade a pressão 

para dormir e um componente cognitivo relacionado com a vigília (Panjeh et al., 2021).   

Já sobre os efeitos da pandemia, apesar do trabalho de Foa e colaboradores 

apresentarem impactos da pandemia sobre os afetos positivos e negativos e, 

consequente, sobre o bem-estar, nossos resultados não o corroboraram (Foa et al., 

2022). Uma hipótese para esses resultados diferentes é o desenho do Estudo 1: por 

ser um estudo transversal não foi feito um seguimento do mesmo estudante no 

momento pré e durante a pandemia.  

No nosso trabalho, durante a pandemia os estudantes apresentaram menos 

sonolência diurna. Apesar de evidências preliminares demonstrarem que durante esse 

período houve um aumento da sonolência e fadiga, acreditamos que a redução do 

tempo de deslocamento e as adaptações para o ensino remoto permitiram que os 

estudantes adaptassem e alinhassem seus horários de sono às suas preferências 

circadianas, o que pode ter resultado em menor sonolência durante o dia e em um 

sono mais adequado (Pereira et al., 2014; Gusman et al., 2021; Partinen et al., 2021). 
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A literatura ainda é controvérsia ao considerar o efeito do gênero sobre o bem-

estar subjetivo. Na metanálise conduzida por Batz-Barbarich e colaboradores, não 

foram observadas diferenças entre homens e mulheres para o bem-estar, no entanto, 

quando considerados domínios específicos, como satisfação com o trabalho, essas 

diferenças emergem. De fato, o efeito do gênero sobre o bem-estar subjetivo parece 

perpassar questões relacionadas com a cultura e a sociedade, de forma que a 

percepção de satisfação pode estar relacionada com os papéis sociais atribuídos a 

cada gênero (Diener, 1984; Meisenberg e Woodley, 2014; Batz-Barbarich et al., 2018; 

Das et al., 2020; Biermann et al., 2022).  

Esses resultados também podem estar relacionados com o prejuízo da saúde 

mental associada com o gênero. Já é bem estabelecido que as mulheres são mais 

propensas ao desenvolvimento de alterações da saúde mental e que isso pode estar 

relacionado com fatores de responsabilidade latente, como o neuroticismo (Eaton et 

al., 2012; Albert, 2015).  

Os mecanismos de resposta ao estresse psicológico também diferem de 

acordo com o gênero: os homens tendem a externalizar a sua resposta (ex. prática de 

esportes) enquanto as mulheres a internalizam (ex. ruminação) (Kramer et al., 2008), 

o que pode explicar a maior vulnerabilidade de mulheres para um prejuízo da saúde 

mental. 

Já a internalização do estresse parece ser resultado de uma pressão social 

para o desenvolvimento de valores específicos estereotipados de acordo com o 

gênero: a sociedade espera que a mulher desenvolva o cuidado e acolhimento, 

valores associados a maternidade, cuja não adequação pode contribuir para o 

adoecimento mental (Kramer et al., 2008; Bluth et al., 2017; Rojiani et al., 2017). 

Nossos achados de uma maior aceitação nas estudantes mulheres podem ser 

explicados por essa pressão social para uma atitude mais cuidadora associada ao 

gênero.   

Nossos achados para as diferenças, principalmente de saúde mental, de 

acordo com o curso da graduação corroboram a literatura: há uma maior probabilidade 

de prejuízo da saúde mental em estudantes de áreas humanas, sociais e artes. 

Algumas das explicações incluem a expectativa em fazer contribuições originais e as 

demandas cognitivas (ex. busca por emoções, acesso ao “eu”), além do aprendizado 
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do arcabouço técnico, uma preocupação que não estaria presente nos cursos da área 

da saúde e tecnologias/exatas (Lipson et al., 2015).  

Com relação ao turno do estudo, observamos que os estudantes do turno da 

tarde apresentavam condição de saúde e de bem-estar melhor. Diversos estudos já 

evidenciam que o atraso dos horários escolares está relacionado com desfechos 

positivos como um melhor desempenho acadêmico e melhora da saúde física e 

mental, inclusive dos padrões de sono (Minges e Redeker, 2016; Mckeever e Clark, 

2017; Louzada e Pereira, 2018). 

Nossos achados sobre o uso de anticoncepcionais e sintomas depressivos 

corroboram a literatura: há uma associação entre o uso desse tipo de medicação na 

adolescência e diagnóstico de depressão, o que sugere que este pode ser um 

potencial efeito adverso do fármaco. Também existe uma relação entre o uso de 

anticoncepcionais orais e alterações de sono, com ressalvas às variabilidades 

individuais (Skovlund et al., 2016; Bezerra et al., 2018; Morssinkhof et al., 2021). Esses 

efeitos também podem não ser isolados pelo uso do fármaco e sim relacionados ao 

gênero, de forma que as alterações observadas foram resultantes da identificação 

com o gênero feminino e não um efeito do medicamento per se. 

Já sobre o uso de antidepressivos/ansiolíticos, o estudo de Cacozzi e 

colaboradores demonstrou que o uso desse tipo de medicação não influenciou o bem-

estar subjetivo, mas o diagnóstico de depressão é preditor de menor bem-estar 

subjetivo. No Estudo 1 não foi o nosso objetivo avaliar os efeitos farmacológicos dos 

antidepressivos e ansiolíticos e sim utilizar essa métrica como marcador de saúde 

mental. Além disso, o instrumento utilizado para avaliar ansiedade e depressão 

aplicado nesta tese não se propõe a fazer diagnóstico e sim uma triagem de sintomas 

compatíveis com esses transtornos (Zigmond e Snaith, 1983; Botega et al., 1995; 

Cacozzi et al., 2021). 

Como esperado, as práticas de mindfulness, meditação, pilates e yoga foram 

promotoras de saúde e, no caso da última, de maior bem-estar (Caldwell et al., 2010; 

Shannahoff-Khalsa, 2012; Crane et al., 2017; Galante et al., 2018; Lim e Hyun, 2021). 

Essas intervenções podem ser potenciais aliados capazes de melhorar o cenário 

desfavorável observado em estudantes universitários e corroborado pelo Estudo 1.  

As prevalências de sintomas compatíveis com ansiedade, de sonolência diurna 

e de qualidade subjetiva de sono ruim foram semelhantes as já descritas na literatura 
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(Fernandes et al., 2018; Hale et al., 2020; Araújo et al., 2021; Arsandaux et al., 2021; 

Ramar et al., 2021). Já os sintomas compatíveis com depressão foram mais altos na 

nossa amostra. 

Limitações do Estudo 1 

Uma das limitações do Estudo 1 é o viés de seleção devido ao método de 

amostragem realizado (de conveniência), o que pode explicar, por exemplo, a amostra 

composta majoritariamente por estudantes do gênero feminino. No entanto, essa é 

uma tendência observada nos ensaios clínicos e estudos em geral: a participação 

feminina é maior do que a masculina por motivos que variam do altruísmo ao 

encorajamento familiar (Lobato et al., 2014; Jager et al., 2017; Labots et al., 2018). 

Isso não invalida os achados, no entanto é importante enfatizar que eles são válidos 

para a nossa amostra e não devem ser extrapolados como representativos ou como 

dados populacionais.  

Outra limitação é inerente à aplicação do modelo de mediação em estudos 

transversais. O modelo aplicado no Estudo 1 foi construído com base na ordem teórica 

de causalidade (independente → mediadora → dependente) porém as estimativas são 

de natureza correlacional, ou seja, não inferem causalidade/predição (Fairchild e 

McDaniel, 2017). 

Sobre o Estudo 2, nosso objetivo inicial foi contemplado, no entanto, nossa 

hipótese não foi corroborada pelos achados.  

Não encontramos efeitos significativos do Programa de Promoção da Saúde 

Baseado em Mindfulness sobre a qualidade subjetiva e objetiva de sono, mensurada 

pela actigrafia. 

Como descrito anteriormente, esse Programa é eficaz para a promoção da 

saúde e qualidade de vida em diversas populações - policiais, profissionais da saúde 

e estudantes universitários (Demarzo et al., 2014; Lopes e Nihei, 2021; Trombka et 

al., 2021) - no entanto, seus efeitos sobre o sono e ritmos circadianos ainda não é 

bem estabelecido. Por não ser uma intervenção desenhada especificamente para o 

manejo de alterações nesse comportamento, isso pode explicar a ausência de 

achados positivos sobre a qualidade de sono. 

De fato, as evidências sobre dos efeitos das intervenções baseadas em 

mindfulness sobre o sono ainda não são claros e bem estabelecidos na literatura. Os 

resultados parecem depender de uma série de fatores dentre eles, a escolha da 
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população (com ou sem distúrbios de sono) e do controle (passivo ou ativo). A 

manutenção dos efeitos também parece ser afetada por fatores similares (Rusch et 

al., 2019; Dawson et al., 2020; Jiang et al., 2021; Chiodelli et al., 2022). 

As evidências demonstram que o mindfulness é eficaz para a melhora de 

sintomas de insônia e sendo considerado um tratamento auxiliar para as queixas de 

sono nessa população (Gong et al., 2016; Wang et al., 2020; Yang et al., 2021). A 

nossa amostra não foi composta por indivíduos com distúrbios de sono, apenas 

qualidade subjetiva de sono ruim, o que pode ter relação com a ausência de resultados 

positivos do mindfulness sobre a qualidade de sono. 

Uma das nossas hipóteses é que tenhamos atingido um “efeito teto”, ou seja, 

podemos ter falhado na identificação de uma possível diferença genuína de eficácia, 

seja pela escolha da população ou pela escolha do controle (Andrade, 2021), cuja 

consequência pode ser a ausência de achados benéficos esperados, como por 

exemplo, para a saúde mental.  

Isso é evidenciado pelos parâmetros estimados de sono obtidos pelo registro 

da actigrafia, como o tempo total de sono, latência e eficiência, cujos valores estão 

dentro do considerado adequado para a faixa etária do Estudo 2 (Hirshkowitz et al., 

2015; Watson et al., 2015), apesar de não existirem valores de referência 

estabelecidos para actigrafia (Barreira et al., 2022), o que corrobora nossa hipótese 

de um “efeito teto”. 

A psico-educação em sono aplicada como grupo controle foi desenhada com 

base em dois programas educacionais para sono: o Sleep 101 e o Sleep Health 

Promotion Program. Ambos se mostraram capazes de reduzir crenças e atitudes 

disfuncionais sobre esse comportamento, melhorar a higiene do sono e reduzir a 

latência para o sono (Kloss et al., 2016; Levenson et al., 2016), o que também pode 

ser uma explicação para a ausência de diferenças entre os grupos em nosso estudo. 

Dos desfechos avaliados, o Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Midfulness foi eficaz apenas para a melhora do bem-estar subjetivo (Demarzo et al., 

2014; Lopes e Nihei, 2021; Trombka et al., 2021), um resultado esperado já que a 

intervenção foi desenhada tendo esse desfecho como um dos seus focos.  

Já sobre os efeitos do mindfulness sobre os parâmetros de ritmicidade 

circadiana, ao nosso conhecimento, não existem trabalhos que tenham feito essa 

avaliação e este é o primeiro estudo que se propõe a avaliar os efeitos do Programa 
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de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness sobre os ritmos circadianos (Vallim 

et al., 2022).  

Algumas evidências preliminares demonstram que a prática de outros tipos de 

meditação não mindfulness, é capaz de reduzir os níveis de melatonina sérica e 

aumentar sua concentração salivar logo após a prática (Solberg et al., 2004; Liou et 

al., 2010). Apesar de possível, a comparação do nosso estudo com esses trabalhos é 

precoce pois a intervenção aplicada não é mesma, a amostra é composta por 

meditadores de longo prazo (praticam a mais de cinco anos) e nenhum deles se 

propôs a analisar a ritmicidade da melatonina, somente seus valores absolutos. 

Considerando essas ressalvas, encontramos diferenças entre os grupos PS e 

IBM para a carga excreta de 6-sulfatoximelatonina, com uma redução da razão 

noite/dia no grupo IBM. Essa diferença pode explicar a maior prevalência de 

voluntários com qualidade subjetiva de sono no grupo IBM, o que é um viés e uma 

limitação do nosso estudo, já que os grupos são por base diferentes no que concerne 

a esse parâmetro. 

O perfil de excreção do cortisol apresentou uma forma esperada: as amostras 

estavam mais concentradas pela manhã, o que seria uma sinalização temporal 

compatível com o dia. Já as de 6-sulfatoximelatonina não apresentaram o padrão 

esperado, esperávamos amostras mais concentradas durante a noite, no entanto, o 

observado foi uma concentração maior pela manhã (Lushington et al., 1996; Benloucif 

et al., 2005; Turpeinen e Hämäläinen, 2013; Minnetti et al., 2020). Uma possível 

explicação para esse achado seriam os horários de término do sono, que foram mais 

tardios.  

Independente da intervenção aplicada, encontramos alguns resultados 

relacionados ao cronotipo dos estudantes já esperados: os estudantes vespertinos 

apresentaram atraso em marcadores de fase do ritmo de atividade e repouso, de 

exposição à luz, da temperatura corporal periférica e nos momentos de pico da 

excreção de cortisol e 6-sulfatoximelatonina (Lewy, 1999; Mckay e Cidlowski, 2003; 

Arendt, 2006; Levandovski et al., 2013; Turpeinen e Hämäläinen, 2013; Segerstrom et 

al., 2017). 

Uma informação adicional e interessante que observamos no Estudo 2 foi o 

efeito moderador do cronotipo, sobre ambas as intervenções. A depender do desfecho 
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os vespertinos foram mais beneficiados pela IBM (ex. tempo expostos a luzes baixas) 

ou pela PS (ex. ritmo de atividade e repouso).  

Evidências mais recentes têm demonstrado que o cronotipo é um moderador 

de alguns efeitos de intervenções, dentre eles de terapias digitais para tratamento de 

insônia e atenção sustentada (Barclay e Myachykov, 2017; Faaland et al., 2022), o 

que sugere talvez uma necessidade de elaboração de intervenções adaptadas aos 

cronotipos, tanto de horários para a sua aplicação quanto de conteúdo, ou que 

consideram essa variável na avaliação dos seus resultados.  

Além disso, apesar do Estudo 2 ter sido desenhado como um ensaio clínico 

controlado e randomizado, ele foi conduzido com algumas características compatíveis 

com um ensaio de vida real, como a coleta de dados em um cenário cotidiano e o 

mais próximo possível da vida real dos estudantes.  

Nesses estudos a validade externa é maior quando comparados com os 

ensaios clínicos randomizados, de forma que a informação obtida é mais facilmente 

extrapolada para a população geral e pode fornecer insights sobre os efeitos em 

indivíduos que não são representados nos ensaios randomizados (ex. os que não se 

encaixam nos critérios de elegibilidade).  

Limitações do Estudo 2 

Uma das limitações dos ensaios de vida real que foi observada no Estudo 2 é 

a limitada validade interna e dificuldade de excluir potenciais confundidores, como a 

condução do trabalho durante a vigência da pandemia (Cohen et al., 2015), o que 

acreditamos que impactou nossos resultados. 

Quanto a viabilidade e adesão dos participantes, observamos uma perda maior 

no grupo PS. Apesar das justificativas para as desistências – incompatibilidade de 

horários e problemas pessoais, esse dado demonstra que a falta de adesão também 

está relacionada com à intervenção dada. Uma das nossas hipóteses é o formato de 

palestra/aula expositiva, que pode ter desmotivado a participação mais assídua nesse 

grupo. 

Outra limitação do estudo que pode ter impactado é a entrega do conteúdo de 

forma remota e o tempo de sessão reduzido. Apesar de trabalhos demonstrarem a 

eficácia do mindfulness e sua aplicação na forma virtual sobre a melhora da qualidade 

de sono e do estresse psicológico  (Compen et al., 2018; Sard-Peck et al., 2018; Jiang 

et al., 2021), temos consciência de que a interação com o instrutor é fundamental para 
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o engajamento e resultados das práticas formais, o que pode ter sido prejudicado pelo 

formato remoto. 

Outro fator que pode ter impactado os resultados foi o tempo de sessão 

reduzido. O protocolo original MBHP é composto por práticas formais com duração de 

uma hora e meia a duas horas (Demarzo e García-Campayo, 2015; Demarzo e 

Garcia-Campayo, 2017), no entanto devido à necessidade de adaptação para o 

formato remoto, essa redução do tempo de sessão foi necessária. 

Apesar do nosso tamanho amostral ser compatível com o cálculo realizado a 

priori, existe a possibilidade de ter ocorrido erro tipo II, no qual há uma falha na 

identificação de um efeito pois o efeito é pequeno, não alcançando significância 

estatística. Os estudos sobre os efeitos do mindfulness sobre o sono apresentam 

tamanhos de amostra variáveis, com intervalos entre 20 e 400 indivíduos, além de 

existir uma alta variabilidade na população (ex. câncer, obesidade, insônia) (Gong et 

al., 2016; Rusch et al., 2019; Wang et al., 2020; Jiang et al., 2021; Yang et al., 2021; 

Chiodelli et al., 2022), o que dificulta a comparação dos resultados. No entanto, 

achamos válido destacar essa possível limitação para o nosso trabalho. 

Avaliações sobre os efeitos do Programa de Promoção da Saúde Baseado em 

Mindfulness em universitários, especialmente sobre o sono e ritmos circadianos, ainda 

precisam ser feitas e os resultados replicados. Por mais que tenham sido observados 

alguns efeitos benéficos no Estudo 2, deve-se considerar as particularidades da 

amostra, do grupo controle e o desenho do estudo.  

Apesar das limitações encontradas, consideramos a pesquisa realizada no 

Estudo 2 de grande relevância já que as evidências dos efeitos das intervenções 

baseadas em mindfulness, especialmente do Programa de Promoção da Saúde 

Baseado em Mindfulness, sobre o sono e ritmos biológicos não são bem estabelecidas 

na literatura, quando são ausentes. Esse foi o primeiro estudo que investigou os 

efeitos desse tipo de intervenção sobre os parâmetros de ritmicidade circadiana 

(Vallim et al., 2022). 

Apesar da literatura relacionada a esse tema e a essa população apresentar 

uma tendência de crescimento, ela ainda é escassa e não tem uma padronização com 

relação ao protocolo, tipo de controle, dentre outros fatores que podem interferir nos 

resultados. Como o Estudo 2 foi um estudo randomizado e controlado acreditamos 

que ele possa contribuir na literatura científica sobre o tema e introduza dados 
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importantes na pesquisa sobre mindfulness, estudantes universitários, sono e ritmos 

biológicos. 

Como considerações finais gostaríamos de ressaltar que a melhora na 

qualidade de sono, nos parâmetros de ritmicidade circadiana, saúde mental e bem-

estar oriundos do treinamento em mindfulness devem considerar aspectos individuais 

da amostra (ex. cronotipo) e do desenho do estudo (ex. grupo controle). Futuros 

estudos com tamanho amostral maior e que explorem essas particularidades da 

amostra podem ser úteis para confirmar os achados encontrados no Estudo 2.      
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Consideramos a pesquisa realizada para esta tese de grande importância já 

que foi um estudo completo, desde a caracterização completa da amostra até a oferta 

de uma intervenção que pudesse atuar sobre esse cenário. 

Nosso objetivo inicial em ambos os Estudos foi contemplado, apesar as 

hipóteses do Estudo 2 não terem sido corroboradas 

No Estudo 1, o bem-estar subjetivo dos estudantes foi caracterizado e 

conseguimos identificar as variáveis comportamentais mediadoras do bem-estar 

subjetivo, mais especificamente a qualidade subjetiva de sono, estresse, sintomas de 

depressão e afetos e alguns perfis mais vulneráveis associados com prejuízo do bem-

estar, dentre eles preferências vespertinas, identificação com o gênero feminino, 

prejuízo da saúde mental e não praticar práticas promotoras da saúde como 

pilates/yoga. 

Já para o Estudo 2, podemos concluir que não houve efeitos significativos do 

Programa de Promoção da Saúde Baseado em Mindfulness e da Psico-educação em 

Sono sobre a qualidade de sono (subjetiva e objetiva) e sobre os marcadores de 

ritmicidade circadiana. Foram observadas evidências preliminares de um efeito do 

Programa sobre o bem-estar subjetivo, sobre a secreção de 6-sulfatoximelatonina e 

de ambas as intervenções sobre o burnout. Não observamos efeitos significativos de 

ambas as intervenções sobre o estresse e sintomas relacionados com a saúde mental 

nos estudantes que compuseram a nossa amostra. É importante ressaltar o efeito 

moderador do cronotipo e da importância de considerar essa característica individual 

em trabalhos futuros.  
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APÊNDICE 1 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1 (efeitos diretos)  

Efeitos diretos (valor de p) 

Preferências circadianas 0,33 

Pandemia 0,27 

Gênero: masculino vs. feminino 0,22 

Gênero: fluido vs. feminino 0,095 

Gênero: queer vs. feminino 0,007* 

Gênero: agênero vs. feminino <0,001* 

Instituição 0,46 

Área do curso: tecnologias/exatas vs. saúde 0,28 

Área do curso: sociais/humanas vs. saúde 0,97 

Turno: manhã vs. integral 0,23 

Turno: noite vs. integral 0,57 

Turno: tarde vs. integral 0,62 

Trabalho 0,061 

Melatonina 0,87 

Anticoncepcional 0,081 

Antidepressivos/Ansiolíticos 0,77 

Prática mindfulness 0,058 

Prática meditação 0,20 

Prática pilates/yoga 0,21 
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APÊNDICE 2 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos das preferências circadianas via variáveis 

mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,016*  

Autobondade 0,72 0,036* 

Autojulgamento 0,53 0,071 

Condição humana 0,83 0,72 

Isolamento 0,42 0,003* 

Mindfulness 0,45 0,19 

Superidentificação 0,51 0,012* 

Autocompaixão 0,43 0,017* 

Qualidade subjetiva de sono 0,017*  

Ansiedade 0,52 0,049* 

Depressão 0,010*  

Sonolência diurna 0,21 0,068 

Consciência 0,60 0,25 

Aceitação 0,17 0,035* 

Burnout pessoal 0,78 <0,001* 

Burnout estudos  0,46 <0,001* 

Burnout colegas 0,49 0,41 

Burnout professores 0,64 0,62 

Burnout 0,30 <0,001* 

Afetos negativos 0,068 <0,001* 

Afetos positivos <0,001*  
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APÊNDICE 3 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos da pandemia via variáveis mediadoras e efeitos não 

relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,53 0,48 

Autobondade 0,77 0,17 

Autojulgamento 0,83 0,68 

Condição humana 0,75 0,60 

Isolamento 0,51 0,15 

Mindfulness 0,36 0,062 

Superidentificação 0,72 0,45 

Autocompaixão 0,58 0,26 

Qualidade subjetiva de sono 0,53 0,49 

Ansiedade 0,96 0,92 

Depressão 0,17 0,12 

Sonolência diurna 0,11 0,014* 

Consciência 0,48 0,19 

Aceitação 0,72 0,71 

Burnout pessoal 0,82 0,18 

Burnout estudos  0,50 0,027* 

Burnout colegas 0,24 0,060 

Burnout professores 0,70 0,12 

Burnout 0,35 0,021* 

Afetos negativos 0,80 0,76 

Afetos positivos 0,041*  
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APÊNDICE 4 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos do gênero (masculino vs. feminino) via variáveis 

mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,032*  

Autobondade 0,72 0,002* 

Autojulgamento 0,48 0,017* 

Condição humana 0,42 0,006* 

Isolamento 0,51 0,10 

Mindfulness 0,24 <0,001* 

Superidentificação 0,50 0,005* 

Autocompaixão 0,40 <0,001* 

Qualidade subjetiva de sono 0,039*  

Ansiedade 0,50 <0,001* 

Depressão 0,010*  

Sonolência diurna 0,12 0,031* 

Consciência 0,55 0,27 

Aceitação 0,065 <0,001* 

Burnout pessoal 0,77 <0,001* 

Burnout estudos  0,48 <0,001* 

Burnout colegas 0,28 0,082 

Burnout professores 0,75 0,36 

Burnout 0,33 <0,001* 

Afetos negativos 0,065 <0,001* 

Afetos positivos <0,001*  
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APÊNDICE 5 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos da instituição (privada vs. pública) via variáveis 

mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,53 0,49 

Autobondade 0,98 0,94 

Autojulgamento 0,88 0,80 

Condição humana 0,79 0,69 

Isolamento 0,61 0,32 

Mindfulness 0,33 0,067 

Superidentificação 0,84 0,67 

Autocompaixão 0,66 0,42 

Qualidade subjetiva de sono 0,20 0,14 

Ansiedade 0,86 0,72 

Depressão 0,61 0,58 

Sonolência diurna 0,48 0,45 

Consciência 0,60 0,39 

Aceitação 0,44 0,34 

Burnout pessoal 0,91 0,69 

Burnout estudos  0,60 0,20 

Burnout colegas 0,31 0,12 

Burnout professores 0,69 0,21 

Burnout 0,67 0,52 

Afetos negativos 0,72 0,67 

Afetos positivos 0,94 0,081 
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APÊNDICE 6 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos da área do curso (tecnologias e exatas vs. saúde) via 

variáveis mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,16 0,081 

Autobondade 0,89 0,68 

Autojulgamento 0,62 0,29 

Condição humana 0,45 0,096 

Isolamento 0,51 0,13 

Mindfulness 0,43 0,17 

Superidentificação 0,61 0,12 

Autocompaixão 0,52 0,13 

Qualidade subjetiva de sono 0,11 0,032* 

Ansiedade 0,62 0,32 

Depressão 0,14 0,12 

Sonolência diurna 0,84 0,83 

Consciência 0,46 0,13 

Aceitação 0,10 0,003* 

Burnout pessoal 0,84 0,40 

Burnout estudos  0,73 0,48 

Burnout colegas 0,42 0,29 

Burnout professores 0,66 0,030* 

Burnout 0,44 0,11 

Afetos negativos 0,78 0,75 

Afetos positivos 0,41 0,40 
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APÊNDICE 7 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos da área do curso (sociais e humana vs. saúde) via 

variáveis mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,38 0,32 

Autobondade 0,85 0,53 

Autojulgamento 0,48 0,020* 

Condição humana 0,79 0,67 

Isolamento 0,47 0,040* 

Mindfulness 0,61 0,48 

Superidentificação 0,57 0,044* 

Autocompaixão 0,49 0,11 

Qualidade subjetiva de sono 0,18 0,099 

Ansiedade 0,88 0,80 

Depressão 0,076 0,045* 

Sonolência diurna 0,58 0,55 

Consciência 0,51 0,27 

Aceitação 0,27 0,21 

Burnout pessoal 0,84 0,32 

Burnout estudos  0,67 0,39 

Burnout colegas 0,80 0,76 

Burnout professores 0,70 0,16 

Burnout 0,56 0,39 

Afetos negativos 0,77 0,75 

Afetos positivos 0,088 0,077 
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APÊNDICE 8 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos do turno de estudo (manhã vs. integral) via variáveis 

mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,66 0,64 

Autobondade 0,83 0,51 

Autojulgamento 0,61 0,27 

Condição humana 0,72 0,52 

Isolamento 0,69 0,47 

Mindfulness 0,46 0,25 

Superidentificação 0,93 0,87 

Autocompaixão 0,63 0,35 

Qualidade subjetiva de sono 0,82 0,81 

Ansiedade 0,95 0,92 

Depressão 0,99 0,99 

Sonolência diurna 0,37 0,33 

Consciência 0,50 0,14 

Aceitação 0,92 0,92 

Burnout pessoal 0,89 0,57 

Burnout estudos  0,51 0,013* 

Burnout colegas 0,29 0,080 

Burnout professores 0,70 0,22 

Burnout 0,40 0,059 

Afetos negativos 0,76 0,72 

Afetos positivos 0,18 0,16 
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APÊNDICE 9 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos do turno de estudo (noite vs. integral) via variáveis 

mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,55 0,52 

Autobondade 0,74 0,13 

Autojulgamento 0,91 0,85 

Condição humana 0,93 0,88 

Isolamento 0,86 0,78 

Mindfulness 0,69 0,58 

Superidentificação 0,62 0,26 

Autocompaixão 0,64 0,44 

Qualidade subjetiva de sono 0,67 0,68 

Ansiedade 0,49 0,010* 

Depressão 0,13 0,055 

Sonolência diurna 0,82 0,81 

Consciência 0,73 0,59 

Aceitação 0,32 0,21 

Burnout pessoal 0,83 0,28 

Burnout estudos  0,77 0,60 

Burnout colegas 0,59 0,48 

Burnout professores 0,90 0,81 

Burnout 0,57 0,38 

Afetos negativos 0,12 0,012* 

Afetos positivos 0,90 0,90 
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APÊNDICE 10 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos do turno de estudo (tarde vs. integral) via variáveis 

mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,86 0,85 

Autobondade 0,92 0,76 

Autojulgamento 0,54 0,12 

Condição humana 0,62 0,38 

Isolamento 0,75 0,58 

Mindfulness 0,71 0,61 

Superidentificação 0,82 0,67 

Autocompaixão 0,64 0,40 

Qualidade subjetiva de sono 0,73 0,71 

Ansiedade 0,68 0,36 

Depressão 0,92 0,92 

Sonolência diurna 0,86 0,85 

Consciência 0,44 0,035* 

Aceitação 0,59 0,56 

Burnout pessoal 0,89 0,54 

Burnout estudos  0,83 0,70 

Burnout colegas 0,65 0,57 

Burnout professores 0,63 0,001* 

Burnout 0,36 0,063 

Afetos negativos 0,46 0,35 

Afetos positivos 0,76 0,76 
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APÊNDICE 11 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos do trabalho (sim vs. não/não declarou) via variáveis 

mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,70 0,67 

Autobondade 0,80 0,37 

Autojulgamento 0,68 0,37 

Condição humana 0,86 0,80 

Isolamento 0,69 0,45 

Mindfulness 0,85 0,81 

Superidentificação 0,56 0,052 

Autocompaixão 0,62 0,33 

Qualidade subjetiva de sono 0,56 0,51 

Ansiedade 0,89 0,83 

Depressão 0,78 0,77 

Sonolência diurna 0,36 0,27 

Consciência 0,40 0,002* 

Aceitação 0,70 0,67 

Burnout pessoal 0,88 0,57 

Burnout estudos  0,75 0,57 

Burnout colegas 0,79 0,76 

Burnout professores 0,80 0,55 

Burnout 0,70 0,61 

Afetos negativos 0,56 0,48 

Afetos positivos 0,86 0,83 
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APÊNDICE 12 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos do uso de melatonina (sim vs. não) via variáveis 

mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,60 0,56 

Autobondade 0,72 0,033* 

Autojulgamento 0,65 0,31 

Condição humana 0,48 0,14 

Isolamento 0,53 0,10 

Mindfulness 0,49 0,31 

Superidentificação 0,68 0,33 

Autocompaixão 0,47 0,050* 

Qualidade subjetiva de sono 0,17 0,10 

Ansiedade 0,60 0,21 

Depressão 0,82 0,80 

Sonolência diurna 0,34 0,22 

Consciência 0,79 0,70 

Aceitação 0,64 0,62 

Burnout pessoal 0,91 0,67 

Burnout estudos  0,71 0,56 

Burnout colegas 0,80 0,79 

Burnout professores 0,74 0,30 

Burnout 0,89 0,85 

Afetos negativos 0,38 0,27 

Afetos positivos 0,99 0,99 
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APÊNDICE 13 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos do uso de anticoncepcional (sim vs. não/não 

declarou) via variáveis mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar 

subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,27 0,26 

Autobondade 0,76 0,17 

Autojulgamento 0,92 0,86 

Condição humana 0,94 0,91 

Isolamento 0,98 0,97 

Mindfulness 0,80 0,74 

Superidentificação 0,69 0,38 

Autocompaixão 0,98 0,97 

Qualidade subjetiva de sono 0,41 0,36 

Ansiedade 0,56 0,069 

Depressão 0,015*  

Sonolência diurna 0,15 0,025* 

Consciência 0,83 0,74 

Aceitação 0,70 0,64 

Burnout pessoal 0,82 0,24 

Burnout estudos  0,58 0,18 

Burnout colegas 0,32 0,18 

Burnout professores 0,93 0,84 

Burnout 0,55 0,32 

Afetos negativos 0,10 0,010* 

Afetos positivos 0,40 0,39 
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APÊNDICE 14 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos do uso de antidepressivos/ansiolíticos (sim vs. 

não/não declarou) via variáveis mediadoras e efeitos não relacionados com o 

bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,020*  

Autobondade 0,68 <0,001* 

Autojulgamento 0,44 <0,001* 

Condição humana 0,34 <0,001* 

Isolamento 0,40 <0,001* 

Mindfulness 0,20 <0,001* 

Superidentificação 0,50 <0,001* 

Autocompaixão 0,36 <0,001* 

Qualidade subjetiva de sono 0,027*  

Ansiedade 0,46 <0,001* 

Depressão 0,002*  

Sonolência diurna 0,17 0,10 

Consciência 0,52 0,22 

Aceitação 0,77 0,75 

Burnout pessoal 0,77 <0,001* 

Burnout estudos  0,49 0,003* 

Burnout colegas 0,26 0,056 

Burnout professores 0,66 0,012* 

Burnout 0,32 <0,001* 

Afetos negativos 0,090 0,003* 

Afetos positivos 0,001*  
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APÊNDICE 15 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos da prática de mindfulness (sim vs. não/não declarou) 

via variáveis mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,41 0,36 

Autobondade 0,73 0,095 

Autojulgamento 0,78 0,62 

Condição humana 0,56 0,31 

Isolamento 0,50 0,071 

Mindfulness 0,27 0,017* 

Superidentificação 0,55 0,029* 

Autocompaixão 0,45 0,043* 

Qualidade subjetiva de sono 0,58 0,54 

Ansiedade 0,90 0,84 

Depressão 0,43 0,42 

Sonolência diurna 0,099 0,017* 

Consciência 0,42 0,033* 

Aceitação 0,33 0,19 

Burnout pessoal 0,95 0,82 

Burnout estudos  0,87 0,79 

Burnout colegas 0,79 0,75 

Burnout professores 0,78 0,49 

Burnout 0,72 0,64 

Afetos negativos 0,64 0,57 

Afetos positivos 0,44 0,43 
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APÊNDICE 16 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos da prática de meditação (sim vs. não/não declarou) 

via variáveis mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,88 0,87 

Autobondade 0,77 0,22 

Autojulgamento 0,79 0,66 

Condição humana 0,72 0,58 

Isolamento 0,76 0,60 

Mindfulness 0,32 0,039* 

Superidentificação 0,84 0,69 

Autocompaixão 0,57 0,26 

Qualidade subjetiva de sono 0,39 0,32 

Ansiedade 0,69 0,37 

Depressão 0,70 0,70 

Sonolência diurna 0,44 0,39 

Consciência 0,47 0,038* 

Aceitação 0,71 0,66 

Burnout pessoal 0,91 0,68 

Burnout estudos  0,94 0,90 

Burnout colegas 0,41 0,32 

Burnout professores 0,86 0,69 

Burnout 0,76 0,70 

Afetos negativos 0,59 0,50 

Afetos positivos 0,065 0,053 
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APÊNDICE 17 – Parâmetros da análise estatística do modelo de mediação do 

Estudo 1: efeitos indiretos da prática de pilates/yoga (sim vs. não/não declarou) 

via variáveis mediadoras e efeitos não relacionados com o bem-estar subjetivo 

Variáveis mediadoras Valor de p (indireto) Valor de p (não relacionados bem-estar) 

Estresse percebido  0,10 0,034* 

Autobondade 0,74 0,16 

Autojulgamento 0,64 0,40 

Condição humana 0,75 0,61 

Isolamento 0,82 0,71 

Mindfulness 0,48 0,27 

Superidentificação 0,61 0,17 

Autocompaixão 0,55 0,23 

Qualidade subjetiva de sono 0,34 0,26 

Ansiedade 0,56 0,035* 

Depressão 0,45 0,42 

Sonolência diurna 0,22 0,14 

Consciência 0,96 0,95 

Aceitação 0,37 0,28 

Burnout pessoal 0,81 0,11 

Burnout estudos  0,51 0,007* 

Burnout colegas 0,40 0,28 

Burnout professores 0,76 0,29 

Burnout 0,41 0,043* 

Afetos negativos 0,53 0,47 

Afetos positivos 0,42 0,41 
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APÊNDICE 18 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a qualidade 

subjetiva de sono  

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,10/0,82 0,46/066 

Tempo 0,22/0,57 0,59/0,88 

Grupo*Tempo 0,15/0,38 0,98/0,63 

Número de sessões 0,61/0,30 0,47/0,96 

Cronotipo 0,36/0,20 0,72/1,0 

Indivíduo < 0,001*/ < 0,001* 0,039*/0,011* 

Instituição 1,0/ 1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,58/0,34 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,75/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 410,3 R2 = 0,60. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
265,8 R2 = 0,44. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 543,6 R2 = 0,57. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 333,4 R2 = 0,45.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o Índice 
de Qualidade de Sono de Pittsburgh. Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão 
(intervalo de confiança de 95%). As frequências estão representadas como valores absolutos e, entre 
parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 5,4 ± 1,7  

(4,3 – 6,5) 

7,9 ± 3,1  

(6,3 – 9,5) 

6,1 ± 2,5  

(5,0 – 7,3) 

7,1 ± 2,5  

(6,1 – 8,1) 

Qualidade de 

sono ruim 

 

4 (36) 

 

15 (88) 

 

8 (44) 

 

17 (77) 

Durante 4,7 ± 1,6  

(3,8 – 5,7) 

6,0 ± 3,3  

(4,4 – 7,6) 

5,3 ± 2,0  

(4,4 – 6,1) 

5,9 ± 3,3  

(4,5 – 7,2) 

Qualidade de 

sono ruim 

 

2 (17) 

 

9 (47) 

 

8 (40) 

 

10 (45) 

Pós 4,5 ± 1,4  

(3,7 – 5,3) 

5,3 ± 2,7  

(4,0 – 6,6) 

5,0 ± 2,1  

(4,0 – 6,0) 

4,7 ± 2,6  

(3,6 – 5,8) 

Qualidade de 

sono ruim 

 

3 (27) 

 

6 (32) 

 

6 (35) 

 

6 (29) 

Pré vs. Durante -0,1 ± 1,7  

(-1,1 – 0,9) 

-2,1 ± 3,2  

(-3,8 – -0,5) 

-1,9 ± 2,2  

(-3,0 – -1,0) 

-1,9 ± 2,8  

(-3,1 – -0,9) 

Pré vs. Pós -0,8 ± 1,5  

(-1,8 – 0,2) 

-1,4 ± 3,3  

(-3,2 – 0,3). 

-1,2 ± 1,8  

(-2,1 – -0,3) 

-2,1 ± 2,3  

(-3,2 – -1,0) 
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APÊNDICE 19 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o tempo 

total de sono (em horas) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,69/0,82 0,72/0,99 

Tempo 0,41/0,55 0,11/0,76 

Grupo*Tempo 0,95/0,99 0,30/0,30 

Número de sessões 0,66/0,37 0,035*/0,28 

Cronotipo 0,34/,012 0,63/0,44 

Indivíduo 0,003*/<0,001* 1,0/0,79 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 0,45/0,31 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 173,2 R2 = 0,56. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
96,3 R2 = 0,18. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 214,5 R2 = 0,64. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 113,9 R2 = 0,16.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o tempo 
total de sono (em horas) mensurado a partir da actigrafia. Os valores estão apresentados como 
média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão representadas como 
valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 7,2 ± 0,9  

(6,6 – 7,8) 

7,2 ± 0,7  

(6,8 – 7,6) 

7,0 ± 0,9 

(6,5 – 7,4) 

7,1 ± 0,7  

(6,8 – 7,4) 

Durante 7,2 ± 0,9  

(6,6 – 7,7) 

7,1 ± 1,0  

(6,6 – 7,5) 

6,8 ± 1,1 

(6,2 – 7,4) 

7,0 ± 1,1 

(6,5 – 7,4) 

Pós 6,9 ± 0,5  

(6,5 – 7,3) 

6,8 ± 0,8  

(6,3 – 7,2) 

6,8 ± 0,6 

(6,5 – 7,2) 

6,8 ± 0,8  

(6,4 – 7,1) 

Pré vs. Durante 0,2 ± 0,7  

(-0,4 – 0,7) 

-0,1 ± 0,7 

(-0,4 – 0,3) 

-0,2 ± 0,8  

(-0,7 – 0,3) 

-0,01 ± 0,7  

(-0,4 – 0,3) 

Pré vs. Pós -0,5 ± 0,7  

(-1,2 – 0,2). 

-0,3 ± 0,8  

(-0,8 – 0,2) 

-0,4 ± 0,7  

(-0,9 – 0,06) 

-0,3 ± 0,8 

(-0,7 – 0,2) 
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APÊNDICE 20 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o tempo 

acordado após o início do sono (em minutos) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,096/0,46 0,70/0,37 

Tempo 0,44/0,98 0,79/0,077 

Grupo*Tempo 0,59/0,99 0,60/0,64 

Número de sessões 0,14/0,68 0,94/0,11 

Cronotipo 0,50/0,96 0,32/0,28 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,10/0,11 

Instituição 0,59/1,0 0,96/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,25/0,60 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 621,5 R2 = 0,76. (Relativos) Ajuste do modelo Ajuste do 
modelo AIC = 346,2 R2 = 0,47. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 765,6 R2 = 0,82. 
(Relativos) Ajuste do modelo AIC = 405,0 R2 = 0,50. 
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o tempo 
acordado após o início do sono (em minutos) mensurado a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 41,3 ± 19,3  

(27,9 – 54,6) 

68,9 ± 31,1  

(52,6 – 85,2) 

41,3 ± 19,3 

(27,9 – 54,6) 

68,9 ± 31,1  

(52,6 – 85,2) 

Durante 45,5 ± 17,1  

(34,9 – 56,1) 

60,6 ± 37,3  

(42,3 – 78,8) 

45,5 ± 17,1 

(34,9 – 56,1) 

60,6 ± 37,3 

(42,3 – 78,8) 

Pós 37,9 ± 22,6  

(21,1 – 54,6) 

63,4 ± 29,9  

(47,2 – 79,6) 

37,9 ± 22,6 

(21,1 – 54,6) 

63,4 ± 29,9  

(78,8 – 79,6) 

Pré vs. Durante -2,9 ± 17,1  

(-15,5 – 9,8) 

-1,7 ± 22,8  

(-13,6 – 10,2) 

-2,9 ± 17,1 

(-15,5 – 9,8) 

-1,7 ± 22,8 

(-13,6 – 10,2) 

Pré vs. Pós -5,2 ± 22,2  

(-24,7 – 14,3) 

9,3 ± 23,0  

(-22,2 – 3,7) 

-5,2 ± 22,2  

(-24,7 – 14,3) 

-9,3 ± 23,0 

(-22,2 – 3,7) 
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APÊNDICE 21 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o índice de 

fragmentação do sono (em eventos por hora) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,72/0,96 0,66/0,58 

Tempo 0,38/0,99 0,23/0,059 

Grupo*Tempo 0,38/0,84 0,77/0,77 

Número de sessões 0,21/0,90 0,24/0,060 

Cronotipo 0,33/0,65 0,11/0,12 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,33/0,35 

Instituição 1,0/1,0 0,38/0,38 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 103,1 R2 = 0,53. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
79,4 R2 = 0,57. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 127,5 R2 = 0,62. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 86,1 R2 = 0,52. 
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o índice 
de fragmentação do sono (em número de eventos por hora) mensurado a partir da actigrafia. Os 
valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As 
frequências estão representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 0,7 ± 0,4  

(0,5 – 1,0) 

1,0 ± 0,5  

(0,7 – 1,2) 

0,9 ± 0,7 

(0,5 – 1,3) 

1,0 ± 0,4  

(0,8 – 1,2) 

Durante 0,9 ± 0,8  

(0,4 – 1,4) 

0,9 ± 0,5  

(0,6 – 1,2) 

1,0 ± 0,8 

(0,6 – 1,5) 

0,9 ± 0,5 

(0,7 – 1,1) 

Pós 0,8 ± 0,4  

(0,4 – 1,1) 

0,9 ± 0,4  

(0,7 – 1,2) 

0,7 ± 0,4 

(0,4 – 0,9) 

0,9 ± 0,4  

(0,7 – 1,1) 

Pré vs. Durante -0,2 ± 0,9  

(-0,5 – 0,9) 

-0,03 ± 0,3  

(-0,12 – 0,2) 

0,2 ± 0,8 

(-0,3 – 0,7) 

0,01 ± 0,3  

(-0,1 – 0,1) 

Pré vs. Pós -0,01 ± 0,4  

(-0,4 – 0,4) 

-0,08 ± 0,7  

(-0,3 – 0,5) 

-0,1 ± 0,4  

(-0,4 – 0,2) 

0,05 ± 0,6 

(-0,3 – 0,4) 
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APÊNDICE 22 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a latência 

para o sono (em minutos) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,33/0,46 0,20/0,058 

Tempo 0,89/0,84 0,13/0,38 

Grupo*Tempo 0,67/0,30 0,16/0,61 

Número de sessões 0,69/0,84 0,19/0,46 

Cronotipo 0,77/0,28 0,77/0,34 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,059/0,053 

Instituição 0,33/0,38 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 547,6 R2 = 0,80. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
288,5 R2 = 0,51. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 663,6 R2 = 0,75. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 354,0 R2 = 0,58. 
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a latência 
para o sono (em minutos) mensurado a partir da actigrafia. Os valores estão apresentados como 
média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão representadas como 
valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 4,8 ± 4,1  

(1,9 – 7,6) 

18,6 ± 18,2  

(9,1 – 28,2) 

8,1 ± 6,8 

(4,3 – 11,9) 

18,1 ± 16,2 

(10,5 – 25,6) 

Durante 12,4 ± 24,6  

(-2,8 – 27,6) 

16,3 ± 20,1  

(6,4 – 26,1) 

15,2 ± 24,2 

(2,5 – 27,9) 

14,6 ± 18,3 

(6,6 – 22,6) 

Pós 14,6 ± 14,8  

(3,6 – 25,5) 

16,4 ± 15,8  

(7,8 – 25,0) 

14,9 ± 12,2 

(7,3 – 22,5) 

15,4 ± 15,4  

(7,8 – 22,9) 

Pré vs. Durante -0,7 ± 5,0  

(-4,4 – 3,0) 

-2,4 ± 9,3  

(-7,2 – 2,5) 

2,3 ± 14,0 

(-6,0 – 10,5) 

-3,4 ± 9,3  

(-7,8 – 1,1) 

Pré vs. Pós 6,4 ± 5,6  

(1,5 – 11,3) 

-3,2 ± 13,5  

(-10,8 – 4,5) 

4,8 ± 6,6  

(0,2 – 9,3) 

-3,6 ± 12,9 

(-10,3 – 3,2) 
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APÊNDICE 23 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a eficiência 

do sono (em porcentagem) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,12/0,55 0,90/0,88 

Tempo 0,41/0,94 0,81/0,085 

Grupo*Tempo 0,41/0,81 0,089/0,18 

Número de sessões 0,23/0,75 0,76/0,10 

Cronotipo 0,74/0,79 0,31/0,37 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,003*/0,002* 

Instituição 0,28/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,35/0,70 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 427,4 R2 = 0,76. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
231,2 R2 = 0,69. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 530,7 R2 = 0,79. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 269,2 R2 = 0,68.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a eficiência 
do sono (em porcentagem) mensurado a partir da actigrafia. Os valores estão apresentados como 
média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão representadas como 
valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 88,8 ± 4,8  

(85,5 – 92,2) 

82,2 ± 6,6  

(78,7 – 85,7) 

85,3 ± 9,5 

(80,0 – 90,7) 

82,1 ± 6,1 

(79,3 – 84,9) 

Durante 86,7 ± 5,9  

(83,1 – 90,3) 

83,2 ± 7,9  

(79,4 – 87,1) 

83,7 ± 10,4 

(78,3 – 89,1) 

83,3 ± 7,4 

(80,0 – 86,6) 

Pós 86,8 ± 6,0  

(82,4 – 91,3) 

82,3 ± 5,7  

(79,2 – 85,4) 

87,4 ± 5,0 

(84,3 – 90,5) 

83,0 ± 5,5  

(80,3 – 85,7) 

Pré vs. Durante 0,7 ± 3,3  

(-1,7 – 3,1) 

-0,1 ± 5,8  

(-3,2 – 2,9) 

-0,3 ± 4,2 

(-2,3 – 2,2) 

-0,03 ± 5,2  

(-2,5 – 2,5) 

Pré vs. Pós -1,6 ± 5,4  

(-6,4 – 3,2) 

1,4 ± 5,2  

(-1,5 – 4,3) 

0,5 ± 5,2  

(-3,1 – 4,2) 

1,9 ± 5,8 

(-1,2 – 5,0) 
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APÊNDICE 24 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para os horários 

de início e término do sono 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Início Término 

Grupo 0,93/0,67 0,98/0,64 

Tempo 0,39/0,39 0,098/0,094 

Grupo*Tempo 0,046*/0,16 0,25/0,29 

Número de sessões 0,49/0,89 0,12/0,20 

Cronotipo <0,001*/<0,001* <0,001*/<0,001* 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,18/0,090 

Instituição 1,0/1,0 0,26/0,38 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/0,41 1,0/1,0 

Protocolo (Início) Ajuste do modelo AIC = 160,4 R2 = 0,78. (Término) Ajuste do modelo AIC = 193,5 
R2 = 0,65. Intenção de tratar (Início) Ajuste do modelo AIC = 212,2 R2 = 0,74. (Término) Ajuste do 
modelo AIC = 228,0 R2 = 0,62.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para os horários 
de início do sono, mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão apresentados como média ± 
desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão representadas como valores 
absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 23:56 ± 00:45  

(23:25 – 00:27) 

00:27 ± 01:16  

(23:48 – 01:07) 

23:59 ± 00:45  

(23:34 – 00:24) 

00:38 ± 01:11  

(00:05 – 01:11) 

Durante 00:25 ± 01:02  

(23:45 – 01:03) 

00:54 ± 01:12  

(00:19 – 01:30) 

00:34 ± 01:09  

(23:57 – 01:10) 

00:28 ± 01:09 

(00:28 – 01:29) 

Pós 00:45 ± 00:57  

(00:03 – 01:27) 

00:50 ± 01:19  

(00:08 – 01:33) 

00:54 ± 00:56  

(00:19 – 01:29) 

00:10 ± 01:16  

(00:10 – 01:25) 
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APÊNDICE 24 (continuação) – Parâmetros da análise estatística e dados 

descritivos do Estudo 2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de 

tratar para os horários de início e término do sono 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para os horários 
de término do sono, mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão apresentados como média 
± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão representadas como valores 
absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 07:47 ± 01:09  

(06:59 – 08:35) 

08:46 ± 01:15  

(08:07 – 09:25) 

07:54 ± 01:06  

(07:19 – 08:28) 

08:50 ± 01:10  

(08:30 – 09:22) 

Durante 08:23 ± 01:28  

(07:29 – 09:17) 

08:58 ± 01:20  

(08:19 – 09:38) 

08:16 ± 01:17  

(07:35 – 08:56) 

08:57 ± 01:20 

(08:22 – 09:32) 

Pós 08:43 ± 00:59  

(07:59 – 09:26) 

08:41 ± 01:14  

(08:06 – 09:26) 

08:37 ± 00:54  

(08:03 – 09:10) 

08:34 ± 01:14  

(07:58 – 09:10) 
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APÊNDICE 25 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a 

uniformidade dos horários de início e término do sono (teste de Rayleigh z)  

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Uniformidade início Uniformidade término 

Grupo 0,14/0,071 0,91/0,60 

Tempo 0,21/0,45 0,45/0,63 

Grupo*Tempo 0,63/0,86 0,36/0,59 

Número de sessões 0,072/0,55 0,23/0,28 

Cronotipo 0,50/0,54 0,32/0,10 

Indivíduo 0,41/0,35 0,031*/0,018* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,45/0,39 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/0,19 

Protocolo (Início) Ajuste do modelo AIC = -238,1 R2 = 0,29. (Término) Ajuste do modelo AIC = -211,5 
R2 = 0,57. Intenção de tratar (Início) Ajuste do modelo AIC = -291,0 R2 = 0,24. (Término) Ajuste do 
modelo AIC = -259,4 R2 = 0,55.  
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APÊNDICE 26 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o período 

do ritmo de atividade e repouso (em horas) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,19/0,57 0,30/0,35 

Tempo 0,24/0,54 0,40/0,82 

Grupo*Tempo 0,50/0,40 0,19/0,27 

Número de sessões 0,053/0,084 0,25/0,53 

Cronotipo 0,10/0,022* 0,57/0,65 

Indivíduo 1,0/0,84 0,28/0,10 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,17/1,0 1,0/0,62 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 96,2 R2 = 0,25. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 69,4 
R2 = 0,40. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 130,3 R2 = 0,16. (Relativos) Ajuste 
do modelo AIC = 89,2 R2 = 0,56.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o período 
do ritmo de atividade e repouso (em horas) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 24,2 ± 0,1 

(24,1 – 24,3) 

24,3 ± 0,5 

(24,0 – 24,6) 

24,1 ± 0,1 

(24,1 – 24,2) 

24,4 ± 0,7 

(24,1 – 24,7) 

Durante 24,3 ± 0,4 

(24,1 – 24,5) 

24,2 ± 0,5 

(23,9 – 24,4) 

24,2 ± 0,3 

(24,1 – 24,4) 

24,3 ± 0,5 

(24,0 – 24,5) 

Pós 24,1 ± 0,2 

(24,0 – 24,3) 

24,0 ± 0,6 

(23,7 – 24,3) 

24,1 ± 0,2 

(24,0 – 24,2) 

24,1 ± 0,7 

(23,8 – 24,5) 

Pré vs. Durante 0,03 ± 0,3 

(-0,2 – 0,2) 

0,08 ± 0,5 

(-0,2 – 0,3) 

0,02 ± 0,2 

(-0,1 – 0,1) 

-0,06 ± 0,7  

(-0,4 – 0,3) 

Pré vs. Pós 0,05 ± 0,1 

(-0,06 – 0,2) 

-0,4 ± 0,9 

(-0,9 – 0,2) 

0,04 ± 0,1 

(-0,03 – 0,1) 

-0,3 ± 0,9 

(-0,8 – 0,2) 
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APÊNDICE 27 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o MESOR 

do ritmo de atividade e repouso (em contagens) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,90/0,85 0,18/0,36 

Tempo 0,88/0,22 0,31/0,37 

Grupo*Tempo 0,38/0,076 0,98/0,83 

Número de sessões 0,65/0,14 0,51/0,64 

Cronotipo 0,10/0,023* 0,31/0,20 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,046*/0,005* 

Instituição 0,92/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,032*/0,36 

Ano de intervenção 0,92/1,0 1,0/0,37 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1025,2 R2 = 0,75. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
549,0 R2 = 0,80. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1231,2 R2 = 0,70. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 663,0 R2 = 0,83.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o MESOR 
(em contagens) do ritmo de atividade e repouso mensurados a partir da actigrafia. Os valores 
estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 1848 ± 541 

(1473 – 2222) 

1958 ± 608 

(1639 – 2276) 

1906 ± 507 

(1619 – 2192) 

1958 ± 557 

(1701 – 2215) 

Durante 2085 ± 846 

(1561 – 2609) 

1973 ± 681 

(1639 – 2306) 

2150 ± 736 

(1765 – 2536) 

2047 ± 702 

(1739 – 2354) 

Pós 2289 ± 617 

(1832 – 2746) 

1847 ± 410 

(1624 – 2069) 

2361 ± 588 

(1996 – 2725) 

1977 ± 480 

(1742 – 2213) 

Pré vs. Durante -83 ± 466 

(-262 – 427) 

-155 ± 293 

(-309 – -2) 

159 ± 439 

(-101 – 419) 

-38 ± 417  

(-236 – 160) 

Pré vs. Pós -63 ± 182 

(-97 – 223) 

-20 ± 454 

(-276 – 237) 

170 ± 435 

(-131 – 471) 

60 ± 470 

(-186 – 306) 
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APÊNDICE 28 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a amplitude 

do ritmo de atividade e repouso (em contagens) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,85/0,96 0,59/0,86 

Tempo 0,810,27 0,39/0,92 

Grupo*Tempo 0,20/0,070 0,26/0,26 

Número de sessões 0,52/0,14 0,63/0,79 

Cronotipo 0,061/0,027* 0,23/0,42 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,007*/0,001* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/0,94 0,16/0,87 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/0,66 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1031,3 R2 = 0,56. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
578,5 R2 = 0,76. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1236,1 R2 = 0,56. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 693,3 R2 = 0,78.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a amplitude 
(em contagens) do ritmo de atividade e repouso mensurados a partir da actigrafia. Os valores 
estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 1534 ± 382 

(1270 – 1798) 

1667 ± 609 

(1347 – 1986) 

1532 ± 507 

(1298 – 1767) 

1675 ± 557 

(1406 – 1943) 

Durante 1637 ± 618 

(1254 – 2020) 

1632 ± 575 

(1351 – 1914) 

1655 ± 736 

(1364 – 1946) 

1677 ± 702 

(1405 – 1950) 

Pós 1810 ± 517 

(1432 – 2169) 

1489 ± 427 

(1257 – 1721) 

1811 ± 588 

(1519 – 2102) 

1589 ± 480 

(1366 – 1813) 

Pré vs. Durante -51 ± 379 

(-332 – 230) 

-135 ± 556 

(-426 – 157) 

-30 ± 362 

(-184 – 244) 

-4 ± 616  

(-297 – 288) 

Pré vs. Pós -181 ± 358 

(-105 – 468) 

-100 ± 518 

(-393 – 194) 

177 ± 435 

(-107 – 461) 

-33 ± 543 

(-318 – 252) 
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APÊNDICE 29 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a acrofase 

do ritmo de atividade e repouso 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,37/0,73 0,47/0,62 

Tempo 0,52/0,83 0,20/0,10 

Grupo*Tempo 0,48/0,60 0,75/0,77 

Número de sessões 0,12/0,28 0,018*/0,10 

Cronotipo 0,033*/0,25 0,78/0,80 

Indivíduo 0,13/0,10 0,043*/0,010* 

Instituição 1,0/1,0 0,83/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,15/0,23 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 244,3 R2 = 0,42. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
147,2 R2 = 0,72. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 301,4 R2 = 0,32. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 175,9 R2 = 0,73.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a acrofase 
(horário) do ritmo de atividade e repouso mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 15:00 ± 00:55  

(14:24 – 15:42) 

15:48 ± 01:47  

(14:54 – 16:48) 

15:06 ± 00:53 

(14:36 – 15:36) 

15:42 ± 01:40 

(14:54 – 16:30) 

Durante 15:12 ± 01:35  

(14:18 – 16:12) 

16:12 ± 01:20  

(15:30 – 16:54) 

15:24 ± 01:46 

(14:30 – 16:18) 

16:18 ± 01:13 

(15:48 – 16:48) 

Pós 15:54 ± 01:23  

(14:48 – 16:54) 

16:12 ± 01:23  

(15:30 – 17:00) 

16:00 ± 01:17 

(15:12 – 16:48) 

15:54 ± 01:41 

(15:06 – 16:42) 

Pré vs. Durante -0,02 ± 1,1  

(-0,8 – 0,8) 

0,3 ± 1,7  

(-0,6 – 1,2) 

0,2 ± 1,4 

(-0,6 – 1,0) 

0,5 ± 1,7 

(-0,3 – 1,4) 

Pré vs. Pós -0,03 ± 1,3 

(-1,1 – 1,1) 

0,3 ± 2,3 

(-1,0 – 1,6) 

0,5 ± 1,7 

(-0,7 – 1,6) 

0,3 ± 2,1 

(-0,8 – 1,4) 
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APÊNDICE 30 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a amplitude 

relativa do ritmo de atividade e repouso (em contagens) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,12/0,075 0,32/0,25 

Tempo 0,85/0,89 0,24/0,64 

Grupo*Tempo 0,76/0,92 0,32/0,77 

Número de sessões 0,82/0,92 0,37/0,90 

Cronotipo 1,0/0,60 0,72/0,92 

Indivíduo 0,47/0,45 0,12/0,11 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,84/0,83 0,96/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = -118,8 R2 = 0,20. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = -
40,1 R2 = 0,44. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = -142,5 R2 = 0,20. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = -48,1 R2 = 0,45.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a amplitude 
relativa (em contagens) do ritmo de atividade e repouso mensurados a partir da actigrafia. Os 
valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As 
frequências estão representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 0,9 ± 0,1  

(0,9 – 0,9) 

0,8 ± 0,1  

(0,8 – 0,9) 

0,9 ± 0,06 

(0,9 – 0,9) 

0,8 ± 0,1 

(0,8 – 0,9) 

Durante 0,9 ± 0,04  

(0,9 – 0,9) 

0,8 ± 0,1  

(0,8 – 0,9) 

0,9 ± 0,05 

(0,8 – 0,9) 

0,8 ± 0,1 

(0,8 – 0,9) 

Pós 0,8 ± 0,1  

(0,7 – 0,9) 

0,8 ± 0,1  

(0,8 – 0,9) 

0,8 ± 0,1 

(0,8 – 0,9) 

0,8 ± 0,1 

(0,8 – 0,9) 

Pré vs. Durante -0,01 ± 0,08  

(-0,07 – 0,05) 

-0,01 ± 0,1  

(-0,06 – 0,05) 

-0,02 ± 0,07 

(-0,06 – 0,02) 

0,01 ± 0,1 

(-0,04 – 0,07) 

Pré vs. Pós -0,1 ± 0,09 

(-0,2 – -0,04) 

-0,02 ± 0,2  

(-0,1 – 0,07) 

-0,1 ± 0,08 

(-0,2 – -0,04) 

-0,01 ± 0,1 

(-0,08 – 0,06) 

 

 

 

 



A p ê n d i c e s  | 189 

 

APÊNDICE 31 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estdu 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o M10 do 

ritmo de atividade e repouso (em contagens) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,68/0,83 0,30/0,62 

Tempo 0,95/0,31 0,23/0,61 

Grupo*Tempo 0,31/0,060 0,67/0,75 

Número de sessões 0,85/0,18 0,40/0,91 

Cronotipo 0,071/0,022* 0,16/0,21 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,008*/0,002* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,065/0,77 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,83/0,48 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1088,0 R2 = 0,67. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
592,9 R2 = 0,84. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1305,8 R2 = 0,64. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 714,7 R2 = 0,84.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o M10 do 
ritmo de atividade e repouso (em contagens) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 2802 ± 812 

(2239 – 3365) 

3090 ± 963 

(2586 – 3595) 

2882 ± 800 

(2430 – 3335) 

3108 ± 893 

(2695 – 3520) 

Durante 3181 ± 1250  

(2407 – 3956) 

3073 ± 1049  

(2559 – 3587) 

3532 ± 1095 

(2678 – 3826) 

3187 ± 1099 

(2705 – 3668) 

Pós 3455 ± 885 

(2800 – 4110) 

2881 ± 717 

(2491 – 3271) 

3520 ± 831 

(3005 – 4035) 

3072 ± 787 

(2686 – 3457) 

Pré vs. Durante 136 ± 891  

(-524 – 795) 

-246 ± 650  

(-587 – 94) 

227 ± 782 

(-235 – 690) 

-43 ± 816 

(-431 – 344) 

Pré vs. Pós 131 ± 190 

(-36 – 297) 

-76 ± 795  

(-526 – 374) 

216 ± 625 

(-217 – 649) 

32 ± 816 

(-395 – 460) 
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APÊNDICE 32 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o L5 do 

ritmo de atividade e repouso (em contagens) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,085/0,052 0,14/0,15 

Tempo 0,56/0,44 0,025*/0,38 

Grupo*Tempo 0,35/0,56 0,19/0,78 

Número de sessões 0,50/0,54 0,054/0,55 

Cronotipo 0,13/0,35 0,91/0,98 

Indivíduo 0,44/0,32 0,067/0,088 

Instituição 0,87/0,81 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 855,5 R2 = 0,29. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
494,8 R2 = 0,58. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1041,3 R2 = 0,30. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 594,4 R2 = 0,55.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o L5 do 
ritmo de atividade e repouso (em contagens) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 152 ± 71 

(103 – 200) 

245 ± 157 

(162 – 327) 

173 ± 76 

(130 – 216) 

260 ± 158 

(187 – 333) 

Durante 195 ± 105  

(130 – 260) 

303 ± 200  

(205 – 401) 

230 ± 109 

(173 – 287) 

312 ± 206 

(222 – 403) 

Pós 352 ± 257 

(162 – 543) 

253 ± 88 

(205 – 301) 

342 ± 228 

(201 – 484) 

269 ± 114 

(213 – 325) 

Pré vs. Durante 26 ± 64 

(-21 – 74) 

-2 ± 155  

(-83 – 80) 

55 ± 94 

(-0,9 – 110) 

-15 ± 174 

(-98 – 68) 

Pré vs. Pós 212 ± 249* 

(-6 – 431) 

14 ± 194*  

(-96 – 123) 

175 ± 202 

(35 – 315) 

8 ± 181 

(-87 – 102) 

* Modelo Misto Geral. p < 0,05: valores do pré vs. pós maiores do que valores pré vs. durante.  
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APÊNDICE 33 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o M10c do 

ritmo de atividade e repouso 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,38/0,83 0,18/0,24 

Tempo 0,11/0,81 <0,001*/0,024* 

Grupo*Tempo 0,18/0,25 0,66/0,23 

Número de sessões 0,033*/0,31 <0,001*/0,018* 

Cronotipo 0,23/0,86 0,13/0,32 

Indivíduo 0,022*/0,012* 0,51/0,073 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,046*/0,25 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 275,7 R2 = 0,50. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
160,1 R2 = 0,73. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 341,3 R2 = 0,44. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 193,3 R2 = 0,73.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o M10c do 
ritmo de atividade e repouso (horário) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 15:06 ± 01:50  

(13:48 – 16:36) 

15:36 ± 01:47  

(14:42 – 16:36) 

14:54 ± 01:58 

(13:48 – 16:00) 

15:18 ± 01:54 

(14:24 – 16:12) 

Durante 14:36 ± 02:55  

(12:48 – 16:24) 

15:54 ± 01:08  

(15:24 – 16:30) 

14:42 ± 02:55 

(13:12 – 16:18) 

16:00 ± 01:01 

(15:30 – 16:24) 

Pós 15:06 ± 02:09  

(13:30 – 16:36) 

15:54 ± 01:37  

(15:00 – 16:48) 

15:06 ± 01:59 

(13:48 – 13:18) 

15:48 ± 01:53 

(14:54 – 16:42) 

Pré vs. Durante -1,2 ± 2,3 

(-2,9 – 0,5) 

0,3 ± 2,0  

(-0,8 – 1,4) 

-0,5 ± 2,2 

(-1,8 – 0,7) 

0,7 ± 2,2 

(-0,3 – 1,7) 

Pré vs. Pós -0,2 ± 2,5 

(-2,4 – 2,1)* 

0,09 ± 2,6  

(-1,4 – 1,6)* 

0,5 ± 2,9 

(-1,5 – 2,5)* 

0,6 ± 2,7 

(-0,8 – 2,0)* 

* Modelo Misto Geral. p < 0,05: valores do pré vs. pós maiores do que valores pré vs. durante.  
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APÊNDICE 34 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o L5c do 

ritmo de atividade e repouso 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,55/0,61 0,47/0,60 

Tempo 0,52/0,47 0,44/0,43 

Grupo*Tempo 0,73/1,0 0,59/0,45 

Número de sessões 0,39/0,45 0,52/0,58 

Cronotipo 0,003*/0,037* 0,28/0,53 

Indivíduo 0,26/0,075 0,34/0,20 

Instituição 1,0/1,0 0,61/0,58 

Vulnerabilidade sociocultural 0,41/0,88 1,0/0,35 

Ano de intervenção 1,0/0,97 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 255,3 R2 = 0,41. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
166,7 R2 = 0,42. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 307,7 R2 = 0,36. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 189,6 R2 = 0,49.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o L5c do 
ritmo de atividade e repouso (horário) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 02:53 ± 00:58  

(02:12 – 03:33) 

03:28 ± 01:52  

(02:29 – 04:26) 

03:11 ± 01:24 

(02:36 – 03:47) 

03:38 ± 01:47 

(02:49 – 04:28) 

Durante 03:39 ± 01:10  

(02:56 – 04:22) 

04:20 ± 01:31  

(03:35 – 05:04) 

03:46 ± 01:14 

(03:07 – 04:25) 

04:24 ± 01:34 

(03:20 – 04:45) 

Pós 03:52 ± 00:58  

(03:08 – 04:35) 

04:13 ± 02:01  

(03:07 – 05:19) 

03:59 ± 00:55 

(03:25 – 04:34) 

04:48 ± 02:00 

(03:06 – 05:36) 

Pré vs. Durante 0,8 ± 1,3 

(-0,1 – 1,8) 

0,8 ± 1,8  

(-0,2 – 1,7) 

0,6 ± 1,4 

(-0,2 – 1,4) 

0,6 ± 1,8 

(-0,3 – 1,5) 

Pré vs. Pós 0,2 ± 1,0 

(-0,7 – 1,1) 

0,8 ± 2,6  

(-0,7 – 2,3) 

0,2 ± 1,0 

(-0,5 – 0,8) 

0,8 ± 2,4 

(-0,4 – 2,1) 
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APÊNDICE 35 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a 

estabilidade interdiária do ritmo de atividade e repouso 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,34/0,65 0,42/0,86 

Tempo 0,10/0,60 0,64/0,76 

Grupo*Tempo 0,55/0,32 0,41/0,27 

Número de sessões 0,090/0,36 0,71/0,76 

Cronotipo 0,53/0,98 0,55/0,38 

Indivíduo 0,001*/<0,001* 0,063/0,071 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/0,54 1,0/0,93 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = -207,3 R2 = 0,56. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
102,3 R2 = 0,49. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = -140,8 R2 = 0,55. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = -115,4 R2 = 0,55.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a 
estabilidade interdiária do ritmo de atividade e repouso mensurados a partir da actigrafia. Os 
valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As 
frequências estão representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 0,3 ± 0,05  

(0,2 – 0,3) 

0,3 ± 0,05  

(0,3 – 0,3) 

0,3 ± 0,07 

(0,2 – 0,3) 

0,3 ± 0,05 

(0,3 – 0,3) 

Durante 0,3 ± 0,04  

(0,2 – 0,3) 

0,3 ± 0,06  

(0,2 – 0,3) 

0,3 ± 0,07 

(0,2 – 0,3) 

0,3 ± 0,06 

(0,3 – 0,3) 

Pós 0,3 ± 0,03  

(0,2 – 0,3) 

0,2 ± 0,06  

(0,2 – 0,3) 

0,3 ± 0,05 

(0,2 – 0,3) 

0,3 ± 0,06 

(0,2 – 0,3) 

Pré vs. Durante -0,02 ± 0,04 

(-0,04 – 0,01) 

-0,02 ± 0,06 

(-0,05 – 0,005) 

-0,004 ± 0,05 

(-0,03 – 0,03) 

-0,006 ± 0,07 

(-0,04 – 0,03) 

Pré vs. Pós 0,0 ± 0,04 

(-0,04 – 0,04) 

-0,03 ± 0,06  

(-0,07 – 0,002) 

-0,006 ± 0,04 

(-0,03 – 0,02) 

-0,02 ± 0,08 

(-0,06 – 0,02) 
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APÊNDICE 36 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a 

variabilidade intradiária do ritmo de atividade e repouso  

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,82/0,65 0,76/0,68 

Tempo 0,82/0,60 0,81/0,71 

Grupo*Tempo 0,19/0,32 0,23/0,41 

Número de sessões 0,98/0,36 0,80/0,87 

Cronotipo 0,70/0,98 0,082/0,15 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,63/0,16 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,60/0,54 0,33/0,80 

Ano de intervenção 0,84/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = -116,0 R2 = 0,65. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = -
69,0 R2 = 0,42. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = -140,8 R2 = 0,55. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = -72,3 R2 = 0,50.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a 
variabilidade intradiária do ritmo de atividade e repouso mensurados a partir da actigrafia. Os 
valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As 
frequências estão representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 0,5 ± 0,08  

(0,4 – 0,5) 

0,5 ± 0,1  

(0,4 – 0,5) 

0,5 ± 0,07 

(0,4 – 0,5) 

0,5 ± 0,09 

(0,4 – 0,5) 

Durante 0,5 ± 0,1  

(0,4 – 0,5) 

0,5 ± 0,1  

(0,4 – 0,6) 

0,5 ± 0,1 

(0,4 – 0,5) 

0,5 ± 0,1 

(0,5 – 0,6) 

Pós 0,5 ± 0,09  

(0,4 – 0,5) 

0,5 ± 0,1  

(0,4 – 0,5) 

0,5 ± 0,09 

(0,4 – 0,5) 

0,5 ± 0,1 

(0,4 – 0,5) 

Pré vs. Durante -0,03 ± 0,08 

(-0,09 – 0,03) 

0,03 ± 0,1 

(-0,02 – 0,08) 

-0,02 ± 0,09 

(-0,08 – 0,03) 

0,03 ± 0,1 

(-0,02 – 0,08) 

Pré vs. Pós -0,02 ± 0,06 

(-0,03 – 0,06) 

0,002 ± 0,06  

(-0,03 – 0,03) 

-0,01 ± 0,09 

(-0,07 – 0,05) 

-0,02 ± 0,07 

(-0,05 – 0,02) 
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APÊNDICE 37 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o período 

do ritmo de exposição à luz (em horas) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,77/0,99 0,092/0,21 

Tempo 0,93/0,73 0,82/0,67 

Grupo*Tempo 0,62/0,70 0,63/0,73 

Número de sessões 0,82/0,48 0,79/0,77 

Cronotipo 0,68/0,73 <0,001*/0,004* 

Indivíduo 1,0/1,0 <0,001*/<0,001* 

Instituição 0,97/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,67/1,0 0,34/1,0 

Ano de intervenção 1,0/0,72 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 224,7 R2 = 0,06. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
145,7 R2 = 0,90. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 274,3 R2 = 0,09. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 178,1 R2 = 0,90.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o período 
do ritmo de exposição à luz (em horas) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 24,4 ± 0,8 

(23,9 – 25,0) 

24,1 ± 1,9 

(23,1 – 25,1) 

24,1 ± 1,1 

(23,5 – 24,7) 

23,9 ± 1,7 

(23,1 – 24,7) 

Durante 24,2 ± 0,2 

(24,1 – 24,3) 

24,0 ± 0,7 

(23,7 – 24,4) 

24,0 ± 0,8 

(23,5 – 24,4) 

24,1 ± 0,9 

(23,7 – 24,4) 

Pós 23,9 ± 0,5 

(23,6 – 24,3) 

24,2 ± 1,1 

(23,6 – 24,8) 

24,0 ± 0,4 

(23,7 – 24,3) 

24,2 ± 1,0 

(23,7 – 24,7) 

Pré vs. Durante -0,3 ± 0,9 

(-1,0 – 0,4) 

-0,1 ± 2,2  

(-1,3 – 1,1) 

-0,2 ± 1,4 

(-1,1 – 0,6) 

-0,1 ± 2,1  

(-1,1 – 0,9) 

Pré vs. Pós -0,6 ± 1,0 

(-1,3 – 0,2) 

0,09 ± 2,5 

(-1,3 – 1,5) 

-0,03 ± 1,4 

(-1,0 – 0,9) 

0,1 ± 2,3 

(-1,1 – 1,3) 
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APÊNDICE 38 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o MESOR 

do ritmo de exposição à luz (em lux) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,27/0,28 0,33/0,66 

Tempo 0,47/0,84 0,54/0,43 

Grupo*Tempo 0,53/0,28 0,50/0,97 

Número de sessões 0,51/0,95 0,94/0,31 

Cronotipo 0,42/0,31 0,34/0,092 

Indivíduo <0,001*/0,012* 0,23/0,15 

Instituição 1,0/1,0 0,51/0,69 

Vulnerabilidade sociocultural 0,14/0,11 0,25/0,16 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 847,8 R2 = 0,63. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
480,5 R2 = 0,66. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1033,8 R2 = 0,49. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 598,0 R2 = 0,68.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o MESOR 
do ritmo de exposição à luz (em lux) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 157 ± 192 

(24 – 291) 

99 ± 59 

(68 – 130) 

131 ± 159 

(41 – 221) 

105 ± 62 

(76 – 133) 

Durante 178 ± 145 

(88 – 268) 

102 ± 104 

(51 – 153) 

188 ± 188 

(90 – 286) 

133 ± 173 

(57 – 209) 

Pós 215 ± 209 

(70 – 360) 

140 ± 132 

(69 – 212) 

193 ± 182 

(86 – 301) 

153 ± 125 

(92 – 215) 

Pré vs. Durante 8 ± 227 

(-160 – 176) 

-33 ± 61 

(-65 – -0,6) 

55 ± 253 

(-95 – 204) 

12 ± 167  

(-68 – 91) 

Pré vs. Pós 68 ± 64 

(-17 – 119) 

14 ± 76 

(-29 – 57) 

66 ± 68 

(21 – 110) 

32 ± 83 

(-12 – 75) 
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APÊNDICE 39 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a amplitude 

do ritmo de exposição à luz (em lux) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,20/0,47 0,22/0,70 

Tempo 0,60/0,61 0,90/0,41 

Grupo*Tempo 0,68/0,31 0,36/0,93 

Número de sessões 0,60/0,95 0,97/0,28 

Cronotipo 0,55/0,23 0,41/0,095 

Indivíduo <0,001*/0,081 0,014*/0,088 

Instituição 1,0/0,66 1,0/0,68 

Vulnerabilidade sociocultural 0,13/0,16 0,098/0,12 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 926,2 R2 = 0,60. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
525,5 R2 = 0,75. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1126,2 R2 = 0,48. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 647,4 R2 = 0,70.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a amplitude 
do ritmo de exposição à luz (em lux) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 273 ± 372 

(15 – 531) 

153 ± 103 

(99 – 207) 

223 ± 307 

(49 – 396) 

167 ± 111 

(116 – 218) 

Durante 309 ± 261 

(148 – 471) 

168 ± 164 

(88 – 248) 

323 ± 325 

(153 – 493) 

220 ± 280 

(97 – 343) 

Pós 363 ± 373 

(104 – 621) 

228 ± 217 

(110 – 345) 

325 ± 323 

(134 – 516) 

248 ± 206 

(147 – 350) 

Pré vs. Durante 8 ± 424 

(-307 – 322) 

-42 ± 119 

(-104 – 20) 

91 ± 458 

(-180 – 361) 

29 ± 276  

(-103 – 160) 

Pré vs. Pós 111 ± 93 

(-37 – 186) 

32 ± 147 

(-51 – 116) 

112 ± 114 

(37 – 186) 

58 ± 151 

(-22 – 137) 
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APÊNDICE 40 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a acrofase 

do ritmo de exposição à luz  

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,87/0,93 0,095/0,26 

Tempo 0,66/0,74 0,40/0,68 

Grupo*Tempo 0,36/0,59 0,23/0,39 

Número de sessões 0,59/0,93 0,36/0,86 

Cronotipo 0,12/0,11 0,002*/0,018* 

Indivíduo 1,0/1,0 0,014*/0,008* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/0,90 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,24/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 339,2 R2 = 0,08. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
216,6 R2 = 0,75. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1126,2 R2 = 0,48. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 258,4 R2 = 0,67.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a acrofase 
do ritmo de exposição à luz (horário) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 12:12 ± 01:06  

(11:30 – 12:54) 

13:30 ± 02:56  

(12:00 – 15:00) 

12:48 ± 01:38 

(11:54 – 13:42) 

14:00 ± 02:48 

(12:42 – 15:18) 

Durante 12:54 ± 01:40  

(11:54 – 14:00) 

14:00 ± 02:28  

(12:48 – 15:12) 

13:12 ± 02:18 

(12:06 – 14:18) 

13:54 ± 02:35 

(12:42 – 15:00) 

Pós 13:12 ± 01:36  

(12:06 – 14:18) 

12:42 ± 03:58  

(10:30 – 14:48) 

13:00 ± 01:32 

(12:06 – 13:54) 

12:36 ± 03:33 

(10:54 – 14:18) 

Pré vs. Durante 0,2 ± 2,0 

(-1,3 – 1,7) 

0,6 ± 4,0  

(-1,5 – 2,7) 

0,05 ± 2,3 

(-1,3 – 1,4) 

0,5 ± 3,8 

(-1,3 – 2,9) 

Pré vs. Pós 1,2 ± 1,9 

(-0,4 – 2,7) 

-0,7 ± 5,5  

(-3,9 – 2,4) 

0,2 ± 2,9 

(-1,7 – 2,0) 

-1,0 ± 5,2 

(-3,7 – 1,8) 
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APÊNDICE 41 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para os horários 

de primeira e última exposição acima de 50 lux  

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Primeira Última 

Grupo 0,42/0,57 0,77/0,99 

Tempo 0,23/0,42 0,62/0,32 

Grupo*Tempo 0,097/0,20 0,34/0,26 

Número de sessões 0,26/0,53 0,62/0,96 

Cronotipo <0,001*/<0,001* 0,97/0,97 

Indivíduo 0,013*/0,006* <0,001*/<0,001* 

Instituição 0,11/0,17 0,96/0,91 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,69/0,83 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Primeira) Ajuste do modelo AIC = 219,1 R2 = 0,70. (Última) Ajuste do modelo AIC = 308,4 
R2 = 0,67. Intenção de tratar (Primeira) Ajuste do modelo AIC = 259,4 R2 = 0,66. (Última) Ajuste do 
modelo AIC = 362,3 R2 = 0,65.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o horário 
da primeira exposição acima de 50 lux mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 09:12 ± 01:09  

(08:13 – 09:49) 

09:47 ± 01:44  

(08:52 – 10:42) 

09:09 ± 01:06  

(08:34 – 09:42) 

09:56 ± 01:34  

(09:12 – 10:36) 

Durante 09:37 ± 01:43  

(08:30 – 10:36) 

09:56 ± 01:25  

(09:14 – 10:36) 

09:29 ± 01:29  

(08:43 – 10:18) 

09:51 ± 01:29  

(09:12 – 10:30) 

Pós 09:34 ± 01:29  

(08:29 – 10:42) 

09:26 ± 01:22  

(08:41 – 10:12) 

09:27 ± 01:26  

(08:34 – 10:18) 

09:22 ± 01:16  

(08:45 – 10:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 



A p ê n d i c e s  | 200 

 

APÊNDICE 41 (continuação) – Parâmetros da análise estatística e dados 

descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para 

os horários de primeira e última exposição acima de 50 lux  

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o horário 
da última exposição acima de 50 lux mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 20:18 ± 02:33  

(18:30 – 22:06) 

19:42 ± 02:16  

(18:30 – 20:54) 

20:06 ± 02:24  

(18:48 – 21:30) 

19:42 ± 02:11  

(18:42 – 20:42) 

Durante 19:42 ± 02:26  

(18:12 – 21:12) 

19:48 ± 02:34  

(18:36 – 21:06) 

19:42 ± 02:20  

(18:24 – 20:54) 

19:36 ± 02:23 

(18:36 – 20:42) 

Pós 19:54 ± 00:55  

(19:18 – 20:36) 

20:54 ± 03:17  

(19:12 – 22:42) 

20:18 ± 01:15  

(19:36 – 21:06) 

20:48 ± 03:06  

(19:24 – 22:18) 
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APÊNDICE 42 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a 

uniformidade dos horários de primeira e última exposição acima de 50 lux (teste 

de Rayleigh z) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Uniformidade primeira Uniformidade última 

Grupo 0,83/0,87 0,77/0,99 

Tempo 0,82/0,41 0,51/0,32 

Grupo*Tempo 0,18/0,58 0,34/0,26 

Número de sessões 0,78/0,94 0,62/0,96 

Cronotipo 0,15/0,28 0,97/0,97 

Indivíduo 0,022*/0,046* <0,001*/<0,001* 

Instituição 1,0/1,0 0,96/0,91 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,69/0,83 

Ano de intervenção 0,90/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Primeira) Ajuste do modelo AIC = -168,4 R2 = 0,39. (Última) Ajuste do modelo AIC = -202,0 
R2 = 0,36. Intenção de tratar (Primeira) Ajuste do modelo AIC = 308,4 R2 = 0,67. (Última) Ajuste do 
modelo AIC = 362,3 R2 = 0,65.  
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APÊNDICE 43 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a 

porcentagem de tempo de registro abaixo de 50 lux e acima de 500 lux 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 % ≤50 lux % >500 lux 

Grupo 0,94/0,82 0,72/0,75 

Tempo 0,18/0,017* 0,44/0,26 

Grupo*Tempo 0,23/0,60 0,17/0,26 

Número de sessões 0,48/0,12 0,27/0,20 

Cronotipo <0,001*/<0,001* 0,20/0,17 

Indivíduo <0,001*/<0,001* <0,001*/0,002* 

Instituição 0,70/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,38/1,0 0,069/0,14 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,75/1,0 

Protocolo (% ≤50 lux) Ajuste do modelo AIC = 492,9 R2 = 0,78. (% >500 lux) Ajuste do modelo AIC = 
371,5 R2 = 0,79. Intenção de tratar (% ≤50 lux) Ajuste do modelo AIC = 596,2 R2 = 0,72. (% >500 lux) 
Ajuste do modelo AIC = 459,1 R2 = 0,66.  
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APÊNDICE 44 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o período 

do ritmo da temperatura corporal periférica (em horas) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,87/0,16 0,46/0,74 

Tempo 0,73/0,79 0,018*/0,064 

Grupo*Tempo 0,86/0,99 0,20/0,20 

Número de sessões 0,21/0,50 0,025*/0,12 

Cronotipo 0,39/0,53 0,70/0,77 

Indivíduo 1,0/1,0 0,053/0,041* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/0,60 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/0,73 

Ano de intervenção 0,74/0,71 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 102,3 R2 = 0,08. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
63,8 R2 = 0,67. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 132,5 R2 = 0,07. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 90,2 R2 = 0,75.  

 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o período 
do ritmo da temperatura corporal periférica (em horas) mensurados a partir da actigrafia. Os 
valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As 
frequências estão representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 OS IBM PS IBM 

Pré 24,3 ± 0,5 

(23,9 – 24,6) 

24,1 ± 0,3 

(24,0 – 24,3) 

23,9 ± 0,8 

(23,5 – 24,4) 

24,2 ± 0,3 

(24,0 – 24,3) 

Durante 24,1 ± 0,2 

(23,9 – 24,2) 

24,2 ± 0,4 

(24,0 – 24,3) 

24,1 ± 0,3 

(23,9 – 24,3) 

24,2 ± 0,4 

(24,0 – 24,4) 

Pós 24,0 ± 0,2 

(23,8 – 24,1) 

24,1 ± 0,7 

(23,7 – 24,5) 

23,9 ± 0,2 

(23,8 – 24,1) 

23,9 ± 0,9 

(23,5 – 24,4) 

Pré vs. Durante -0,3 ± 0,5 

(-0,7 – 0,1) 

0,03 ± 0,4  

(-0,2 – 0,3) 

0,2 ± 1,1 

(-0,5 – 0,8) 

0,04 ± 0,4  

(-0,2 – 0,2) 

Pré vs. Pós -0,07 ± 0,2* 

(-0,2 – 0,1) 

-0,3 ± 0,6* 

(-0,6 – 0,09) 

0,03 ± 0,3 

(-0,2 – 0,2) 

-0,4 ± 0,9 

(-0,9 – 0,1) 

* Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores pré vs. pós menores que pré vs. durante. 

 

 

 



A p ê n d i c e s  | 204 

 

APÊNDICE 45 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o MESOR 

do ritmo da temperatura corporal periférica (em ºC) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,97/0,41 0,99/0,89 

Tempo <0,001*/<0,001* 0,32/0,44 

Grupo*Tempo 0,54/0,26 0,46/0,24 

Número de sessões 0,036*/0,029* 0,87/0,52 

Cronotipo 0,11/0,38 0,72/0,87 

Indivíduo 0,022*/<0,001* 0,29/0,18 

Instituição 1,0/0,94 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,15/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,50/0,66 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 157,0 R2 = 0,62. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
105,7 R2 = 0,61. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 190,7 R2 = 0,60. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 118,4 R2 = 0,61.  

 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o MESOR 
do ritmo da temperatura corporal periférica (em ºC) mensurados a partir da actigrafia. Os valores 
estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 31,0 ± 0,5 

(30,6 – 31,3) 

30,8 ± 0,7 

(30,4 – 31,2) 

31,3 ± 0,8 

(30,9 – 31,8) 

30,8 ± 0,8 

(30,4 – 31,1) 

Durante 30,7 ± 0,6 

(30,3 – 31,1) 

30,5 ± 0,7 

(30,1 – 30,8) 

31,1 ± 1,0 

(30,6 – 31,6) 

30,4 ± 0,7 

(30,1 – 30,7) 

Pós 31,2 ± 0,8a 

(30,6 – 31,7) 

31,5 ± 1,0a 

(30,9 – 32,0) 

31,5 ± 0,9* 

(31,0 – 32,1) 

31,5 ± 0,9* 

(31,1 – 31,9) 

Pré vs. Durante -0,1 ± 0,6 

(-0,6 – 0,3) 

-0,3 ± 0,7  

(-0,7 – 0,09) 

-0,05 ± 0,5 

(-0,4 – 0,5) 

-0,3 ± 0,7  

(-0,7 – -0,008) 

Pré vs. Pós 0,6 ± 0,7 

(0,02 – 1,1) 

0,7 ± 1,1 

(0,1 – 1,4) 

0,4 ± 0,6 

(0,002 – 0,6) 

0,8 ± 1,1 

(0,3 – 1,4) 

a Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores maiores do que durante a intervenção. 
* Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores maiores do que durante e antes da intervenção. 
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APÊNDICE 46 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos para a 

análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a amplitude do ritmo 

da temperatura corporal periférica (em ºC) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,066/0,061 0,62/0,58 

Tempo 0,009*/0,003* 0,79/0,97 

Grupo*Tempo 0,45/0,75 0,44/0,57 

Número de sessões 0,078/0,038* 0,55/0,13 

Cronotipo 0,014*/0,048* 0,15/0,074 

Indivíduo 0,10/0,042* 1,0/1,0 

Instituição 0,044*/0,042* 1,0/0,89 

Vulnerabilidade sociocultural 0,57/0,53 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,31/0,39 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 150,5 R2 = 0,68. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
84,9 R2 = 0,67. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 171,0 R2 = 0,68. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 118,4 R2 = 0,61.  

 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a amplitude 
do ritmo da temperatura corporal periférica (em ºC) mensurados a partir da actigrafia. Os valores 
estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão 
representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual.  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 2,1 ± 0,6 

(1,7 – 2,5) 

1,8 ± 0,5 

(1,5 – 2,0) 

1,9 ± 0,5 

(1,6 – 2,2) 

1,8 ± 0,5 

(1,5 – 2,0) 

Durante 2,5 ± 0,8 

(2,0 – 3,0) 

2,1 ± 0,6 

(1,8 – 2,4) 

2,2 ± 0,7 

(1,8 – 2,6) 

2,0 ± 0,6 

(1,7 – 2,3) 

Pós 1,8 ± 1,6 a 

(0,7 – 2,9) 

1,7 ± 0,9 a 

(1,2 – 2,2) 

1,7 ± 1,4 a 

(0,9 – 2,5) 

1,6 ± 0,8 a 

(1,2 – 2,0) 

Pré vs. Durante 0,2 ± 0,4 

(-0,1 – 0,5) 

0,4 ± 0,5  

(0,1 – 0,7) 

-0,05 ± 0,5 

(-0,4 – 0,5) 

-0,3 ± 0,7  

(-0,7 – -0,008) 

Pré vs. Pós -0,6 ± 0,8 

(-1,3 – 0,07) 

-0,1 ± 1,0 

(-0,7 – 0,4) 

0,4 ± 0,6 

(0,002 – 0,6) 

0,8 ± 1,1 

(0,3 – 1,4) 

a Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores maiores do que durante a intervenção. 
 

 

 

 



A p ê n d i c e s  | 206 

 

APÊNDICE 47 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a acrofase 

do ritmo da temperatura corporal periférica (em ºC) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,50/0,34 0,98/0,81 

Tempo 0,97/0,45 0,20/0,17 

Grupo*Tempo 0,87/0,63 0,18/0,18 

Número de sessões 0,65/0,50 0,26/0,32 

Cronotipo 0,003*/0,021* 0,95/0,99 

Indivíduo 0,84/0,27 0,040*/0,046* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/0,90 

Vulnerabilidade sociocultural 0,91/1,0 0,62/0,64 

Ano de intervenção 1,0/0,71 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 329,4 R2 = 0,26. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
178,1 R2 = 0,68. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 392,4 R2 = 0,33. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 208,3 R2 = 0,67. 
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a acrofase 
do ritmo da temperatura corporal periférica (horário) mensurados a partir da actigrafia. Os 
valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 03:14 ± 03:06 

(01:08 – 05:19) 

04:22 ± 02:10 

(03:13 – 05:30) 

04:35 ± 03:25 

(03:43 – 06:31) 

04:43 ± 02:09 

(03:43 – 05:42) 

Durante 04:30 ± 01:51 

(03:17 – 05:43) 

04:17 ± 02:16 

(03:10 – 05:23) 

04:56 ± 01:55 

(03:53 – 05:58) 

04:43 ± 02:13 

(03:45 – 05:42) 

Pós 04:53 ± 02:21 

(03:15 – 06:19) 

05:01 ± 04:21 

(05:01 – 07:23) 

05:31 ± 02:25 

(04:05 – 06:57) 

05:30 ± 04:10 

(03:28 – 07:32) 

Pré vs. Durante 1,1 ± 2,4 

(-0,6 – 2,9) 

0,2 ± 2,3 

(-1,0 – 1,4) 

0,2 ± 3,2 

(-1,7 – 2,1) 

0,1 ± 2,3 

(-1,0 – 1,2) 

Pré vs. Pós 0,1 ± 1,3 

(-1,0 – 1,4) 

1,5 ± 2,4 

(0,1 – 2,8) 

0,1 ± 1,5 

(-1,0 – 1,1) 

1,6 ± 2,7 

(0,2 – 3,1) 

 

 

 

 

 



A p ê n d i c e s  | 207 

 

APÊNDICE 48 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o perfil de 

excreção de cortisol 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

Grupo 0,81/0,97 

Tempo 0,83/0,82 

Horário coleta <0,001*/<0,001* 

Grupo*Tempo 0,95/0,87 

Grupo*Horário coleta 0,64/0,93 

Tempo*Horário coleta 0,35/0,34 

Grupo*Tempo*Horário coleta 0,44/0,54 

Protocolo Ajuste do modelo AIC = 4168,9 R2 = 0,37. Intenção de tratar Ajuste do modelo AIC = 5352,9 
R2 = 0,38.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo para excreção de cortisol urinário (em 
porcentagem de variação da média e em ng/h). Os valores estão apresentados como média ± desvio 
padrão.  

 PS IBM 

 Pré Durante Pós Pré Durante Pós 

% variação média 

08-12 37 ± 62* 2 ± 46* 83 ± 113* 68 ± 55* 63 ± 90* 72 ± 85* 

12-16 -9 ± 80 10 ± 100 11 ± 33 -1 ± 47 10 ± 47 3 ± 79 

16-20 -39 ± 34 -16 ± 70 -20 ± 44 -31 ± 39 -11 ± 65 -25 ± 36 

20-00 -37 ± 42 -43 ± 55 -46 ± 31 -59 ± 29 -41 ± 33 -40 ± 52 

00-08 -54 ± 40 -60 ± 43 -53 ± 44 -74 ± 23 -63 ± 35 -46 ± 52 

08-12 -81 ± 61* 85 ± 75* 19 ± 98* -70 ± 74* 29 ± 59* 54 ± 97* 

Concentração (ng/h) 

08-12 
2166 ± 

2120* 

1481 ± 

1998* 

1672 ± 

1483* 
1359 ± 772* 1692 ± 901* 

2056 ± 

2120* 

12-16 1061 ± 905 1213 ± 1144 921 ± 758 791 ± 636 1269 ± 680 1015 ± 1195 

16-20 646 ± 290 1412 ± 2064 802 ± 1040 613 ± 449 1001 ± 854 558 ± 244 

20-00 626 ± 402 1317 ± 2333 359 ± 380 352 ± 354 627 ± 382 368 ± 236 

00-08 438 ± 407 440 ± 436 264 ± 227 173 ± 160 426 ± 597 382 ± 368 

08-12 
2390 ± 

1845* 

2548 ± 

1657* 
899 ± 610* 

1665 ± 

1310* 
1546 ± 848* 

1180 ± 

1160* 

* Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores maiores do que os outros horários de coleta. 
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APÊNDICE 48 (continuação) – Parâmetros da análise estatística e dados 

descritivos do Estudo 2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de 

tratar para o perfil de excreção de cortisol 

Dados descritivos para a análise da intenção de tratar para a excreção de cortisol urinário (em 
porcentagem de variação da média e em ng/h). Os valores estão apresentados como média ± desvio 
padrão.  

 PS IBM 

 Pré Durante Pós Pré Durante Pós 

% variação média 

08-12 50 ± 86* 42 ± 88* 94 ± 106* 79 ± 63* 61 ± 83* 65 ± 84* 

12-16 20 ± 87 14 ± 91 12 ± 57 -1 ± 44 14 ± 55 13 ± 79 

16-20 -37 ± 38 -21 ± 62 -32 ± 40 -32 ± 38 -2 ± 76 -28 ± 37 

20-00 -51 ± 39 -45 ± 53 -47 ± 29 -61 ± 28 -43 ± 30 -32 ± 59 

00-08 -60 ± 37 -62 ± 38 -43 ± 54 -74 ± 20 -67 ± 32 -47 ± 46 

08-12 77 ± 54* 73 ± 80* 20 ± 88* 67 ± 70* 30 ± 64* 55 ± 92* 

Concentração (ng/h) 

08-12 
2129 ± 

1937* 

1531 ± 

1736* 

1684 ± 

1352* 

1744 ± 

1488* 
1690 ± 916* 

1905 ± 

2073* 

12-16 
1430 ± 

1234 
1273 ± 1054 925 ± 1021 882 ± 635 1380 ± 1003 973 ± 1114 

16-20 654 ± 342 1234 ± 1827 596 ± 889 639 ± 428 1028 ± 822 509 ± 265 

20-00 474 ± 363 998 ± 1971 390 ± 367 353 ± 332 584 ± 369 381 ± 246 

00-08 437 ± 492 354 ± 385 225 ± 188 214 ± 170 362 ± 539 341 ± 331 

08-12 
2226 ± 

1615* 

2388 ± 

1765* 
885 ± 581* 

1746 ± 

1256* 
1461 ± 824* 

1128 ± 

1114* 

* Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores maiores do que os outros horários de coleta. 
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APÊNDICE 49 – Parâmetros da análise estatística para a análise da eficácia do 

Estudo 2 do protocolo e da intenção de tratar para o ajuste a curva cosseno do 

perfil de excreção de cortisol urinário 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

Grupo 1,0/1,0 

Tempo 1,0/1,0 

Grupo*Tempo 1,0/1,0 

Cronotipo 0,13/0,17 

Protocolo Ajuste do modelo AIC = 41,6 R2 = 0,20. Intenção de tratar Ajuste do modelo AIC = 43,7 R2 
= 0,18.  
 
Avaliação da eficácia do protocolo e da inteção de tratar sobre o ajuste a curva cosseno do perfil 
de excreção do cortisol urinário nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada em 
mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). Os valores representam 
a frequência absoluta e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo    Intenção de tratar    

 PS IBM PS IBM 

 Pré 
Durant

e 
Pós Pré 

Durant

e 
Pós Pré 

Durant

e 
Pós Pré 

Durant

e 
Pós 

Sim 0 (0) 0 (0) 

1 

(11

) 

2 

(17

) 

1 (8) 
1 

(9) 
0 (0) 0 (0) 

1 

(9) 

2 

(13

) 

1 (6) 
1 

(8) 

Nã

o 

9 

(100

) 

10 

(100) 

8 

(89

) 

10 

(83

) 

12 (92) 

10 

(91

) 

14 

(100

) 

13 

(100) 

10 

(91

) 

13 

(87

) 

15 (94) 

11 

(92

) 
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APÊNDICE 50 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a área sob 

a curva do perfil de excreção de cortisol urinário 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,84/0,78 0,59/0,20 

Tempo 0,28/0,19 0,71/0,56 

Grupo*Tempo 0,40/0,35 0,94/0,90 

Número de sessões 0,62/0,12 0,59/0,44 

Cronotipo 0,083/0,20 0,070/0,24 

Indivíduo 0,37/0,56 <0,001*/<0,001* 

Instituição 1,0/0,82 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/0,61 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 899,2 R2 = 0,24. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
557,2 R2 = 0,87. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 1084,2 R2 = 0,17. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 671,4 R2 = 0,88. 
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a área sob 
a curva do perfil de excreção de cortisol urinário (em ng/h). Os valores estão apresentados como 
média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 260 ± 203 

(134 – 386) 

272 ± 107 

(213 – 330) 

350 ± 244 

(230 – 470) 

279 ± 96 

(234 – 325) 

Durante 330 ± 207 

(208 – 452) 

270 ± 150 

(195 – 346) 

321 ± 184 

(228 – 414) 

308 ± 201 

(217 – 398) 

Pós 232 ± 116 

(156 – 308) 

300 ± 212 

(184 – 415) 

282 ± 167 

(191 – 373) 

317 ± 205 

(213 – 420) 

Pré vs. Durante 68 ± 157 

(-29 – 165) 

23 ± 208 

(-90 – 135) 

-31 ± 280 

(-177 – 280) 

38 ± 247 

(-84 – 159) 

Pré vs. Pós -25 ± 306 

(-237 – 187) 

15 ± 250 

(-126 – 156) 

-77 ± 291 

(-241 – 291) 

30 ± 234 

(-93 – 152) 
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APÊNDICE 51 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o momento 

de pico da área sob a curva do perfil de excreção de cortisol urinário   

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,49/0,54 0,80/0,99 

Tempo 0,034*/0,17 0,97/0,94 

Grupo*Tempo 0,62/0,68 0,29/0,17 

Número de sessões 0,12/0,54 0,69/0,57 

Cronotipo 0,18/0,20 0,80/0,68 

Indivíduo 0,30/0,35 0,81/0,081 

Instituição 1,0/1,0 1,0/0,99 

Vulnerabilidade sociocultural 0,47/0,68 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 377,5 R2 = 0,24. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
243,7 R2 = 0,64. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 449,7 R2 = 0,22. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 293,3 R2 = 0,48. 
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o momento 
de pico da área sob a curva do perfil de excreção de cortisol urinário (horário). Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 12:24 ± 01:16 

(11:36 – 13:12) 

12:54 ± 02:24 

(11:36 – 14:12) 

13:30 ± 02:29 

(12:18 – 14:42) 

12:54 ± 02:15 

(11:54 – 14:00) 

Durante 15:36 ± 04:53a 

(12:48 – 18:30) 

14:06 ± 02:58a 

(12:36 – 15:36) 

15:30 ± 04:59 

(12:54 – 18:00) 

14:18 ± 03:04 

(12:54 – 15:42) 

Pós 13:48 ± 04:04 

(11:06 – 16:24) 

14:12 ± 04:12 

(11:54 – 16:24) 

13:12 ± 03:47 

(11:12 – 15:18) 

14:06 ± 03:58 

(12:06 – 16:06) 

Pré vs. Durante 2,4 ± 4,3 

(-0,3 – 5,1) 

1,5 ± 4,2 

(-0,7 – 3,8) 

2,9 ± 4,3 

(0,6 – 5,1) 

1,5 ± 4,4 

(-0,6 – 3,6) 

Pré vs. Pós 0,5 ± 2,6 

(-1,3 – 2,3) 

1,7 ± 4,7 

(-1,0 – 4,3) 

0,0 ± 3,0 

(-1,7 – 1,7) 

1,7 ± 4,4 

(-0,6 – 4,0) 

a Modelo Misto Geral. p < 0,05. Valores maiores do que no pré-intervenção. 
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APÊNDICE 52 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a razão 

noite/dia do perfil de excreção de cortisol urinário   

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,81/0,58 0,87/0,87 

Tempo 0,43/0,078 0,89/0,24 

Grupo*Tempo 0,53/0,41 0,36/0,38 

Número de sessões 0,43/0,25 0,75/0,52 

Cronotipo 0,47/0,88 0,020*/0,42 

Indivíduo 0,007*/0,061 0,008*/0,70 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/0,28 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/0,91 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 87,4 R2 = 0,45. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 61,3 
R2 = 0,83. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 115,8 R2 = 0,32. (Relativos) Ajuste 
do modelo AIC = 92,3 R2 = 0,29. 
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a razão 
noite/dia do perfil de excreção de cortisol urinário. Os valores estão apresentados como média ± 
desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 0,5 ± 0,5 

(0,2 – 0,8) 

0,3 ± 0,3 

(0,2 – 0,5) 

0,4 ± 0,4 

(0,2 – 0,6) 

0,3 ± 0,3 

(0,2 – 0,4) 

Durante 0,4 ± 0,5 

(0,1 – 0,7) 

0,4 ± 0,3 

(0,3 – 0,6) 

0,3 ± 0,5 

(0,1 – 0,6) 

0,4 ± 0,3 

(0,3 – 0,5) 

Pós 0,6 ± 0,6 

(0,1 – 1,0) 

0,6 ± 0,4 

(0,3 – 0,8) 

0,7 ± 0,7 

(0,3 – 1,1) 

0,5 ± 0,4 

(0,3 – 0,8) 

Pré vs. Durante -0,1 ± 0,3 

(-0,3 – 0,04) 

0,08 ± 0,3 

(-0,1 – 0,3) 

-0,1 ± 0,3 

(-0,2 – 0,04) 

0,08 ± 0,3 

(-0,07 – 0,2) 

Pré vs. Pós 0,09 ± 0,8 

(-0,5 – 0,7) 

0,2 ± 0,5 

(-0,1 – 0,4) 

0,3 ± 0,9 

(-0,2 – 0,8) 

0,2 ± 0,4 

(-0,04 – 0,4) 
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APÊNDICE 53 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o perfil de 

excreção de 6-sulfatoximelatonina 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

Grupo 0,98/0,99 

Tempo 0,78/0,73 

Horário coleta <0,001*/<0,001* 

Grupo*Tempo 0,91/0,78 

Grupo*Horário coleta 0,005*/0,30 

Tempo*Horário coleta 0,34/0,30 

Grupo*Tempo*Horário coleta 0,79/0,85 

Protocolo Ajuste do modelo AIC = 3959,3 R2 = 0,39. Intenção de tratar Ajuste do modelo AIC = 5046,2 
R2 = 0,39.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo para excreção de 6-
sulfatoximelatonina (em porcentagem de variação da média e em ng/h). Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão.  

 PS IBM 

 Pré Durante Pós Pré Durante Pós 

% variação média 

08-12 66 ± 116* 65 ± 69* 93 ± 147* 99 ± 106*a 68 ± 110* a 138 ± 204* a 

12-16 -70 ± 26 22 ± 97 -70 ± 13 -72 ± 18c -46 ± 38c -15 ± 76c 

16-20 -72 ± 22  30 ± 90  -77 ± 15 -84 ± 10b  -57 ± 48b -48 ± 50b 

20-00 -56 ± 59 66 ± 36  -60 ± 19 -60 ± 40b -59 ± 46b  -69 ± 38b 

00-08 43 ± 107* 31 ± 167* 123 ± 140* -21 ± 78 -16 ± 91 -23 ± 76 

08-12 85 ± 98* 47 ± 80* 19 ± 90* 129 ± 104* a 107 ± 123* a 80 ± 185* a 

Concentração (ng/h) 

08-12 475 ± 476* 
1656 ± 

2468* 
395 ± 575* 793 ± 903* a 

1270 ± 

2319*a 
627 ± 698* 

12-16 70 ± 56 414 ± 817 270 ± 619 108 ± 96c 216 ± 293c 695 ± 1508c 

16-20 81 ± 117  909 ± 2353  68 ± 107 45 ± 21b 119 ± 103b 80 ± 57b 

20-00 68 ± 73 116 ± 148  66 ± 93 115 ± 128b 168 ± 239b  64 ± 93b 

00-08 241 ± 328* 145 ± 174* 219 ± 145* 246 ± 208 244 ± 448 119 ± 82 

08-12 401 ± 293* 
1384 ± 

2036* 
533 ± 794* 

998 ± 

1169*a 

1319 ± 

1977*a 

1478 ± 

2433*a 

* Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores maiores do que os outros horários de coleta. 
a Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores maiores do que o grupo PS nos horários 12-16, 16-20 e 20-00. 
b Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores menores do que o grupo PS nos horários 08-12 e 00-08. 
c Modelo Misto Geral. p ≤ 0,05: valores menores do que o grupo PS no horário 08-12. 
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APÊNDICE 53 (continuação) – Parâmetros da análise estatística e dados 

descritivos do Estudo 2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de 

tratar para o perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina 

Dados descritivos para a análise da intenção de tratar para a excreção de 6-sulfatoximelatonina 
(em porcentagem de variação da média e em ng/h). Os valores estão apresentados como média ± 
desvio padrão.  

 PS IBM 

 Pré Durante Pós Pré Durante Pós 

% variação média 

08-12 93 ± 117* 75 ± 101* 104 ± 129* 81 ± 106 61 ± 106* 138 ± 204* 

12-16 -64 ± 27 -31 ± 85 -72 ± 15 -73 ± 17 -47 ± 36 -11 ± 74 

16-20 -72 ± 26  -39 ± 82  -75 ± 22 -81 ± 14 -58 ± 44 -50 ± 47 

20-00 -25 ± 49 -64 ± 33  -61 ± 17 -58 ± 37 -49 ± 48 -68 ± 36 

00-08 97 ± 120* 24 ± 136* 70 ± 134* -14 ± 77* -0,1 ± 91* 1 ± 95* 

08-12 75 ± 85* 66 ± 107* 62 ± 113* 137 ± 99* 93 ± 115* 70 ± 174* 

Concentração (ng/h) 

08-12 517 ± 441* 
1353 ± 

2268* 
408 ± 511* 680 ± 859 

1155 ± 

2173* 
627 ± 698* 

12-16 79 ± 75 328 ± 715 199 ± 528 94 ± 92 204 ± 278 592 ± 1399 

16-20 62 ± 98  725 ± 2096  57 ± 89 45 ± 22 104 ± 99 69 ± 58 

20-00 55 ± 60 99 ± 125 57 ± 83 108 ± 118 173 ± 234 55 ± 84 

00-08 280 ± 447* 194 ± 242* 183 ± 147* 229 ± 193* 250 ± 412* 97 ± 80* 

08-12 395 ± 284* 
1137 ± 

1799* 
450 ± 680* 899 ± 1094* 

1125 ± 

1837* 

1299 ± 

2309* 
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APÊNDICE 54 – Parâmetros da análise estatística do Estudo 2 para a análise da 

eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o ajuste a curva cosseno do 

perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

Grupo 1,0/1,0 

Tempo 1,0/1,0 

Grupo*Tempo 1,0/1,0 

Cronotipo 0,16/0,21 

Protocolo Ajuste do modelo AIC = 22,8 R2 = 0,48. Intenção de tratar Ajuste do modelo AIC = 24,1 R2 
= 0,42.  
 
Avaliação da eficácia do protocolo e da inteção de tratar sobre o ajuste a curva cosseno do perfil 
de excreção de 6-sulfatoximelatonina nos grupos psico-educação (PS) e intervenção baseada 
em mindfulness (IBM) nos três momentos de avaliação (pré, durante e pós). Os valores 
representam a frequência absoluta e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo    Intenção de tratar    

 PS IBM PS IBM 

 Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós Pré Durante Pós 

Sim 
0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

1  

(10) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

1  

(8) 

1  

(6) 

0  

(6) 

1  

(14) 

Não 
8 

(100) 

9  

(100) 

8 

(100) 

9  

(90) 

12 

(100) 

12 

(100) 

12 

(100) 

11  

(100) 

11 

(92) 

15 

(94) 

15  

(100) 

6  

(86) 
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APÊNDICE 55 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a área sob 

a curva do perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,79/0,69 0,15/0,25 

Tempo 0,95/1,0 0,62/0,095 

Grupo*Tempo 0,21/0,32 0,39/0,46 

Número de sessões 0,81/0,81 0,68/0,14 

Cronotipo 0,29/0,14 0,61/0,44 

Indivíduo 0,10/0,091 0,62/0,33 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,79/0,85 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 816,3 R2 = 0,36. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
460,2 R2 = 0,28. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 992,0 R2 = 0,32. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 564,6 R2 = 0,40. 
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a área sob 
a curva do perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina (em ng/h). Os valores estão apresentados 
como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 271 ± 117 

(190 – 352) 

363 ± 86 

(313 – 414) 

349 ± 174 

(250 – 447) 

365 ± 83 

(323 – 407) 

Durante 398 ± 240 

(256 – 539) 

280 ± 175 

(192 – 368) 

372 ± 208 

(267 – 477) 

288 ± 169 

(213 – 364) 

Pós 343 ± 135 

(255 – 431) 

362 ± 300 

(166 – 558) 

397 ± 184 

(297 – 497) 

358 ± 269 

(199 – 517) 

Pré vs. Durante 161 ± 249 

(-12 – 333) 

-55 ± 160 

(-150 – 40) 

40 ± 281 

(-119 – 199) 

-45 ± 146 

(-121 – 32) 

Pré vs. Pós 86 ± 135 

(-8 – 179) 

33 ± 258 

(-145 – 212) 

62 ± 183 

(-42 – 166) 

34 ± 230 

(-109 – 176) 
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APÊNDICE 56 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o momento 

de pico da área sob a curva do perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina   

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,30/0,27 0,88/0,74 

Tempo 0,12/0,10 0,021*/0,049* 

Grupo*Tempo 0,15/0,16 0,074/0,061 

Número de sessões 0,23/0,78 0,008*/0,014* 

Cronotipo 0,027*/0,043* 0,68/0,38 

Indivíduo 0,12/0,040* 0,004*/0,007* 

Instituição 0,39/0,41 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,45/0,43 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 319,2 R2 = 0,49. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
191,6 R2 = 0,81. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 383,7 R2 = 0,49. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 233,4 R2 = 0,80. 
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o momento 
de pico da área sob a curva do perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina (horário). Os valores 
estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 10:00 ± 02:08 

(08:31 – 11:30) 

11:18 ± 01:37 

(10:18 – 12:12) 

10:18 ± 02:29 

(09:10 – 11:30) 

11:12 ± 02:15 

(10:24 – 12:00) 

Durante 13:06 ± 04:02 

(10:42 – 15:30) 

12:48 ± 04:04 

(10:42 – 14:54) 

12:30 ± 04:59 

(10:42 – 14:24) 

12:36 ± 03:04 

(10:54 – 14:24) 

Pós 09:47 ± 02:07 

(08:24 – 11:12) 

12:24 ± 03:43 

(10:00 – 14:54) 

10:30 ± 03:47 

(09:22 – 11:36) 

12:24 ± 03:58 

(10:06 – 14:36) 

Pré vs. Durante 3,5 ± 4,5 

(0,4 – 6,6) 

2,2 ± 4,5 

(-0,5 – 4,9) 

2,3 ± 4,0 

(0,1 – 4,6) 

2,0 ± 4,4 

(-0,3 – 4,3) 

Pré vs. Pós 0,0 ± 3,0 

(-2,1 – 2,1)* 

1,5 ± 3,7 

(0,4 – 4,0)* 

0,3 ± 2,7 

(-1,2 – 1,9) 

1,6 ± 3,4 

(-0,5 – 3,7) 

* Modelo Misto Geral. p < 0,05. Valores menores do que o pré vs. durante. 
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2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a razão 

noite/dia do perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina   
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Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,056/0,068 0,12/0,16 

Tempo 0,082/0,49 0,89/0,46 

Grupo*Tempo 0,049*/0,086 0,40/0,27 

Número de sessões 0,14/0,96 0,75/0,32 

Cronotipo 0,039*/0,080 0,33/0,53 

Indivíduo 1,0/0,86 1,0/1,0 

Instituição 0,52/0,56 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,66/0,44 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 219,4 R2 = 0,35. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
153,0 R2 = 0,18. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 265,0 R2 = 0,27. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 179,7 R2 = 0,20. 
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a razão 
noite/dia do perfil de excreção de 6-sulfatoximelatonina. Os valores estão apresentados como 
média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 1,0 ± 1,2 

(0,2 – 0,8) 

0,6 ± 0,6 

(0,2 – 0,5) 

1,1 ± 1,5 

(0,3 – 2,0) 

0,6 ± 0,6 

(0,3 – 0,9) 

Durante 1,1 ± 2,1 

(-0,2 – 0,7) 

0,6 ± 0,7 

(0,3 – 0,6) 

0,9 ± 1,8 

(-0,1 – 1,9) 

0,8 ± 0,8 

(0,4 – 1,1) 

Pós 2,7 ± 2,9a 

(0,7 – 1,0) 

0,5 ± 0,6 

(0,1 – 0,8) 

2,0 ± 2,5 

(0,6 – 3,5) 

0,7 ± 0,9 

(0,2 – 1,2) 

Pré vs. Durante 0,3 ± 2,2 

(-1,2 – 1,8) 

0,05 ± 0,8 

(-0,5 – 0,6) 

-0,01 ± 2,1 

(-1,2 – 1,2) 

0,2 ± 0,9 

(-0,3 – 0,6) 

Pré vs. Pós 1,7 ± 3,5 

(-0,9 – 4,3) 

-0,1 ± 0,9 

(-0,7 – 0,5) 

1,3 ± 2,9 

(-0,6 – 3,1) 

0,1 ± 0,9 

(-0,5 – 0,7) 

aModelo Misto Geral. p < 0,05. Valores maiores do que o grupo IBM no pós-intervenção. 
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APÊNDICE 58 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o bem-estar 

subjetivo 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,090/0,30 0,019*/0,36 

Tempo 0,42/0,007* 0,28/0,87 

Grupo*Tempo 0,34/0,17 0,18/0,41 

Número de sessões 0,67/0,20 0,38/0,95 

Cronotipo 0,62/0,42 0,24/0,51 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,024*/0,003* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,91/0,71 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,60/0,40 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 727,3 R2 = 0,70. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
440,4 R2 = 0,56. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 965,1 R2 = 0,69. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 563,8 R2 = 0,58.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o Índice 
de Bem-Estar da OMS. Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de 
confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 58,9 ± 18,0 

(48,3 – 69,5) 

43,3 ± 12,2  

(37,5 – 49,1) 

35,8 ± 8,2  

(32,0 – 39,6) 

38,3 ± 5,8 

(35,8 – 40,7) 

Durante 56,0 ± 17,0 

(46,4 – 65,6) 

54,3 ± 18,3 

(46,1 – 62,5) 

35,6 ± 6,4  

(32,8 – 38,5) 

36,0 ± 6,3  

(33,4 – 38,7) 

Pós 65,8 ± 16,1 

(56,3 – 75,4) 

54,5 ± 14,7 

(47,9 – 61,2) 

33,6 ± 7,5*  

(30,0 – 37,1) 

34,5 ± 7,3*  

(31,4 – 37,6) 

Pré vs. Durante -1,1 ± 10,9a 

(-7,5 – 5,4) 

11,1 ± 15,2  

(3,8 – 18,3) 

5,6 ± 13,7  

(-0,8 – 11,9) 

10,3 ± 14,6 

(3,8 – 16,9) 

Pré vs. Pós 4,8 ± 10,1a  

(-1,5 – 11,1) 

11,1 ± 10,2  

(6,2 – 15,9) 

8,3 ± 12,8  

(1,8 – 14,7) 

11,8 ± 10,9 

(6,9 – 16,7) 

* Modelo Misto Geral. p < 0,05. Valores maiores do que durante e pré-intervenção. 
a Modelo Misto Geral. p < 0,05. Valores menores que o grupo IBM. 
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APÊNDICE 59 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos no Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o nível de 

mindfulness - consciência 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,94/0,086 0,51/0,21 

Tempo 0,40/0,91 1,0/0,095 

Grupo*Tempo 0,84/0,73 0,92/0,90 

Número de sessões 0,50/0,40 0,75/0,044* 

Cronotipo 0,099/0,002* 0,53/0,64 

Indivíduo <0,001*/<0,001* <0,001*/<0,001* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/0,36 0,82/1,0 

Ano de intervenção 0,63/0,91 0,64/0,62 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 580,3 R2 = 0,70. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
362,9 R2 = 0,74. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 761,5 R2 = 0,72. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 447,7 R2 = 0,76.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a Escala 
Filadélfia de Mindfulness (consciência). Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão 
(intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 23,4 ± 7,8 

(18,8 – 28,0) 

22,1 ± 8,6 

(18,0 – 26,1) 

22,5 ± 7,3  

(19,3 – 25,7) 

22,7 ± 8,6 

(19,2 – 26,3) 

Durante 24,1 ± 5,1 

(20,7 – 27,0) 

24,3 ± 7,9 

(20,7 – 27,8) 

23,1 ± 5,7  

(20,6 – 25,5) 

25,3 ± 6,0 

(22,5 – 28,0) 

Pós 25,7 ± 6,5 

(24,0 – 29,3) 

26,8 ± 6,1 

(24,0 – 29,6) 

23,5 ± 7,4  

(20,0 – 27,0) 

27,0 ± 5,9 

(24,5 – 29,5) 

Pré vs. Durante  1,2 ± 7,2 

(-3,6 – 5,4) 

2,9 ± 6,2  

(0,01 – 5,9) 

1,3 ± 6,6  

(-1,8 – 4,3) 

2,1 ± 6,1 

(-0,8 – 4,9) 

Pré vs. Pós 2,6 ± 6,2  

(-1,0 – 6,3) 

4,3 ± 7,3  

(0,7 – 7,9) 

0,8 ± 6,9  

(-2,7 – 4,3) 

3,9 ± 7,2 

(0,7 – 7,1) 
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APÊNDICE 60 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos no Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o nível de 

mindfulness - aceitação 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,29/0,90 0,89/0,74 

Tempo 0,31/0,68 0,35/0,73 

Grupo*Tempo 0,82/0,49 0,86/0,33 

Número de sessões 0,50/0,30 0,32/0,78 

Cronotipo 0,056/0,26 0,003*/<0,001* 

Indivíduo 0,006*/<0,001* 1,0/1,0 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,087/1,0 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/0,27 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 580,8 R2 = 0,61. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
360,9 R2 = 0,17. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 782,2 R2 = 0,59. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 456,6 R2 = 0,17.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a Escala 
Filadélfia de Mindfulness (aceitação). Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão 
(intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 28,6 ± 5,7 

(25,3 – 32,0) 

26,4 ± 5,6 

(23,7 – 29,0) 

27,3 ± 7,0 

(24,2 – 30,3) 

26,7 ± 5,1 

(24,6 – 28,8) 

Durante 25,2 ± 8,0 

(20,6 – 29,7) 

24,1 ± 7,3 

(20,8 – 27,4) 

23,6 ± 9,5  

(19,4 – 27,7) 

25,6 ± 7,7 

(22,4 – 28,8) 

Pós 25,8 ± 6,1 

(22,3 – 29,2) 

24,6 ± 7,0 

(21,3 – 27,8) 

24,5 ± 5,4  

(23,1 – 28,3) 

24,5 ± 7,0 

(21,5 – 27,5) 

Pré vs. Durante  -3,5 ± 4,6 

(-6,2 – -0,7) 

-1,8 ± 7,2  

(-5,2 – 1,7) 

-2,9 ± 4,1 

(-4,8 – 1,1) 

-0,4 ± 7,8 

(-3,9 – 3,2) 

Pré vs. Pós -3,2 ± 7,0 

(-7,3 – 1,0) 

-1,9 ± 4,5  

(-4,2 – 0,3) 

-1,7 ± 6,8  

(-5,1 – 1,8) 

-2,4 ± 4,8 

(-4,5 – --0,2) 
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APÊNDICE 61 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o jetlag 

social (em horas) 

 Absolutos 

Grupo 0,75/0,96 

Tempo 0,24/0,25 

Grupo*Tempo 0,58/0,86 

Número de sessões 0,57/0,71 

Cronotipo 0,34/0,58 

Indivíduo 0,45/1,0 

Instituição 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,56/0,63 

Ano de intervenção 1,0/0,14 

Protocolo Ajuste do modelo AIC = 211,6 R2 = 0,19. Intenção de tratar Ajuste do modelo AIC = 253,9 
R2 = 0,22.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o jetlag 
social (em horas) mensurados a partir da actigrafia. Os valores estão apresentados como média ± 
desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 1,6 ± 1,1  

(0,9 – 2,3) 

1,0 ± 1,1  

(0,4 – 1,6) 

1,2 ± 1,1  

(0,6 – 1,8) 

1,1 ± 1,1  

(0,6 – 1,6) 

Durante 0,6 ± 1,3  

(-0,2 – 1,5) 

0,7 ± 0,9  

(0,2 – 1,1) 

0,7 ± 1,2  

(0,1 – 1,3) 

0,9 ± 1,1 

(0,4 – 1,4) 

Pós 1,0 ± 0,9  

(0,4 – 1,6) 

1,0 ± 1,0  

(0,4 – 1,6) 

1,1 ± 0,7  

(0,6 – 1,5) 

1,2 ± 1,1 

(0,4 – 1,4) 
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APÊNDICE 62 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a 

sonolência diurna 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,77/0,096 0,073/0,24 

Tempo 0,43/0,54 0,52/0,22 

Grupo*Tempo 0,19/0,39 0,29/0,34 

Número de sessões 0,34/0,17 0,57/0,23 

Cronotipo 0,87/0,95 0,025*/0,022* 

Indivíduo <0,001*/<0,001* <0,001*/</0,001* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,52/0,51 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,93/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 464,2 R2 = 0,68. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
282,6 R2 = 0,72). Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 617,2 R2 = 0,73. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 360,7 R2 = 0,74. 
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a Escala 
de Sonolência de Epworth. Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de 
confiança de 95%). As frequências estão representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a 
frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 7,4 ± 2,3  

(6,0 – 8,7) 

8,5 ± 4,9  

(6,2 – 10,9) 

8,4 ± 3,1 

(7,0 – 9,8) 

7,9 ± 4,9  

(5,8 – 9,9) 

Sonolência 

excessiva 

 

0 (0) 

 

5 (29) 

 

4 (22) 

 

6 (27) 

Durante 8,6 ± 3,6  

(6,6 – 10,6) 

7,2 ± 3,6  

(5,6 – 8,8) 

9,9 ± 3,7 

(8,0 – 11,8) 

7,6 ± 3,9 

(5,9 – 9,2) 

Sonolência 

excessiva 

 

2 (17) 

 

5 (26) 

 

7 (35) 

 

7 (32) 

Pós 7,6 ± 2,9  

(5,9 – 9,4) 

7,1 ± 3,4  

(5,5 – 8,6) 

8,7 ± 3,7  

(6,9 – 10,4) 

7,5 ± 3,5  

(6,0 – 9,0) 

Sonolência 

excessiva 

 

2 (18) 

 

2 (11) 

 

4 (24) 

 

3 (14) 

Pré vs. Durante 0,4 ± 1,6  

(-0,6 – 1,3) 

- -1,6 ± 2,9  

(-3,0 – -0,2) 

0,2 ± 2,2  

(-0,8 – 1,2) 

-0,9 ± 3,1  

(-2,3 – 0,5) 

Pré vs. Pós -0,2 ± 1,4  

(-1,1 – 0,6) 

-1,5 ± 4,7  

(-3,8 – -0,7) 

0,0 ± 2,0  

(-1,0 – 1,0) 

-0,8 ± 4,8 

(-2,9 – 1,4) 
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APÊNDICE 63 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a higiene 

do sono 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,68/0,39 0,13/0,31 

Tempo 0,62/0,71 0,62/0,84 

Grupo*Tempo 0,39/0,84 0,88/0,68 

Número de sessões 0,26/0,11 0,86/0,85 

Cronotipo 0,088/0,002* 0,15/0,15 

Indivíduo < 0,001*/<0,001* < 0,001*/0,004* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,29/0,59 0,94/1,0 

Ano de intervenção 0,72/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 566,6 R2 = 0,64. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
351,9 R2 = 0,70. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 751,7 R2 = 0,63. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 457,1 R2 = 0,52.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o Índice 
de Higiene do Sono. Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de 
confiança de 95%). As frequências estão representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a 
frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 34,1 ± 8,5  

(29,1 – 39,1) 

37,3 ± 6,3  

(34,3 – 40,3) 

35,8 ± 8,2  

(32,0 – 39,6) 

38,3 ± 5,8 

(35,8 – 40,7) 

Durante 34,9 ± 4,9  

(32,2 – 37,7) 

35,3 ± 6,5  

(32,4 – 38,3) 

35,6 ± 6,4  

(32,8 – 38,5) 

36,0 ± 6,3  

(33,4 – 38,7) 

Pós 33,0 ± 4,4  

(30,4 – 35,6) 

33,6 ± 6,8  

(30,6 – 36,7) 

33,6 ± 7,5  

(30,0 – 37,1) 

34,5 ± 7,3  

(31,4 – 37,6) 

Pré vs. Durante 0,6 ± 5,4  

(-2,6 – 3,8) 

-1,9 ± 5,5  

(-4,6 – 0,7) 

-0,5 ± 4,7  

(-2,7 – 1,7) 

-1,7 ± 5,3  

(-4,1 – 0,7) 

Pré vs. Pós -1,2 ± 6,4  

(-5,2 – 2,8) 

-3,7 ± 6,4  

(-6,7 – 6,3). 

-2,3 ± 7,8  

(-6,3 – 1,6) 

-3,4 ± 6,3  

(-6,2 – -0,5) 
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APÊNDICE 64 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o estresse 

percebido 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,14/0,93 0,065/0,19 

Tempo 0,87/0,55 0,18/0,65 

Grupo*Tempo 0,46/0,75 0,38/0,42 

Número de sessões 0,79/0,59 0,14/0,51 

Cronotipo 0,66/0,77 0,30/0,12 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,038*/0,004* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/1,0 0,37/0,80 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 571,8 R2 = 0,72. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
345,0 R2 = 0,56. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 743,6 R2 = 0,71. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 427,9 R2 = 0,56.  
 

Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a Escala 
de Estresse Percebido. Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de 
confiança de 95%). As frequências estão representadas como valores absolutos e, entre parênteses, a 
frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 23,5 ± 9,7  

(17,7 – 29,2) 

28,1 ± 4,2  

(26,1 – 30,1) 

35,8 ± 8,2  

(32,0 – 39,6) 

38,3 ± 5,8 

(35,8 – 40,7) 

Durante 22,3 ± 9,4  

(17,0 – 27,5) 

25,5 ± 5,1  

(23,2 – 27,8) 

35,6 ± 6,4  

(32,8 – 38,5) 

36,0 ± 6,3  

(33,4 – 38,7) 

Pós 21,1 ± 8,3  

(16,2 – 26,0) 

24,2 ± 5,9  

(21,5 – 26,8) 

33,6 ± 7,5  

(30,0 – 37,1) 

34,5 ± 7,3  

(31,4 – 37,6) 

Pré vs. Durante -1,2 ± 5,0  

(-4,1 – 1,8) 

-2,8 ± 3,0 

(-4,2 – -1,4) 

-2,1 ± 4,4  

(-4,2 – -0,06) 

-2,1 ± 3,4  

(-3,6 – -0,6) 

Pré vs. Pós -1,1 ± 5,6  

(-1,1 – 2,4) 

-4,2 ± 6,6  

(-7,4 – -1,1). 

-1,9 ± 4,5  

(-4,2 – 0,5) 

-3,2 ± 7,1  

(-6,4 – -0,04) 
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APÊNDICE 65 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para os sintomas 

sugestivos de ansiedade 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,31/0,44 0,22/0,22 

Tempo 0,15/0,38 0,060/0,23 

Grupo*Tempo 0,64/0,33 0,57/0,20 

Número de sessões 0,25/0,27 0,065/0,059 

Cronotipo 0,27/0,016* 0,22/0,45 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,003*/0,027* 

Instituição 1,0/1,0 0,54/0,33 

Vulnerabilidade sociocultural 0,26/0,18 0,65/0,62 

Ano de intervenção 0,87/0,68 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 456,4 R2 = 0,72. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
277,3 R2 = 0,67. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 602,9 R2 = 0,72. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 353,5 R2 = 0,54.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a Escala 
Hospitalar de Ansiedade e Depressão (sintomas de ansiedade). Os valores estão apresentados 
como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão representadas 
como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 9,6 ± 4,3  

(7,1 – 12,1) 

11,2 ± 3,1  

(9,8 – 12,7) 

10,0 ± 3,8 

(8,3 – 11,6) 

11,2 ± 3,3  

(9,9 – 12,6) 

Sugestivo de 

ansiedade 

 

8 (73) 

 

15 (88) 

 

8 (44) 

 

20 (91) 

Durante 7,7 ± 4,0  

(5,4 – 9,9) 

8,9 ± 3,0  

(7,6 – 10,2) 

8,1 ± 4,2 

(6,2 – 9,9) 

9,1 ± 3,2  

(7,8 – 10,4) 

Sugestivo de 

ansiedade 

 

8 (67) 

 

14 (74) 

 

14 (70) 

 

16 (73) 

Pós 7,9 ± 5,1  

(4,9 – 10,9) 

8,9 ± 3,0  

(7,6 – 10,2) 

9,0 ± 5,2 

(6,5 – 11,5) 

8,9 ± 3,0 

(7,6 – 10,2) 

Sugestivo de 

ansiedade 

 

7 (64) 

 

13 (68) 

 

11 (69) 

 

14 (67) 

Pré vs. Durante -1,6 ± 2,7  

(-3,2 – -0,04) 

-2,3 ± 3,2  

(-3,8 – -0,8) 

-2,0 ± 2,3 

(-3,1 – -0,9) 

-2,0 ± 3,2 

(-3,4 – -0,5) 

Pré vs. Pós -1,6 ± 2,7  

(-3,3 – 0,06) 

-2,3 ± 3,0  

(-3,7 – -0,9). 

-0,5 ± 3,1 

(-2,1 – 1,1) 

-2,3 ± 3,0 

(-3,6 – -0,9) 
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APÊNDICE 66 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para os sintomas 

sugestivos de depressão 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,064/0,58 0,97/0,75 

Tempo 0,66/0,99 0,96/0,076 

Grupo*Tempo 0,93/0,91 0,61/0,80 

Número de sessões 0,82/0,45 0,91/0,057 

Cronotipo 0,68/0,45 0,53/0,85 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,54/0,016* 

Instituição 1,0/0,064 1,0/0,055 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/0,064 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/0,061 0,40/0,011* 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 426,9 R2 = 0,69. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
254,6 R2 = 0,59. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 594,4 R2 = 0,91. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 338,3 R2 = 0,90.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para a Escala 
Hospitalar de Ansiedade e Depressão (sintomas de depressão). Os valores estão apresentados 
como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). As frequências estão representadas 
como valores absolutos e, entre parênteses, a frequência percentual. 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 5,2 ± 3,0  

(3,4 – 7,0) 

7,4 ± 3,0 

(6,0 – 8,9) 

5,5 ± 2,6 

(4,3 – 6,6) 

7,0 ± 2,9  

(5,8 – 8,2) 

Sugestivo de 

depressão 

 

4 (36) 

 

12 (71) 

 

8 (40) 

 

16 (73) 

Durante 4,7 ± 3,2  

(2,8 – 6,5) 

6,3 ± 2,9  

(5,0 – 7,6) 

6,0 ± 4,8 

(3,8 – 8,1) 

6,1 ± 2,9  

(4,9 – 7,4) 

Sugestivo de 

depressão 

 

5 (42) 

 

10 (53) 

 

8 (40) 

 

11 (50) 

Pós 4,2 ± 2,4  

(2,7 – 5,6) 

6,0 ± 2,9  

(4,7 – 7,3) 

5,2 ± 3,9 

(3,4 – 7,1) 

5,7 ± 2,9 

(4,5 – 6,9) 

Sugestivo de 

depressão 

 

2 (18) 

 

10 (53) 

 

6 (35) 

 

10 (48) 

Pré vs. Durante -1,1 ± 1,7  

(-2,1 – -0,09) 

-1,1 ± 3,2 

(-2,6 – 0,5) 

-0,8 ± 3,3 

(-2,4 – 0,7) 

-0,9 ± 3,0 

(-2,3 – 0,5) 

Pré vs. Pós -1,4 ± 1,6  

(-2,4 – -0,4) 

-1,0 ± 2,5  

(-2,2 – 0,2). 

-0,7 ± 2,8 

(-2,1 – 0,7) 

-0,9 ± 2,4 

(-2,0 – 0,2) 
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APÊNDICE 67 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o burnout 

(escore global) 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,96/0,12 0,65/0,089 

Tempo 0,91/0,59 0,93/0,28 

Grupo*Tempo 0,80/0,67 0,47/0,32 

Número de sessões 0,32/0,004* 0,76/0,10 

Cronotipo 0,64/0,21 0,88/0,29 

Indivíduo <0,001*/<0,001* <0,001*/<0,001* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,15/0,36 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 763,2 R2 = 0,70. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
445,5 R2 = 0,79. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 938,3 R2 = 0,80. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 535,8 R2 = 0,81.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para Inventário 
de Burnout de Copenhaguen - versão estudantes. Os valores estão apresentados como média ± 
desvio padrão (intervalo de confiança de 95%). 

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 72,4 ± 23,7 

(58,4 – 86,4) 

78,4 ± 17,8 

(66,4 – 83,3) 

75,3 ± 20,3 

(66,4 – 84,1) 

76,4 ± 13,8 

(70,6 – 82,2) 

Durante 67,5 ± 20,0 

(56,2 – 78,8) 

68,9 ± 10,3 

(64,3 – 73,5) 

73,8 ± 19,8 

(65,2 – 82,5) 

70,6 ± 13,5 

(65,0 – 76,3) 

Pós 66,6 ± 25,4 

(51,6 – 81,6) 

65,7 ± 12,5 

(60,1 – 71,4) 

68,4 ± 22,6 

(57,6 – 79,1) 

65,4 ± 13,2 

(59,7 – 71,0) 

Pré vs. Durante -4,8 ± 11,1 

(-11,3 – 1,7) 

-5,8 ± 12,8 

(-11,8 – 0,3) 

-4,0 ± 12,1  

(-9,6 – 1,6) 

-5,1 ± 9,0 

(-9,2 – -1,1) 

Pré vs. Pós -5,4 ± 14,1 

(-14,1 – 3,3) 

-9,5 ± 19,6  

(-18,8 – -0,2) 

-4,8 ± 11,6  

(-10,7 – 1,1) 

-11,3 ± 15,5 

(-18,2 – -4,3) 
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APÊNDICE 68 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o burnout 

relacionado com a vida pessoal 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,89/0,45 0,42/0,54 

Tempo 0,47/0,25 0,61/0,31 

Grupo*Tempo 0,27/0,44 0,68/0,40 

Número de sessões 0,91/0,57 0,56/0,28 

Cronotipo 1,0/0,62 0,38/0,51 

Indivíduo <0,001*/<0,001* <0,001*/<0,001* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,53/0,69 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 218,4 R2 = 0,67. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
119,1 R2 = 0,65. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 280,4 R2 = 0,72. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 138,5 R2 = 0,63.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para Inventário 
de Burnout de Copenhaguen - versão estudantes (burnout pessoal). Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 3,5 ± 0,9 

(2,9 – 4,0) 

3,7 ± 0,8 

(3,3 – 4,0) 

3,4 ± 0,9 

(3,0 – 3,8) 

3,6 ± 0,8 

(3,3 – 4,0) 

Durante 3,3 ± 1,2 

(2,7 – 4,0) 

3,1 ± 0,8 

(2,7 – 3,4) 

2,7 ± 1,2 

(2,8 – 3,8) 

3,1 ± 0,9 

(2,7 – 3,5) 

Pós 3,1 ± 1,1 

(2,4 – 3,8) 

3,1 ± 0,8 

(2,7 – 3,5) 

2,8 ± 1,1 

(2,6 – 3,6) 

3,1 ± 0,8 

(2,8 – 3,4) 

Pré vs. Durante -0,4 ± 0,7 

(-0,8 – 0,03) 

-0,6 ± 0,7 

(-0,9 – -0,3) 

-0,4 ± 0,7 

(-0,8 – -0,2) 

-0,5 ± 0,6 

(-0,7 – -0,2) 

Pré vs. Pós -0,4 ± 0,7 

(-0,8 – 0,03) 

-0,6 ± 0,7  

(-1,0 – -0,3) 

-0,3 ± 0,6  

(-0,6 – 0,03) 

-0,6 ± 0,7 

(-0,9 – -0,3) 

 

 

 

 

 

 

 



A p ê n d i c e s  | 230 

 

APÊNDICE 69 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o burnout 

relacionado com os estudos 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,47/0,79 0,38/0,82 

Tempo 0,85/0,96 0,79/0,88 

Grupo*Tempo 0,27/0,81 0,20/0,53 

Número de sessões 0,61/0,92 0,76/0,86 

Cronotipo 0,42/0,97 0,60/0,36 

Indivíduo 0,005*/0,002* 0,094/0,12 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 1,0/0,73 0,71/0,27 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 255,2 R2 = 0,40. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
177,6 R2 = 0,39. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 351,1 R2 = 0,36. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 231,4 R2 = 0,35.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para Inventário 
de Burnout de Copenhaguen - versão estudantes (burnout estudos). Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 2,3 ± 1,0 

(1,7 – 2,9) 

2,8 ± 1,0 

(2,3 – 3,2) 

2,5 ± 1,2 

(2,0 – 3,0) 

2,8 ± 1,1 

(2,3 – 3,2) 

Durante 2,5 ± 1,1 

(1,9 – 3,1) 

2,9 ± 0,8 

(2,5 – 3,3) 

2,7 ± 1,2 

(2,2 – 3,2) 

2,8 ± 0,9 

(2,4 – 3,2) 

Pós 2,7 ± 1,1 

(2,1 – 3,4) 

2,6 ± 0,9 

(2,2 – 3,0) 

2,7 ± 0,9 

(2,2 – 3,1) 

2,6 ± 0,9 

(2,3 – 3,0) 

Pré vs. Durante -0,4 ± 0,7 

(-0,8 – 0,03) 

-0,6 ± 0,7 

(-0,9 – -0,3) 

-0,06 ± 0,9 

(-0,5 – 0,4) 

0,05 ± 0,8 

(-0,3 – 0,4) 

Pré vs. Pós -0,4 ± 0,7 

(-0,8 – 0,03) 

-0,6 ± 0,7  

(-1,0 – -0,3) 

0,1 ± 1,5 

(-0,6 – 0,9) 

-0,06 ± 1,3 

(-0,7 – 0,5) 
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APÊNDICE 70 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o burnout 

relacionado com os colegas 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,41/0,37 0,70/0,31 

Tempo 0,051/0,080 0,18/0,46 

Grupo*Tempo 0,30/0,39 0,25/0,64 

Número de sessões 0,010*/0,005* 0,23/0,53 

Cronotipo 0,19/0,49 0,47/0,84 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,003*/<0,001* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,90/0,93 1,0/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 0,61/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 217,2 R2 = 0,63. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
139,3 R2 = 0,63. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 283,8 R2 = 0,67. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 170,1 R2 = 0,66.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para Inventário 
de Burnout de Copenhaguen - versão estudantes (burnout colegas). Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 2,5 ± 1,1 

(1,8 – 3,1) 

2,5 ± 0,9 

(2,1 – 3,0) 

2,6 ± 1,1 

(2,1 – 3,1) 

2,7 ± 0,9 

(2,3 – 3,1) 

Durante 2,4 ± 1,2 

(1,7 – 3,1) 

2,2 ± 0,7 

(1,9 – 2,5) 

2,5 ± 1,2 

(2,0 – 3,0) 

2,3 ± 0,9 

(1,9 – 2,7) 

Pós 2,4 ± 1,0 

(1,8 – 3,0) 

2,2 ± 0,6 

(1,9 – 2,5) 

2,4 ± 1,0 

(1,9 – 2,8) 

2,3 ± 0,6 

(2,0 – 2,6) 

Pré vs. Durante -0,4 ± 0,8 

(-0,8 – 0,1) 

-0,4 ± 0,9 

(-0,8 – 0,06) 

-0,2 ± 0,9 

(-0,6 – 0,2) 

-0,2 ± 0,9 

(-0,6 – 0,2) 

Pré vs. Pós 0,0 ± 0,8 

(-0,5 – 0,5) 

-0,4 ± 0,8  

(-0,7 – 0,02) 

0,0 ± 0,7 

(-0,3 – 0,3) 

-0,3 ± 0,7 

(-0,7 – 0,02) 
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APÊNDICE 71 – Parâmetros da análise estatística e dados descritivos do Estudo 

2 para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para o burnout 

relacionado com os professores 

Valor de p (análise protocolo/intenção de tratar) 

 Absolutos Relativos 

Grupo 0,15/0,17 0,31/0,16 

Tempo 0,008*/0,10 0,23/0,24 

Grupo*Tempo 0,82/0,28 0,83/0,60 

Número de sessões <0,001*/0,001* 0,13/0,082 

Cronotipo 0,99/0,64 0,93/0,97 

Indivíduo <0,001*/<0,001* 0,007*/0,001* 

Instituição 1,0/1,0 1,0/1,0 

Vulnerabilidade sociocultural 0,75/0,68 0,74/1,0 

Ano de intervenção 1,0/1,0 1,0/1,0 

Protocolo (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 244,9 R2 = 0,62. (Relativos) Ajuste do modelo AIC = 
161,1 R2 = 0,58. Intenção de tratar (Absolutos) Ajuste do modelo AIC = 311,2 R2 = 0,63. (Relativos) 
Ajuste do modelo AIC = 192,3 R2 = 0,61.  
 
Dados descritivos para a análise da eficácia do protocolo e da intenção de tratar para Inventário 
de Burnout de Copenhaguen - versão estudantes (burnout professores). Os valores estão 
apresentados como média ± desvio padrão (intervalo de confiança de 95%).  

 Protocolo Intenção de tratar 

 PS IBM PS IBM 

Pré 2,5 ± 1,1* 

(1,8 – 3,1) 

2,5 ± 0,9* 

(2,1 – 3,0) 

2,6 ± 1,1 

(2,1 – 3,1) 

2,7 ± 0,9 

(2,3 – 3,1) 

Durante 2,4 ± 1,2 

(1,7 – 3,1) 

2,2 ± 0,7 

(1,9 – 2,5) 

2,5 ± 1,2 

(2,0 – 3,0) 

2,3 ± 0,9 

(1,9 – 2,7) 

Pós 2,4 ± 1,0 

(1,8 – 3,0) 

2,2 ± 0,6 

(1,9 – 2,5) 

2,4 ± 1,0 

(1,9 – 2,8) 

2,3 ± 0,6 

(2,0 – 2,6) 

Pré vs. Durante -0,4 ± 0,8 

(-0,8 – 0,1) 

-0,4 ± 0,9 

(-0,8 – 0,06) 

-0,2 ± 0,9 

(-0,6 – 0,2) 

-0,2 ± 0,9 

(-0,6 – 0,2) 

Pré vs. Pós 0,0 ± 0,8 

(-0,5 – 0,5) 

-0,4 ± 0,8  

(-0,7 – 0,02) 

0,0 ± 0,7 

(-0,3 – 0,3) 

-0,3 ± 0,7 

(-0,7 – 0,02) 

* Modelo Misto Geral. p < 0,05: valores maiores do que durante e pós-intervenção. 
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ANEXO 1 – Currículo Lattes
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ANEXO 2 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 3 – Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
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ANEXO 4- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos Estudo 1 e 2 
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ANEXO 5 – Cartaz de divulgação do Estudo 1 
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ANEXO 6 – Índice de Bem-estar da OMS  
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ANEXO 7 – Questionário de Matunidade e Vespertinidade adaptado de Horne e 
Ostberg 

INSTRUÇÕES: 

1. Leia atentamente cada questão antes de responder. 

2. Responda à todas as questões. 

3. Responda às questões respeitando a ordem numérica. 

4. Cada questão deve ser respondida independentemente das outras; não volte atrás nem altere as 
respostas anteriores. 

5. Para cada questão coloque apenas uma resposta; algumas questões têm escalas, neste caso, 
coloque marque o ponto apropriado da escala. 

6. Responda a cada questão com toda a honestidade possível. As suas respostas e os resultados 
são confidenciais. 

1. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal e tendo total liberdade de 
planejar seu dia, a que horas você se levantaria? 

Lista suspensa: horários 00:00 às 23:00 

2. Considerando apenas seu bem-estar pessoal e tendo total liberdade de 
planejar sua noite, a que horas você se deitaria? 

Lista suspensa: horários 00:00 às 23:00 

3. Até que ponto você depende do despertador para acordar de manhã? 

Múltipla escolha: Nada dependente./ Não muito dependente./ Razoavelmente 
dependente./ Muito dependente.  

4. Você acha fácil acordar de manhã? 

Múltipla escolha: Nada fácil./ Não muito fácil./ Razoavelmente fácil./ Muito fácil. 

5. Você se sente alerta durante a primeira meia hora depois de acordar? 

Múltipla escolha: Nada alerta./ Não muito alerta./ Razoavelmente alerta./ Muito 
alerta. 

6. Como é seu apetite durante a primeira hora após acordar? 

Múltipla escolha: Muito ruim./ Não muito ruim./ Razoavelmente ruim./ Muito bom. 

7. Durante a primeira meia hora após acordar você se sente cansado? 

Múltipla escolha: Muito cansado./ Não muito cansado./ Razoavelmente cansado./ 
Em plena forma. 
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8. Se você não tem compromisso no dia seguinte e comparando com sua hora 
habitual, a que horas você gostaria de ir se deitar? 

Múltipla escolha: Nunca mais tarde./ Menos que uma hora mais tarde./ Entre uma e 
duas horas mais tarde./ Mais do que duas horas mais tarde. 

9. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário das 07:00 
às 08:00 da manhã, duas vezes por semana. Considerando apenas seu bem-
estar pessoal, o que acha de fazer exercícios nesse horário? 

Múltipla escolha: Estaria em boa forma./ Estaria razoavelmente em forma./ Acharia 
isso difícil./ Acharia isso muito difícil. 

10. A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir? 

Lista suspensa: horários 20:00 às 03:00 

11. Você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste que dura duas 
horas e que você sabe que é mentalmente cansativo. Considerando apenas 
seu bem-estar pessoal, qual desses horários você escolheria para fazer esse 
teste? 

Múltipla escolha: Das 08:00 à 10:00/ Das 11:00 às 13:00/ Das 15:00 às 17:00/ Das 
19:00 às 21:00 

12. Se você fosse se deitar às 23:00, em que nível de cansaço você se sentiria? 

Múltipla escolha: Nada cansado./ Um pouco cansado./ Razoavelmente cansado./ 
Muito cansado. 

13. Por alguma razão, você foi dormir várias horas mais tarde do que é seu 
costume. Se no dia seguinte você não tiver hora certa para acordar, o que 
aconteceria com você? 

Múltipla escolha: Acordaria na hora normal, sem sono./ Acordaria na hora normal, 
com sono./ Acordaria na hora normal, dormiria novamente./ Acordaria mais tarde 
que o seu costume. 

14. Se você tiver que ficar acordado das 04:00 às 06:00 para realizar uma tarefa 
e não tiver compromissos no dia seguinte, o que você faria? 

Múltipla escolha: Só dormiria depois de fazer a tarefa./ Tiraria uma soneca antes da 
tarefa e dormiria depois./ Dormiria bastante antes e tiraria uma soneca depois./ Só 
dormiria antes de fazer a tarefa. 

15. Se você tiver que fazer duas horas de exercício físico intenso e 
considerando apenas seu bem-estar pessoal, qual destes horários você 
escolheria? 

Múltipla escolha: Das 08:00 às 10:00/ Das 11:00 às 13:00/ Das 15:00 às 17:00/ Das 
19:00 às 21:00. 
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16. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu das 22:00 às 23:00, 
duas vezes por semana. Considerando apenas seu bem-estar pessoal, o que 
você acha de fazer exercícios nesse horário? 

Múltipla escolha: Estaria em boa forma./ Estaria razoavelmente em forma./ Acharia 
isso difícil./ Acharia isso muito difícil. 

17. Suponha que você possa escolher seu próprio horário de trabalho e que 
você deva trabalhar cinco horas seguidas por dia. Imagine que seja um serviço 
interessante e que você ganhe por produção. Qual horário você escolheria? 
(Marque o horário de início e de término). 

Resposta curta 

18. Em que horário você atinge seu melhor momento de bem-estar? 

Lista suspensa: horários 00:00 às 23:00 

19. Fala-se em pessoas matutinas e vespertinas: as primeiras gostam de 
acordar cedo e dormir cedo, as segundas, de acordar tarde e dormir tarde. 
Com qual desses tipos você se identifica? 

Múltipla escolha: Tipo matutino./ Mais matutino que vespertino./ Mais vespertino que 
matutino./ Tipo vespertino. 
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ANEXO 8 – Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês 
somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites 
do último mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite? 
Hora usual de deitar (Ex.: 22:30) 

Resposta curta 

2.  Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou 
para dormir à noite? Número de minutos (Ex.: 10 min) 

Resposta curta 

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã? Hora 
usual de deitar (Ex.: 22:30) 

Resposta curta 

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este 
pode ser diferente do número de horas que você ficou na cama). Horas de sono por 
noite (Ex.: 8h) 

Resposta curta 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, 
responda a todas as questões. 

5. Durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade de dormir 
porque você... 

a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos. 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

b) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo. 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

c) Precisou levantar para ir ao banheiro. 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

d) Não conseguiu respirar confortavelmente. 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 
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e) Tossiu ou roncou forte. 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

f) Sentiu muito frio. 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

g) Sentiu muito calor. 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

h) Teve sonhos ruins. 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

i) Teve dor. 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

j) Outra(s) razão(ões), por favor descreva: 

Resposta curta 

Com que frequência, no último mês, você teve dificuldade para dormir 
devido à esta(s) razão(ões): 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de 
uma maneira geral? 

Múltipla escolha: Muito boa./ Boa./ Ruim./ Muito ruim. 

7. Durante o último mês, com que frequência você tomou medicamento 
(prescrito ou “por conta própria”) para lhe ajudar a dormir? 

Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

8. No último mês, com que frequência você teve dificuldade de ficar 
acordado enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social 
(festa reunião de amigos, trabalho, estudo)? 
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Múltipla escolha: Nenhuma no último mês./ Menos de 1 vez/semana./ 1 ou 2 
vezes/semana./ 3 ou mais vezes/semana. 

9. Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo 
(ânimo) para fazer as coisas (suas atividades habituais)? 

Múltipla escolha: Nenhuma dificuldade./ Um problema leve./ Um problema 
razoável./ Um grande problema. 
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ANEXO 9 – Escala de Sonolência de Epworth 
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ANEXO 10 – Escala de Estresse Percebido – Versão Reduzida 

As questões nesta escala perguntam sobre seus sentimentos e pensamentos durante o último mês. 
Em cada caso, será pedido que para você indicar o quão frequentemente você tem se sentido de 
uma determinada maneira. Embora algumas das perguntas sejam similares, há diferenças entre elas 
e você deve analisar cada uma como uma pergunta separada. A melhor abordagem é responder 
cada pergunta razoavelmente rápido. Isto é, não tente contar o número de vezes que você se sentiu 
de uma maneira particular, mas indique a alternativa que lhe pareça como uma estimativa razoável. 
Para cada pergunta, escolha as seguintes alternativas: 

Grade de múltipla escolha: 

Nesse último mês, com que frequência... 

Colunas 

0 (nunca)/1/2/3/4(sempre) 

Linhas 

1. Você tem ficado triste por causa de algo que aconteceu inesperadamente? 

2. Você tem se sentido incapaz de controlar as coisas importantes em sua vida? 

3. Você tem se sentido nervoso e "estressado"? 

4. Você tem se sentido confiante em sua habilidade de resolver problemas 
pessoais? 

5. Você tem sentido que as coisas estão acontecendo de acordo com a sua 
vontade? 

6. Você tem achado que não conseguiria lidar com todas as coisas que você tem 
de fazer? 

7. Você tem conseguido controlar as irritações em sua vida? 

8. Você tem sentido que as coisas estão sob seu controle? 

9. Você tem ficado irritado porque as coisas estão acontecendo fora de seu 
controle? 

10. Você tem sentido que as dificuldades acumulam-se a ponto de você acreditar 
que não pode superá-las? 
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ANEXO 11 – Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 
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ANEXO 12 – Inventário de Burnout de Copenhagen – versão estudante 

As afirmações seguintes são referentes aos sentimentos/emoções de estudantes em contexto 
escolar. Leia cuidadosamente cada afirmação e decida sobre a frequência com que sente da forma 
descrita. 

Grade de múltipla escolha: 

Colunas 

1 (nunca)/2/3/4/5(sempre) 

Linhas 

Burnout pessoal 

1. Com que frequência você se sente cansado? 

2. Com que frequência se sente fisicamente exausto? 

3. Com que frequência se sente emocionalmente exausto? 

4. Com que frequência pensa “Não aguento mais”? 

5. Com que frequência se sente esgotado? 

6. Com que frequência se sente fraco e susceptível a adoecer? 

 

Burnout relacionado aos estudos 

7. Se sente esgotado no final de um dia de faculdade? 

8. Se sente exausto logo pela manhã quando pensa em mais um dia de faculdade? 

9. Sente que cada hora de aula/estudo é cansativa para você? 

10. Tem tempo e energia para a família e amigos durante os tempos de lazer? 

11. Acha que os seus estudos são emocionalmente esgotantes? 

12. Se sente frustrado com os seus estudos? 

13. Se sente exausto de forma prolongada com os seus estudos? 

 

Burnout relacionado aos colegas 

14. Você acha difícil trabalhar com seus colegas de estudo? 

15. Sente que esgota sua energia quanto trabalha com colegas? 
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16. Acha frustrante trabalhar com colegas? 

17. Sente dá mais do que recebe quando trabalha com colegas? 

18. Está cansado de aturar os colegas? 

19. Alguma vez se questiona quanto tempo mais conseguirá trabalhar com os 
colegas? 

 

Burnout relacionado aos professores 

20. Você acha difícil lidar com os professores? 

21. Sente que esgota sua energia quando tem que lidar com os professores? 

22. Acha frustrante lidar com os professores? 

23. Sente que dá mais do que recebe quando lida com os professores? 

24. Está cansado de lidar com os professores? 

25. Alguma vez se questiona quanto tempo mais conseguirá lidar com os 
professores? 
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ANEXO 13 – Escala Filadélfia de Mindfulness 
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Anexo 14 – Escala de Afetos Positivos e Negativos 

Essa escala consiste de um número de palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções. 
Leia cada item e depois marque a resposta adequada no espaço ao lado da palavra. 

 

Indique até que ponto você tem se sentido desta forma durante a última 
semana. 

Grade de múltipla escolha: 

Colunas 

1 (Nem um pouco)/ 2 (Um pouco)/ 3 (Moderadamente)/ 4 (Bastante)/ 5 
(Extremamente) 

Linhas 

Alerta 

Atento 

Ativo 

Com orgulho 

Determinado 

Empolgado 

Entusiasmado 

Forte 

Inspirado 

Interessado 

Aflito 

Apavorado 

Chateado 

Com medo 

Culpado 

Envergonhado 

Hostil 
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Inquieto 

Irritável 

Nervoso 
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ANEXO 15 – Mensagem de convite à participação no Estudo 2 e material de 

divulgação  
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ANEXO 16 – Questionário de Cronotipo de Munique
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ANEXO 17 – Índice de Higiene do Sono 
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