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FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 



I. Fundamentação Científica 

Consumo de Cafeína 

A cafeína (1,3,7 trimetilxantina) é o psicoestimulante mais consumido no mundo por 

diferentes segmentos da população. Ela não apresenta nenhum valor nutricional e é 

encontrada naturalmente em sementes, folhas e frutos (Nehlig et al., 1992, Rang et al., 1997, 

McArdle et al., 1998, Belin & Battastini, 2006). Considerada um ergogênico nutricional, faz 

parte da composição de alimentos e bebidas como os cafés, chás, chocolates, refrigerantes à 

base de cola, guaraná e também de alguns medicamentos (Laska et al., 1984, Cardoso & 

Martins, 1998, Nawrot et al., 2003, Altermann et al., 2008). 

A juventude, considerada como a melhor fase da vida, tem aspectos relevantes que a 

distinguem de outros períodos da vida. É uma transição gradual entre a infância e a idade 

adulta em que se manifestam marcantes transformações somáticas, psicológicas e sociais 

(Colli, 1992, Heilborn et al., 2006). 

A Organização Mundial de Saúde – OMS – a define como um período que se estende 

dos 10 anos de idade até 19 anos, 11 meses e 29 dias. Em 2000, um quarto da população 

mundial era de adolescentes, sendo que 80% moravam em cidades. No Brasil pelo Censo 

Demográfico 2010, jovens com idade entre 15 e 19 anos correspondem a 17,9% da população 

(IBGE, 2010). 

Os adolescentes apresentam hábitos alimentares semelhantes, observa-se maior 

preferência pelo consumo de lanches e produtos ricos em açúcares e gorduras, em detrimento 

de alimentos ricos em vitaminas e minerais (Gambardella et al., 1999, Costa et al., 2004). 

Carvalho et al. (2001) estudaram o consumo alimentar de 334 indivíduos entre 10 e 19 

anos de idade, no nordeste do Brasil, e os meninos consumiam mais alimentos energéticos 

(lasanha, milho, pizza) entre eles o refrigerante e o chocolate. Porém, em relação ao consumo 

semanal dos refrigerantes, quando comparados os sexos, os resultados apresentaram-se 

próximos, de 3,55 vezes/ semana para as meninas e 3,98 vezes/ semana para os meninos. 

Entre os americanos menores de 18 anos de idade que a consomem, a média de 

ingestão diária é de 1 mg/ kg, enquanto os indivíduos que usam maiores quantias têm uma 

ingestão de 2 mg/ kg/ dia. Entre os adolescentes de 10 a 15 anos de idade dos Estados 



Unidos, Dinamarca, Reino Unido e Austrália, o consumo desta metilxantina contida em 

refrigerantes é maior na Austrália, mas considerando a cafeína de um modo geral, o consumo 

é maior no Reino Unido (Barone & Roberts, 1996).  

A cafeína tem o café como o alimento-fonte principal, por ser o alimento cafeinado 

mais consumido no mundo pelas suas características organolépticas e efeitos estimulantes. 

Seu uso varia de acordo com a hora do dia, como os indivíduos que a utilizam após o almoço 

na tentativa de amenizar a sensação do sono. A ingestão depende de diversos fatores, como 

idade, sexo, estado nutricional, nível de exercício, comportamento e fatores ambientais. Além 

disso, o ato de fumar também está relacionado com a quantidade de cafeína utilizada (Brice e 

Smith, 2002, Belin & Battastini, 2006, Alves, 2009). 

As quantidades de ingestão diária deste alcalóide, que possui uma complexa e 

diversificada composição química, também dependem das diferentes formas de preparo dos 

alimentos e/ou bebidas-fonte, principalmente o café que varia de acordo com os hábitos de 

consumo de cada região e a existente variabilidade de teores da cafeína, uma vez que pode 

ser diferente a quantidade de pó de café utilizada, ao tipo e a forma de preparo do mesmo 

(Camargo & Toledo, 1998, Jácome et al., 2005, Alves, 2009).  

Nogueira & Trugo (2003) após analisarem nove amostras de café solúvel de marcas 

brasileiras através da cromatografia líquida, perceberam que entre os compostos bioativos a 

cafeína foi a substância que apresentou menor variabilidade devido à alta estabilidade 

térmica. 

Barone & Roberts (1996) já haviam notado, em seus estudos anteriores, uma grande 

variedade de valores quanto à quantidade de cafeína contida nos alimentos e bebidas, 

especialmente o café. Isso ocorreu devido às diferenças nos volumes de referência, métodos 

analíticos, fontes dos produtos e métodos de preparo. Dessa maneira, com base nas 

informações disponíveis no ano de 1995, os autores apresentaram os valores padronizados de 

cafeína contida nos alimentos sendo para o café torrado e moído – 85 mg (150 ml), 

instantâneo – 60 mg (150 ml), descafeinado – 3 mg (150 ml), para os chás folha ou saquinho 

– 30 mg (150 ml), instantâneo – 20 mg (150 ml), refrigerante tipo cola
 
– 18 mg (180 ml), para 

o cacau, chocolate quente – 4 mg (150 ml), leite com chocolate – 4 mg (180 ml), chocolate 

em barra – 5 – 20 mg (100 g).  



Alguns subgrupos da população são mais sensíveis aos efeitos desta xantina. Em 

crianças o consumo diário permitido de cafeína é de 2,5 mg/ Kg/ peso. Para as mulheres nos 

períodos de gestação e amamentação as doses de cafeína devem ser inferiores a 300 mg/ dia 

(Belin & Battastini, 2006, Alves, 2009). 

Camargo et al. (1999) investigaram o consumo dos alimentos e bebidas-fonte em 600 

indivíduos que viviam em Campinas, cidade localizada no Estado de São Paulo, entre 9 e 80 

anos de idade de diferentes classes sociais e econômicas. Os participantes que foram 

abordados em supermercados, responderam a um questionário sobre os hábitos do consumo 

de cafeína. Assim, mostraram que 81% dos investigados consumiam refrigerantes 

regularmente, 75% café, 65% chocolate e 37% chá. Apresentaram também maior ingestão de 

chocolates e achocolatados em pó pelos participantes com idades entre 10 e 19 anos. O café, 

apresentando o índice mais alto de cafeína, foi considerado a maior fonte de consumo por 

esta população. Apesar de muitos brasileiros apresentarem o hábito de tomar café e fumar 

logo em seguida, os pesquisadores verificaram que não houve influências do fumo na 

quantidade de cafeína consumida vinda do café quando comparada a fumantes e não-

fumantes (175 mg/ dia e 174 mg/ dia, respectivamente). Também não foram encontradas 

diferenças significantes quanto aos sexos. 

Morgan et al. (1982) em amostra de 1.135 indivíduos dos Estados Unidos com idades 

entre 5 e 18 anos, a partir de um inquérito alimentar de sete dias, estudaram a utilização de 

bebidas com cafeína e sacarina, com o objetivo de avaliar a média de consumo da amostra e 

os níveis de ingestão pela população que usava cafeína, observaram que 98% dos indivíduos 

a consumiram pelo menos uma vez no período do inquérito. Nos dias em que houve o uso, a 

média foi de 47,9 mg, enquanto que a média de ingestão diária para todos os sete dias e para 

todos os indivíduos da amostra foi de 37,4 mg. Pelo desvio-padrão, houve uma considerável 

variação na média da quantidade diária ingerida, com alguns indivíduos consumindo até 250 

mg por dia. Também notaram que seu uso estava diretamente relacionado à idade, 

aumentando na medida em que a mesma avançava. O chá foi considerado a maior fonte 

consumida (34,2%), seguido dos refrigerantes (26,4%), café (22,1%) e chocolate (17,3%). 

Entretanto, quando as fontes de cafeína foram investigadas considerando apenas os dias de 

uso, foi observado que o café apresentou quantidades significantemente maiores (P < 0,05) na 

média dos níveis de ingestão diária. 



Valek et al. (2004) avaliaram o consumo de cafeína em Osijek, uma cidade da 

Croácia, por meio do “Questionário de Consumo de Cafeína de Landrum” modificado do 

estudo de Landrum et al., 1988, o qual apresentou correlação positiva entre o uso da cafeína e 

a extroversão de indivíduos avaliados pelo seu consumo e pela personalidade observada, em 

quatro escolas com 571 adolescentes de 14 e 15 anos de idade (371 meninos e 200 meninas). 

Mostraram que 10% dos indivíduos não foram analisados por não consumirem nenhuma das 

fontes cafeinadas, preferindo sucos, sendo que dos 513 participantes que utilizaram a 

metilxantina, 30% foi consumida pelo café, 40% pelos refrigerantes e 78% chocolate, ou seja, 

50% da cafeína ingerida eram através dos refrigerantes, 37% do café e 13% do chocolate, 

sem diferença significante quanto ao sexo. Dessa forma, consideraram que os jovens adotam 

hábitos que podem representar riscos à saúde, sendo o uso de cafeína em excesso um deles e 

apontaram para a necessidade de medidas de saúde pública, com o objetivo de informar a 

população sobre esses riscos. 

Perone et al. (2006) ao avaliarem os componentes das bebidas energéticas, 

observaram que a maioria consiste de uma mistura de carboidratos (400 mg/ dL) e de outras 

substâncias, como a cafeína, com aproximadamente 32 mg/ dL. 

Os jovens também possuem como hábito o uso de bebidas energéticas as quais 

contêm cafeína. Sarro et al. (2004) descreveram a importância da verificação do consumo e 

de possíveis efeitos causados por estes produtos, que são deficientes de informações em 

rótulos e componentes e que, ao serem misturados por jovens a outras bebidas alcoólicas, tem 

seus efeitos aumentados. 

A ingestão de cafeína é uma questão importante, e um sistema de medição coerente e 

mais padronizado deve ser utilizado por vários pesquisadores e em diferentes populações 

(Shohet & Landrum, 2001). 

Efeitos da Cafeína 

O uso da cafeína e o desenvolvimento de supostos efeitos adversos à saúde, 

principalmente sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) e cardiovascular, no balanço de 

cálcio e, ainda, na modificação comportamental em crianças e adolescentes, vêm ao longo do 

tempo despertando interesse entre os pesquisadores (Nehlig et al., 1992, Nawrot et al., 2003). 



Um dos principais motivos para a utilização desta droga se deve pelo efeito 

estimulante sobre o SNC. Seus efeitos bifásicos (dose-dependentes) merecem atenção para o 

que se deseja, doses pequenas estimulantes, com a utilização de até de 30 mg/ Kg de peso e 

doses mais depressoras, acima de 50 mg/ Kg de peso. Seu uso crônico causa tolerância sobre 

a pressão sanguínea. Por ser considerada uma droga estimulante, pode apresentar sintomas de 

dependência que são amenizados em poucos dias e que não oferecem danos à saúde. 

Entretanto, a utilização de altas doses pode gerar intoxicação – cafeinismo – contribuindo 

para o aparecimento de efeitos colaterais como ansiedade, insônia, tremores, impaciência, 

mudanças de humor, arritmias cardíacas e distúrbios gastrointestinais. Tornando-se 

necessário alguns cuidados quanto à utilização desta substância, pois a ingestão descontrolada 

pode contribuir para o aparecimento de efeitos colaterais (Nehlig et al., 1992, Altimari et al., 

2001, Bernstein et al., 2002, Altimari et al., 2005, Belin & Battastini, 2006).  

Cavalcanti et al. (2000) descreveram sobre a dependência de cafeína, pontuando que o 

consumo moderado de café pode ser benéfico uma vez que tende a melhorar o humor. 

Entretanto, ressalta que doses excessivas, bem como o risco de dependência e cafeinismo, 

precisam ser estudados.  

Felipe et al. (2005) avaliaram o efeito da cafeína no teste vestibular ocular em 

mulheres adultas. Apresentaram que o consumo diário das pacientes foi de três xícaras ao dia 

(150 – 300 mg/ dia) e que os sintomas mais prevalentes foram cefaléia e ansiedade, naqueles 

submetidos ao exame com a suspensão do café (p = 0,01). Consideraram que o paciente, 

estando tranquilo ao submeter-se ao exame e que a meia-vida da cafeína é de seis horas, 

recomendaram que a suspensão do café antes do teste fosse reavaliada, já que este 

procedimento no estudo mostrou-se desnecessário. 

O consumo de café e café descafeinado avaliados por Nawrot et al. (2003) 

promoveram aumento da ativação do sistema nervoso simpático, pela elevação da pressão 

sanguínea e da atividade simpática em indivíduos que não consomem a bebida com 

frequência, o que contribuiria para o aumento das doenças coronarianas, principalmente com 

o consumo elevado de cafeína.      

Bernstein et al. (2001) com o objetivo de identificar e caracterizar sintomas de 

dependência de cafeína em jovens, procuraram indivíduos de 13 a 17 anos de idade, através 

de anúncios de jornal e cartazes, que consumissem cafeína diariamente. Dessa maneira, 



realizaram entrevistas por telefone e selecionaram uma amostra de 36 adolescentes que 

apresentavam alguns sintomas de dependência encaminhando-os a uma avaliação 

ambulatorial. Antes dessa avaliação, os adolescentes receberam um formulário para verificar 

a quantidade e as fontes de cafeína consumidas. Devido à dificuldade em determinar a 

concentração de cafeína em alimentos sólidos, somente bebidas foram avaliadas nesse 

questionário. A principal fonte relatada foi o refrigerante (61,8%), seguido do café (34,9%) e 

do chá (3,3%). A avaliação ambulatorial incluía a “Diagnostic Interview Schedule for 

Children-IV – Youth Version”, modificando perguntas referentes à dependência de cafeína, 

de modo que 41,7% dos indivíduos apresentaram tolerância à cafeína, 77,8% tinham 

síndrome de abstinência ao cessar ou reduzir a ingestão de cafeína, 38,9% apresentou desejo 

ou tentativas mal sucedidas de controlar o uso e 16,7% um uso contínuo apesar do 

conhecimento dos problemas físicos e psicológicos associados com a cafeína. No total, 

22,2% dos sujeitos mostraram pelo menos três dos critérios acima, configurando dependência 

da metilxantina. Não houve diferença significante na quantidade consumida diariamente por 

adolescentes dependentes e não dependentes. Os dependentes eram significativamente mais 

ansiosos que os não-dependentes e mais depressivos, embora a diferença em relação à 

depressão não tenha sido significante.  

O consumo moderado de cafeína por dia de até 400 mg tem poucas evidências de 

riscos à saúde humana, como efeitos tóxicos, aumento da incidência de câncer, danos 

cardiovasculares ou efeitos deletérios sobre a fertilidade. Entretanto, recomendam-se cautela 

de seu uso em diabéticos, pois não são conhecidos todos os efeitos deste ergogênico sobre a 

insulina. No entanto, recentemente, investigações têm apontado para efeitos benéficos do café 

para algumas doenças como diabetes tipo II, asma, cirrose alcoólica, determinados tipos de 

cancro, Doença de Parkinson e Alzheimer. Especialmente para Parkinson e Alzheimer entre 

200 – 400 mg/ dia de cafeína, há evidências sobre efeitos protetores. O que ocorre 

sabidamente é a perda de cálcio que pode ser suprida com o consumo de alimentos ricos neste 

mineral (Belin & Battastini, 2006, Alves, 2009). 

A relação entre o café e o efeito protetor sobre a homocisteinemia, que é um fator de 

risco para doenças vasculares oclusivas, ainda não é bem conhecida, devido às inúmeras 

substâncias presentes no café (cafeína, diterpenos e ácido clorogênico), à enorme 

variabilidade inter-individual e à preferência por diferentes tipos de bebidas de café, com 

variações desde as espécies (arábica e/ ou robusta), graus de torra e moagem e método de 



preparação da mesma, que frequentemente dificultam a comparação entre os vários estudos 

(Jácome et al., 2005, Alves, 2009). 

Moreira (1988) ao avaliar os efeitos da cafeína na saúde mental e física de usuários 

em geral, verificou que, por ser uma substância socialmente aceita, também para fins 

terapêuticos, seu uso pode determinar complicações em pessoas mais predispostas. Descreveu 

a importância de investigações sobre a utilização e os efeitos psicofisiológicos em pacientes 

psiquiátricos ou não, para evitar possíveis complicações futuras.  

Estudos têm mostrado a cafeína como um antagonista da adenosina. A cafeína 

também exerce efeitos modulatórios do SNC, especialmente as funções cognitivas. Seus 

efeitos excitatórios são detectados em substratos cortical celular. No entanto, vários 

componentes são necessários para considerar a totalidade dos seus efeitos (Nehlig et al., 

1992, Belin & Battastini, 2006).  

Os efeitos da ingestão de cafeína são mais evidentes no SNC periférico, conforme 

Deslandes et al. (2005) em estudo randomizado, cruzado e duplo-cego ao avaliarem os efeitos 

da cafeína sobre as respostas do SNC usando eletroencefalografia cognitiva, motora e 

quantitativa (EEGq) e potenciais relacionados ao evento (ERP) em 15 voluntários jovens 

adultos brasileiros da cidade do Rio de Janeiro com consumo moderado de café ao dia (1 a 2 

copos). Estes receberam cápsulas gelatinosas placebo ou cafeína 400 mg, além de 

questionários de consumo, drogas, entre outros. O EEGq provou ser capaz de detectar 

alterações que não foram evidentes nos testes de desempenho cognitivo ou motor. Os 

indivíduos não apresentaram diferença entre as variáveis cognitivas e motoras, enquanto 

houve redução significante no EEG poder absoluto.  

Cafeína e Sono em Adolescentes 

Na adolescência, os jovens passam por alterações de maturação do desenvolvimento 

físico, alterações psicossociais e, conjuntamente, por mudanças no ritmo circadiano do ciclo 

sono-vigília denominado por atraso de fase de propensão ao sono, no qual há uma tendência a 

hábitos de sono mais tardios (Boscolo et al., 2007). 

Ao examinarem a associação entre o uso de cafeína em 15.686 adolescentes 

estudantes com idades de 11 a 17 anos de ambos os sexos, dos Estados Unidos e a frequência 



observada quanto ao cansaço pela manhã e a dificuldade para dormir, Orbeta et al. (2006) 

observaram que 43,1% dos adolescentes usavam refrigerantes mais que uma vez ao dia, 

enquanto apenas 7,3% consumiam o café. Foram encontrados 4.243 estudantes com alta 

ingestão de cafeína na forma de refrigerantes ou café que tem a probabilidade de 1,9 vezes 

(1,6 – 2,1 intervalo de confiança) mais chances de apresentar dificuldades para dormir e 1,8 

vezes (1,5 – 2,1 IC) mais chances de ter cansaço pela manhã do que aqueles que relataram 

muito baixa ingestão de cafeína. Desse modo concluíram que políticas de educação 

nutricional aos pais e adolescentes são necessárias, pois além do excesso de refrigerantes 

apresentados aos jovens existe a preocupação com os possíveis efeitos causados pela cafeína, 

como os efeitos potenciais nos hábitos de sono.  

Landrum (1992) refinou para seu estudo o Caffeine Consumption Questionnaire - 

CCQ desenvolvido por ele e seus colaboradores, em 1988 (Landrum et al., 1988), com o 

objetivo de replicar a pesquisa em 116 universitários (57 mulheres e 59 homens) 

matriculados em um curso de psicologia geral. Segundo o pesquisador, muitos outros estudos 

apresentam divergências quanto à quantidade de cafeína consumida, devido à falta de um 

instrumento de medida padronizado e preciso. Em seu trabalho, o CQC foi desenvolvido para 

mensurar precisamente o uso semanal de cafeína. A análise do questionário auto-aplicativo 

explora relações em potencial com variáveis de personalidade, focando possíveis relações 

com extroversão-introversão e preferência matutina-vespertina. Seu estudo anterior indicou 

uma correlação positiva entre o uso de cafeína e a extroversão, sendo este resultado mantido 

no estudo em questão. Houve diferença significante em relação ao sexo e a personalidade, 

mas não houve relação entre a preferência matutina-vespertina. 

Bhatia et al. (2008) analisaram os hábitos do sono em 1.920 adolescentes indianos da 

9
a
 série do Ensino Fundamental II ao 1º e 3º ano do Ensino Médio, com idades entre 12 e 18 

anos, e verificaram que todos os jovens despertavam mais durante a noite devido a dores 

causadas por cãibras e que, nos alunos dos 1º e 2º anos, o motivo foram os sonhos ruins 

(pesadelos). Aos 14 anos de idade o adolescente apresentou modificação na quantidade de 

horas dormidas, a qual foi reduzida em quarenta e cinco minutos.  A história familiar de 

distúrbios do sono não foi significantemente diferente entre os grupos. Entretanto, a 

sonolência diurna e cochilos durante o dia foram mais prevalentes na amostra e a incidência 

aumentou nos últimos anos escolares. 



Lee et al. (1999) estudaram as diferenças entre os sexos através de auto-relatos sobre 

os distúrbios do sono durante a noite e no sono diurno em adolescentes mais jovens, entre 11 

e 14 anos de idade, com 144 estudantes que responderam sobre suas rotinas de dormir, 

acordar, consumo de álcool e cafeína. Apresentaram que 79 estudantes eram do sexo 

feminino (55%) e verificaram que os meninos usavam significantemente mais bebidas 

cafeinadas que as meninas, porém, não houve relação com o despertar logo após o início do 

sono. Entretanto, a ingestão de cafeína foi estatisticamente significante quando relacionada às 

parassonias, manifestações noturnas em forma de movimentos anormais durante o sono, 

resultando em interrupções do mesmo. 

O consumo de cafeína pode afetar negativamente o controle motor e a qualidade do 

sono, bem como causar irritabilidade em indivíduos com quadro de ansiedade, conforme 

Smith (2002). 

Lieberman et al. (2002) analisaram 68 voluntários com idade média de 23 anos, em 

treinamento na Marinha Americana Sea-Air-Land (SEAL) designados aleatoriamente a 

receber 100, 200 ou 300mg de cafeína ou placebo em cápsulas, depois de 72 horas de 

privação de sono e exposição contínua a outros estressores. Após receberem as cápsulas, os 

voluntários continuaram seus treinamentos por 1 hora, em seguida, foram administrados 

testes cognitivos que avaliavam vigilância visual, tempo de reação visual, memória e 

aprendizagem motora. O estado de humor foi verificado, através de um questionário (Profile 

of Mood States Questionnaire), o sono através de uma escala (Stanford Sleepiness Scale), e a 

pontaria, através de um simulador de tiros. Oito horas depois, os testes foram reaplicados. A 

privação de sono e o estresse ambiental afetaram negativamente o desempenho e o humor. A 

cafeína reduziu muitos dos efeitos adversos da exposição aos estressores, 200 e 300 mg de 

cafeína melhoraram de forma significante a vigilância visual, o tempo de reação de escolha, 

memória, aprendizagem motora, fadiga e sono, sendo os melhores resultados obtidos nos 

testes de vigilância, tempo de reação de escolha e estado de alerta. Não foi observado efeito 

significante da cafeína sobre o teste de pontaria. Os melhores efeitos da cafeína foram 

observados uma hora após a administração, mas efeitos significantes também persistiram por 

oito horas. Contudo, nas mais adversas circunstâncias, doses moderadas de cafeína 

(especialmente 200 mg) podem melhorar a função cognitiva. 

Boscolo et al. (2007) mostraram que o período de estudo e os hábitos de horários de 

sono provavelmente estão inter-relacionados e podem influenciar no desempenho cognitivo 



escolar e nas atividades comportamentais de lazer dos adolescentes de escolas públicas e 

privadas. Descreveram também a importância sobre a estruturação dos horários escolares na 

região de São Paulo/ Brasil, já que as mudanças de horários do turno vespertino para o 

matutino, nas séries do Ensino Fundamental, estão ocorrendo no sentido oposto às alterações 

da expressão do ciclo sono-vigília descritas para a faixa etária, que coincide com a fase da 

puberdade e adolescência. 

Em face do seu largo espectro dos efeitos da cafeína sobre o sono, existe, de fato, um 

grande interesse da comunidade científica nestes efeitos para diversos subgrupos 

populacionais humanos. Pela necessidade de novas investigações sobre estes efeitos na 

qualidade do sono em adolescentes, justifica-se a realização deste trabalho.  
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Resumo 

Objetivos: Avaliar os efeitos do consumo de cafeína sobre a qualidade do sono em 

adolescentes e suas implicações sobre Sonolência Diurna e ansiedade. 

Métodos: Estudo realizado com 34 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 12 e 18 

anos, de uma escola privada do município de São Bernardo do Campo, SP (Brasil). Foram 

avaliados, por meio de questionários, o consumo de cafeína (Frequência Alimentar), a 

Qualidade do Sono (Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh – PSQI), a Sonolência Diurna 

(Escala de Sonolência Epworth – ESE) e os Níveis de Ansiedade (Inventário de Ansiedade 

Traço e Estado – IDATE).  

Resultados: A amplitude da amostra de idade encontrada no sexo feminino foi de 12,4 a 18 

anos e no masculino de 12,7 a 18,2 anos. A média de horas de sono durante a noite foi de oito 

horas (8 h). Observou-se associação entre idade e horário de ir dormir. O grupo de idade 

(14,11,5) que dorme entre 21 e 22 h é significativamente mais novo que o grupo (17,00,7) 

que dorme depois das 00 h (meia-noite), p = 0,043. O refrigerante tipo cola foi a bebida-fonte 

de cafeína mais consumida. A Qualidade do Sono apresentou associação com a frequência de 

consumo de chocolate preto e uso de bebidas energéticas. Em relação ao consumo de café e 

ansiedade observou-se que à medida que aumentam os Níveis de Ansiedade aumenta o 

volume de ingestão. Houve associação com refrigerantes e ansiedade. Não houve associação 

entre o consumo de alimentos e bebidas cafeinadas para avaliar sono e ansiedade. O uso 

diário de cola se associou com o Alto Nível de Ansiedade Traço (p = 0,037). 

 Conclusões: O aumento da frequência de consumo de chocolate ao leite e meio 

amargo interfere na Qualidade do Sono. Não há associação entre consumo de cafeína e 

Sonolência Diurna. À medida que aumenta a ingestão de café e a frequência do consumo de 

refrigerantes do tipo cola aumentam os Níveis de Ansiedade. 

Palavras-chave: cafeína, adolescente, sono, saúde do adolescente, comportamento do 

adolescente, alimentação. 

 

 



Abstract 

Purpose: Evaluate the effects of caffeine consumption on sleep quality in adolescents and its 

implications on daytime sleepiness and anxiety. 

Methods: A study was conducted with 34 adolescents of both sexes, aged between 12 and 18 

years, of a private school in São Bernardo do Campo city, SP (Brazil). Questionnaires were 

used to assess the caffeine consumption (Food Frequency), the Sleep Quality (Pittsburgh 

Sleep Quality Index – PSQI), the Daytime Sleepiness (Epworth Sleepiness Scale – ESS) and 

the Anxiety Levels (State-Trait Anxiety Inventory – STAI).  

Results: The age range of the sample was from 12.4 to 18 years in females and from 12.7 to 

18.2 years in males. Average hours of sleep at night was eight hours (8 h). Relation between 

age and bedtime was observed. The group (14.11.5) that sleeps between 21 and 22 h is 

significantly younger than the group (17.00.7) that sleeps after 00 h (midnight), p = 0.043. 

The cola soft drink was the most consumed caffeine source-beverage. Sleep Quality was 

related to the frequency of dark chocolate consumption and energetic beverages use. In 

relation to coffee consumption and anxiety, it was observed that as the Anxiety Levels 

increase, the intake volume increases. There was relation between soft drinks and anxiety. 

There was no relation between caffeinated foods and beverages consumption to assess sleep 

and anxiety. The daily cola use was related to the High Level of Trait Anxiety (p = 0.037). 

Conclusions: The frequency increase of dark chocolate consumption interferes in Sleep 

Quality. There is no relation between caffeine consumption and Daytime Sleepiness. As 

coffee intake and the frequency of cola soft drinks consumption increase, the Anxiety Levels 

increase. 

Key words: caffeine, adolescent, sleep, adolescent health, adolescent behavior, diet. 

 

 

 

 

 



Introdução 

A cafeína é o psicoestimulante mais consumido no mundo por diferentes segmentos 

da população
1,2,3

. É uma das principais xantinas, substâncias que são encontradas em estado 

natural em plantas como café, chás, guaraná e cacau, entre outras
4
. 

O conteúdo de cafeína pode variar significativamente nas bebidas e/ou alimentos-

fonte. Pode ser encontrada no café nos valores de 29 a 176 mg/ xícara de café, no chá de 8 a 

107 mg/ xícara de chá, no chocolate de 5 a 10 mg/ xícara de chá e no refrigerante do tipo 

cola, de 32 a 65 mg/ 360 mL
5
. 

O consumo desta metilxantina e seu efeito sobre a saúde, especialmente sobre o 

Sistema Nervoso Central (SNC), sistema cardiovascular, o balanço de cálcio e ainda sobre a 

modificação comportamental em crianças e adolescentes, vem despertando interesse de 

pesquisadores
1,4

. 

Altas doses de ingestão de cafeína pode causar sintomas de dependência, o chamado 

cafeinismo, caracterizado por ansiedade, insônia, tremores, impaciência, mudanças de humor, 

arritmias cardíacas e distúrbios gastrointestinais
1,3,4,6,7,8,9,10

, a tal ponto que o uso em excesso 

aponta para a necessidade de medidas de saúde pública em função dos riscos à 

saúde
9,11,12,13,14,15,16

. 

A ansiedade é definida como um sentimento vago, medo desagradável, apreensão, 

caracterizado por tensão, antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho
17,18

. 

Em estudo epidemiológico, Gianotti et al. (1997)
19

 relataram que estudantes italianos 

dormiam menos durante os dias de aula. Assim, apresentavam mais queixas de Sonolência 

Diurna (SD) e cochilavam com maior frequência que a população em geral, havendo 

associação com sintomas de ansiedade e o uso deste ergogênico, além de outras substâncias 

como tabaco e álcool. 

Além disso, existe a preocupação com outros possíveis efeitos causados pela 

utilização da cafeína, como aqueles sobre os hábitos de sono, uma vez que o sono parece ser 

a função mais sensível aos efeitos desta xantina em seres humanos
4,20

. Ao se ingerir 100 mg 

de cafeína (ou seja, cerca de 3 xícaras de café padrão, aproximadamente 500 ml de chá mate 

ou em torno de duas latas de refrigerante do tipo cola)
5
, 30 minutos antes de se deitar, 



observa-se atraso no início do sono. Contudo, quando o consumo ocorre em torno de 30 a 60 

minutos antes de deitar, o indivíduo levará mais tempo para adormecer e terá também o sono 

mais agitado e de menor duração
1,21

. 

A sonolência é definida como a incapacidade de manter um nível adequado de 

vigília
22

. Adolescentes, possivelmente, não dormem o que necessitam, devido a inúmeros 

fatores, por exemplo, novas tecnologias e novas bebidas energéticas que podem implicar em 

deficiências do sono e SD. Muitos jovens usam comumente durante a tarde e noite bebidas 

cafeinadas. Subsequentemente, a capacidade de manter-se alerta e a capacidade funcional 

completa ficam prejudicadas por SD
23

. 

Há que se ressaltar que bebidas e alimentos-fonte de cafeína fazem parte dos hábitos 

alimentares de adolescentes, principalmente o refrigerante, o chocolate e o café, e ainda as 

bebidas energéticas
21,24,25,26

. 

Diante do exposto justifica-se a realização deste trabalho com o objetivo de verificar 

possíveis efeitos do consumo de cafeína sobre a Qualidade Subjetiva do Sono em 

adolescentes e suas implicações sobre a Sonolência Diurna (SD) e Níveis de Ansiedade. 

Métodos 

Estudo transversal, prospectivo, descritivo, observacional, de amostra de 

conveniência, selecionados por sorteio. Realizado com 34 adolescentes de ambos os sexos, 

com idades entre 12 e 18 anos, cursando das 6
as

 a 9
as

 séries do Ensino Fundamental II e das 

1
as

 e 2
as

 séries do Ensino Médio, turno matutino, de uma escola privada do município de São 

Bernardo do Campo, SP, Brasil. 

Este trabalho foi autorizado pela direção da escola e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – CEP 1662/08 (Anexo 1). Foi obtido dos 

pais ou responsáveis o prévio consentimento por escrito. 

Os questionários, auto-aplicáveis, foram lidos em voz alta, em sala de aula, antes do 

preenchimento pelo aluno, para sanar eventuais dúvidas. Os mesmos foram aplicados em três 

dias durante o período escolar. 

 Critérios de exclusão 



 presença de gravidez ou lactação; 

 presença de doenças neuromusculares, síndromes e outras doenças que pudessem 

interferir no sono; 

 utilização de medicamentos com cafeína que pudessem interferir no consumo de 

cafeína ou no sono. 

Instrumentos 

Avaliação Dietética 

A avaliação dietética foi realizada por meio do método Questionário de Frequência, 

avaliando-se os alimentos e bebidas-fonte de cafeína (Anexo 2). 

Questionário de Ansiedade 

Foi aplicado o Inventário de Ansiedade Traço e Estado – IDATE (Anexo 3) que 

possibilita a diferenciação entre aquilo que é característico da personalidade do sujeito e o 

que é reflexo do momento, como por exemplo o uso de cafeína.  

O IDATE compõe-se de duas escalas: a Escala de Ansiedade Estado e a Ansiedade 

Traço. A Escala de Ansiedade Estado avalia como o sujeito se sente no momento. A Escala 

de Ansiedade Traço avalia como ele geralmente se sente. Ambas se categorizam em Baixo, 

Médio e Alto Níveis de Ansiedade.  

O IDATE foi avaliado conforme os critérios estabelecidos por Spielberger et al. 

(1979)
27

. 

Questionário sobre a Qualidade do Sono 

Foi empregado o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality 

Index) – PSQI
28

, também chamado de Escala de Pittsburgh, que foi traduzido e validado no 

nosso meio, em português, por Bertolazi et al. (2009)
29

. Classifica os indivíduos em Boa 

Qualidade do Sono (pontuação inferior a cinco) e Má Qualidade do Sono (pontuação maior 

que cinco), quanto menor a pontuação, melhor a Qualidade do Sono (Anexo 4). 

O PSQI avalia os itens: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do 

sono, a eficiência habitual do sono, distúrbios do sono, uso de drogas e Sonolência Diurna 

(SD). 



Questionário sobre a Sonolência  

A Escala de Sonolência Epworth (Epworth Sleepiness Scale) – ESE, elaborada por 

Murray W. Johns
30

, no Centro de Distúrbios do Sono do Epworth Hospital na Austrália, foi 

utilizada para se obter de maneira subjetiva níveis de Sonolência Diurna Excessiva (SDE). As 

classificações são: Sonolência Excessiva (SE) Normal, SE Limite, SE Leve, SE Moderada e 

SE Grave. Na aplicação da ESE pede-se à pessoa para estimar a tendência para adormecer em 

oito situações monótonas da vida diária, ressaltando que não se trata de fadiga 

simplesmente
31 

(Anexo 5). 

Análise Estatística 

A estatística descritiva (média, desvio-padrão, intervalo de confiança 95% e mediana) 

foi utilizada para a caracterização dos alunos. Comparou-se as variáveis contínuas entre 2 

grupos através do test t de Student (para variáveis com distribuição normal) ou do teste de 

Mann-Whitney (para variáveis com distribuição não considerada normal). Para a comparação 

de 3 ou mais grupos, utilizou-se o teste ANOVA complementado pelo teste de Tukey para 

variáveis com distribuição normal ou o teste de Kruskal-Wallis para variáveis sem  

distribuição normal. Avaliou-se as variáveis categóricas pelo teste do Qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher. As variáveis contínuas foram correlacionadas pelos testes de correlação de 

Pearson e de Spearman, de acordo com a natureza das variáveis. Adotou-se α < 0,05.  

O programa estatístico empregado foi o Statistical Package for Social Sciences®, 

versão 17.0 for Windows
32

.  

Resultados 

            Foram estudados 34 indivíduos com 15,2 ± 1,8 anos de idade, sendo 12 do sexo 

masculino.  Não houve diferença significante entre os sexos masculino e feminino em relação 

às variáveis idade (p = 0,511), horário de acordar entre 5 e 7 horas, pois o período escolar 

estudado foi o matutino, sendo a média de horas de sono durante a noite de  oito horas (8 h), 

horário de dormir (p = 0,155), tipo de líquido ingerido quando com sede (p = 0,570), Níveis 

de Sonolência Diurna (p = 0,502), Níveis de Ansiedade Estado (p = 0,705), Níveis de 

Ansiedade Traço (p= 0,711 e Qualidade do Sono (p = 0,602) (dados não mostrados). 



 Comparando a idade com a faixa de horário em que vai dormir, observou-se que o 

grupo que vai dormir entre 21 e 22 horas tem idade significantemente menor do que o que vai 

dormir depois das 00 horas (p = 0,043) (dados não mostrados).  

Não houve diferença significante entre as médias de idade de acordo com os Níveis de 

Sonolência (p = 0,911) e das médias dos Níveis de Sonolência de acordo com as faixas de 

horário de ir dormir (p =0,533) (dados não mostrados). 

O IDATE mostrou correlação positiva entre as escalas de Ansiedade Estado e 

Ansiedade Traço (r = 0,600 com p < 0,001). Aqueles que apresentaram Alto Nível de 

Ansiedade Traço tiveram média de Ansiedade Estado maior (p = 0,002) (dados não 

mostrados).  

Quanto à frequência de consumo de alimentos e bebidas-fonte de cafeína, de acordo 

com o sexo (Tabela 1) o mais consumido foi o refrigerante do tipo cola. O guaraná foi a 

segunda bebida mais consumida, seguido do chocolate ao leite ou meio amargo em barra e 

leite com chocolate em pó. Embora não apresentando diferença de frequência de consumo 

entre os sexos (p = 0,170) para nenhum alimento e bebida-fonte, a frequência de consumo de  

refrigerantes tipo cola foi maior no sexo feminino, com ingestão de 2 a 3 vezes por semana. 

Vale ressaltar que, o período da tarde, entre 12 e 18 horas, representou o período de maior 

preferência para o consumo de bebida tipo cola (n = 21) e guaraná (n = 20), representando 

respectivamente 67,7% e 74,1% da amostra. 

O consumo de alimentos e bebidas cafeinadas segundo os Níveis de Sonolência, 

Qualidade do Sono e Níveis de Ansiedade Estado e Ansiedade Traço não mostrou associação 

com nenhuma das variáveis (dados não mostrados). 

Quando se analisou a frequência, quantidade e horário de consumo dos alimentos e 

bebidas-fonte de cafeína em associação com os Índices de Qualidade do Sono, encontrou-se 

que o grupo de Boa Qualidade de Sono consome bebida energética mais de uma vez por 

semana, enquanto que o grupo de Má Qualidade do Sono nunca usa bebida energética numa 

proporção significativamente maior (p = 0,004). Verificou-se também que o grupo Boa 

Qualidade do Sono apresentou proporção significativamente maior para a ingestão de três ou 

mais vezes por semana e para aqueles adolescentes que nunca consomem chocolate ao leite e 

meio amargo, enquanto no grupo Má Qualidade do Sono houve proporção significativamente 



maior para o uso deste chocolate todos os dias, uma vez por semana e duas a três vezes por 

semana (p < 0,001) (Tabela 2). 

Não houve associação significante entre frequência, quantidade e horário de consumo 

dos alimentos e bebidas cafeinadas com os Níveis de Sonolência (Normal, Limite, Sonolência 

Leve e Sonolência Moderada) e com os Níveis de Ansiedade Estado (dados não mostrados). 

O estudo das variáveis de consumo em associação com os Níveis de Ansiedade Traço 

mostrou que à medida que aumentam os Níveis de Ansiedade aumenta o volume de ingestão 

de café puro (p = 0,018), de tal forma que no grupo Nível Médio de Ansiedade Traço houve o 

consumo de uma xícara de café (50 mL) e no Nível Alto de Ansiedade Traço houve o 

consumo de um copo (180 mL) e de uma xícara de chá (200 mL) de café puro (Tabela 3). 

Observou-se também associação entre a frequência de consumo do refrigerante tipo 

cola e os Níveis de Ansiedade Traço Médio e Alto (p = 0,010), enquanto que o uso diário 

deste refrigerante se associou com o Alto Nível de Ansiedade Traço (p = 0,037) (Tabela 4). 

Discussão 

A amostra apresentou-se homogênea às características gerais. A maior parte dos 

adolescentes foi dormir entre vinte e duas e vinte e três horas (22 e 23 horas) o que também 

foi verificado por Bhatia et al. (2008)
33

 em sua análise com jovens com média de idade de 

15,1 anos. Este resultado sugere privação de sono entre os mais velhos, que passam a dormir 

mais tarde e que, portanto, dormem menos horas por noite. 

Conforme Carskadon et al. (2004)
34

, a redução de horas de sono neste período se deve 

às modificações referentes a puberdade e às mudanças de comportamentos do sono. A 

puberdade faz com que o jovem tenha diminuição das horas do sono noturno pela lentidão na 

inibição da secreção do hormônio melatonina no início do período claro do dia, 

principalmente, nas fases tardias da puberdade. As mudanças comportamentais como o 

aumento das demandas escolares, trabalhar, atividades sociais e culturais e atividades 

tecnológicas (TV, internet) podem colaborar para que os adolescentes deitem-se mais tarde e 

fiquem mais sonolentos. 

A duração média de sono observada neste estudo (8 horas) foi próxima à da 

investigação de Bernardo et al. (2009)
35

 que avaliaram a duração de sono na adolescência em 



diferentes níveis socioeconômicos e obteve média de 8,83 horas nos dias de aula. No estudo 

de Louzada & Menna-Barreto (2003)
36

, a média de horas de sono de estudantes paulistanos, 

com idades entre 11 e 13 anos, foi de 8,21 horas nos dias úteis. Boscolo et al. (2007)
37

 

verificaram, que, durante os dias úteis da semana a média de horas de sono foi de 7,48 horas. 

Também foi semelhante ao trabalho de Teixeira et al. (2007)
38

 realizado com adolescentes de 

São Paulo, que identificaram média de 8,8 horas de sono. Na adolescência acredita-se que em 

média sejam necessárias nove horas de sono por noite, embora não existam ainda 

esclarecimentos suficientes, na literatura, a respeito deste tempo
39,40

. 

Na presente pesquisa não foi encontrada diferença nas médias de idade relacionadas 

entre os níveis de sonolência. O mesmo foi observado por Souza et al. (2007)
41

 ao avaliarem 

a prevalência da Sonolência Excessiva (SE) em pré-vestibulandos. 

Neste trabalho não se encontrou associação entre horário de ir dormir e Níveis de SE. 

Esses resultados sugerem que a amostra pode não ter sido suficiente para apontar diferenças. 

Em estudo, sobre hábitos de sono, com aproximadamente quatro mil jovens de 16,8 anos de 

idade em média, resultou um tempo insuficiente de sono durante a puberdade (6,3 – 6,5 horas 

de sono à noite) que pode ser relacionado à Sonolência Diurna Excessiva
42

.   

Esta pesquisa apresentou associação positiva entre as Escalas de Ansiedade Estado e 

Ansiedade Traço, ou seja, indivíduos que apresentam maior ansiedade no momento em que 

realizam determinadas atividades poderão ter a ansiedade como uma característica de sua 

personalidade. Assim sendo, aqueles que apresentaram Alto Nível de Ansiedade Traço 

tiveram média de Ansiedade Estado maior. Estes resultados são semelhantes aos apresentados 

na literatura em estudos que mostram que a ansiedade ao longo dos anos aumentou, por 

exemplo, Almondes & Araújo (2003)
43

 apresentam que os valores médios dos escores para 

Traço de Ansiedade e para Estado de Ansiedade nos estudantes de medicina foram 38,84 ± 

10,58 e 37,9 ± 9, 24, respectivamente. E em meta-análise Twenge (2000)
44

 verificou que 

houve aumento dos escores de Ansiedade Traço em estudantes universitários e crianças 

americanas, entre os anos de 1952 e 1993. Se encontram trabalhos que relatam que o uso de 

cafeína em excesso provoca cafeinismo, isto é faz surgir sintomas como tremores, ansiedade 

e insônia
1,3,4,6,7,8,9,10

, porém não foram encontrados trabalhos que associem ansiedade e uso de 

cafeína. A ingestão desta xantina relacionada ao SNC pode exacerbar o estado de ansiedade e 

provocar distúrbios do sono, dependendo da sensibilidade, que pode ser variável entre os 



indivíduos, como as parassonias (manifestações noturnas em forma de movimentos anormais 

durante o sono) que podem resultar em interrupções do sono
45

. 

Neste trabalho os refrigerantes do tipo cola e guaraná foram as bebidas mais 

consumidas pelos estudantes. Em outros trabalhos a principal fonte de cafeína relatada foi o 

refrigerante do tipo cola
9,15,26

, a frequência de consumo observada foi de mais que uma vez ao 

dia e de 3 a 4 vezes por semana
21,25

. Buchanan & Pillon (2008)
46

 ao avaliarem o uso de 

drogas por estudantes de medicina, também não encontraram diferenças significativas entre 

sexo e consumo de estimulantes como a cafeína. E também verificaram que entre as 

substâncias estimulantes a mais consumida foi a cafeína (85%) distribuída em: chá mate 

(46,1%), refrigerantes tipo cola (58%) e bebidas energéticas (46%). De modo geral 

adolescentes consomem menos café do que refrigerantes do tipo cola, que por sua vez 

também apresentam níveis elevados de cafeína e seu consumo é preocupante, pois além de 

ser uma bebida inadequada do ponto de vista nutricional poderá a médio e longo prazos 

interferir na massa óssea e no sono, comprometendo a qualidade de vida dos adolescentes e 

todas as tarefas orgânicas e sociais que tem que cumprir neste ciclo de vida
45,47

. 

O consumo de refrigerante é um hábito comum entre crianças e adolescentes
48,49

. 

Embora não comprovado cientificamente que a massa óssea é comprometida pela cafeína 

contida nestas bebidas, por aumentarem a excreção de cálcio, os produtos à base de cola são 

os que acarretam maiores comprometimentos à massa óssea, por estar fortemente associados 

à redução da densidade mineral óssea e ao aumento do risco de fraturas, pois o seu consumo 

pode contribuir para a hiperfosfatemia, que provocará a inibição da diidroxivitamina D, 

gerando hipocalcemia, pelo grande aporte de fosfato e hidrogênio em sua composição
47,50

. 

Além da possível interferência do consumo excessivo e em longo prazo de cafeína 

sobre a massa óssea, este estudo mostrou associação direta do consumo de café e refrigerante 

tipo cola com os Níveis de Ansiedade Traço. A comparação deste resultado com a literatura 

não foi possível e neste sentido, há necessidade de averiguação dos hábitos de consumo de 

alimentos e/ou bebidas cafeinadas, relacionados à Sonolência Excessiva e a suas interações 

com a Qualidade do Sono, uma vez que estudos desta natureza ainda são escassos em nosso 

país
51

. 

A Qualidade do Sono também apresentou associação com a frequência de consumo de 

chocolate ao leite e meio amargo e no grupo Má Qualidade do Sono houve proporção 



significativamente maior para o uso deste chocolate. Esses resultados sugerem que outras 

variáveis podem interferir nesta questão, como já relatado anteriormente com relação à 

puberdade e comportamento de sono, além do uso associado de vários alimentos fonte de 

cafeína. 

Como limitações deste estudo, além do tamanho da amostra podemos citar a seleção 

por conveniência, o que faz com que não se possa afirmar sobre a validade externa dos 

achados encontrados. Dessa maneira, propõe-se a realização de novos trabalhos, com amostra 

representativa da população de adolescentes e que verifique também a existência de 

associação entre sonolência, consumo de cafeína e estágio puberal, especialmente com 

instrumentos de avaliação do consumo de cafeína padronizados. 

Além disso, devem ser avaliadas algumas outras possíveis variáveis de confusão 

(horas de uso de TV e computadores, horas de estudo) que não foram avaliadas neste trabalho 

e que podem interferir nos resultados.  

Conclusões 

Os resultados obtidos permitem concluir que o aumento da frequência de consumo de 

chocolate ao leite e meio amargo interfere na Qualidade do Sono; o consumo de cafeína não 

está associado à Sonolência Diurna e finalmente que à medida que aumenta a ingestão de 

café e a frequência do consumo de refrigerantes do tipo cola aumentam os Níveis de 

Ansiedade Traço. 

Agradecimentos 

 Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES pelo apoio recebido para o desenvolvimento deste trabalho. 

Referências   

1. Nehlig A, Daval JL, Debry G. Caffeine and the central nervous system: mechanisms of 

action, biochemical, metabolic and psychostimulant effects. Brain Res Rev 1992; 17:139-70.  

2. Rang HP, Dale MM, Ritter JM. Farmacologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1997. 



3. Belin CC, Battastini AMO. Cafeína e implicações nutricionais. Rev Metab Nutr 

2006;8(2):71-9.  

4. Nawrot P, Jordan S, Eastwood J, Rotstein J, Hugenholtz A, Feeley M. Effects of caffeine on 

human health. Food Addit Contam 2003;20(1):1-30. 

5. Bunker ML, McWilliams M. Caffeine content of common beverages. J Am Diet Assoc 

1979;74(1):28-32. 

6. Cavalcanti TTB, Amaral S, Delgado TM, Quadro AL, Trajano I. Dependência de cafeína. J 

Bras Med 2000;78(5):68-80. 

7. Altimari LR, Cyrino ES, Zucas SM, Okano AH, Burini RC. Cafeína: ergogênico nutricional 

no esporte. Braz J Sci Mov 2001;9(3):57-64. 

8. Bernstein GA, Carroll ME, Dean NW, Crosby RD, Perwien AR, Benowitz NL. Caffeine 

withdrawal in normal school-age children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 

1998;37:858-65. 

9. Bernstein GA, Carroll ME, Thuras PD, Cosgrove KP, Roth ME. Caffeine dependence in 

teenagers. Drug Alcohol Depend 2002;66:1-6. 

10. Altimari L, Melo J, Trindade M, Tirapegui J, Cyrino E. Efeito ergogênico da cafeína na 

performance em exercícios de média e longa duração. Rev Port Cien Desp 2005;5(1):87-101. 

11. Morgan KJ, Stults VJ, Zabit ME. Amount and dietary sources of caffeine and saccharin 

intake by individuals ages 5 to 18 years. Regul Toxicol Pharmacol 1982;2:296-307. 

12. Barone JJ, Roberts HR. Caffeine consumption. Food Chem Toxicol 1996;34(1):119-29. 

13. Camargo MCR, Toledo MCF, Farah HG. Caffeine daily intake from dietary sources in 

Brazil. Food Addit Contam 1999;16(2):79-87. 

14. Sarro DM, Ferreira SE, Formigoni MLOS. Álcool e bebidas energéticas: quais os efeitos 

desta combinação? Rev Soc Bras Clin Med 2004;2(3):72-6. 

15. Valek M, Laslavic B, Laslavic Z. Daily caffeine intake among Osijet high school students: 

questionaire study. Croat Med J 2004;45(1):72-5. 

16. Perone CAS, Moreira MEM, Torres MA, Borges GA, Miluward TEBM, Pontes LF, Sandinha 

JB, Junior LB. Bebidas energéticas: componentes e custo-benefício. Rev Hig Alim 

2006;20(114):24-8. 

17. Swedo SE, Leonard HL, Allen AJ. New developments in childhood affective and anxiety 

disorders. Curr Probl Pediatr 1994;24:12-38.  

18. Allen AJ, Leonard H, Swedo SE. Current knowledge of medications for the treatment of 

childhood anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1995;34:976-86. 



19. Giannoti F. Sleep patterns and daytime functions in adolescence. Trabalho apresentado no 

Contemporary Perspectives on Adolescent Sleep, Marina Del Rey, California, 1997. 

Disponível em: http://www.websciences.org/adolescentsleep 

20. Fredholm BB, Battig K, Holmen J, Nehlig A, Szartaun Ê. Actions of caffeine in the brain 

with special reference to factors that contribute ti its widespread use. Pharmacol Rev 

1999;51(1):83-133. 

21. Orbeta RL, Overpeck MD, Ramcharram D, Kogan MD, Ledsky R. High caffeine intake in 

adolescents: associations with difficulty sleeping and feeling tired in the morning. J Adol 

Health 2006;38:451-53. 

22. Aloe F, Pedroso A, Tavares S. Epworth Sleepiness Scale outcome in 616 Brazilian medical 

students. Arq Neuropsiquiatr 1997;55:220-226. 

23. Calamaro CJ, Mason TB, Ratcliffe SJ. Adolescents living the 24/7 lifestyle: effects of 

caffeine and technology on sleep duration and daytime functioning. Pediatrics 

2009;123(6):1098-4275.  

24. Gambardella AMD, Frutuoso MFP, Franchi C. Prática alimentar de adolescentes. Rev Nutr 

1999;12(1):55-63. 

25. Carvalho CMRG, Nogueira AMT, Teles JBM. Consumo alimentar de adolescentes 

matriculados em um colégio particular de Teresina, Piauí, Brasil. Rev Nutr 2001;14(2):85-93. 

26. Costa MCO, Silva MCM, Santos JS, Teles C, Souza KEP, Melo BO. Estilo de vida de 

adolescentes: consumo alimentar, de bebida alcoólica e atividade física em Teixeira de 

Freitas/ Bahia. Rev Baiana Saúde Pública 2004;28(2):151-66. 

27. Spielberg CD, Gorsuch RL, Lushene RE, Biaggio AMB, Natalício L. Inventário de ansiedade 

traço-estado - IDATE. Rio de Janeiro: Cepa, 1979. 

28. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality 

Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatr Res 1989;28:193-

213.  

29. Bertolazi AN, Fagondes SC, Hoff LS, Pedro VD, Menna Barreto SS, Johns MW. Portuguese-

language version of the Epworth sleepiness scale: validation for use in Brazil. J Bras 

Pneumol 2009;35(9):877-83. 

30. Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth Sleepines. Sleep 

1991;14(6):540-5. 

31. Pedroso A, Nosek A, Armaganijan L, et al. Epworth Sleepiness Scale outcome in 2893 

brazilian students. Sleep 1998;21(5):275. [Presented at Associated Professional Sleep 

Societies 12
th

 annual meeting. New Orleans, Louisiana, USA, June 18-23, 1998]. 



32. Statistical Package for Social Sciences® (SPSS Inc., Chicago, EUA), versão 17.0 for 

Windows. 

33. Bhatia MS, Gupta R, Chhabra V, Sharma S, Dahiya D, Semalti K, Sapra R, Dua SR. Sleep 

patterns of urban school-going adolescents. Ind Pediatr 2008;45:183-9.  

34. Carskadon MA, Acebo C, Jenni CC. Regulation of adolescent sleep: implications for 

behavior. Ann N Y Acad Sci 2004;1021:276-91. 

35. Bernardo MPSL, Pereira EF, Louzada F, D'Almeida V. Duração do sono em adolescentes de 

diferentes níveis socioeconômicos. J Bras Psiquiatr 2009;58(4):231-37. 

36. Louzada F, Menna-Barreto L. Sleep-wake cycle expression in adolescence: influences of 

social context. Biol Rhythm Res 2003;34(2):129-36. 

37. Boscolo RA, Sacco IC, Antunes HK, Mello MT, Tufik S. Avaliação do padrão de sono, 

atividade física e funções cognitivas em adolescentes escolares. Rev Port Cien Desp 

2007;7(1):18-25. 

38. Teixeira LR, Lowden A, Turte SL, Nagai R, Moreno CRC, Latorre MRDO, et al. Sleep and 

sleepiness among working and non-working high school evening students. Chronobiol Int 

2007;24(1):99-113. 

39. Wolfson AR, Spaulding NL, Dandrow C, Baroni EM. Middle school start times: the 

importance of a good night’s sleep for young adolescents. Behav Sleep Med 2007;5(3):194-

209. 

40. Loessl B, Valerius G, Kopasz M, Hornyak M, Riemann D, Voderholzer U. Are adolescents 

chronically sleep-deprived? An investigation of sleep habits of adolescents in the Southwest 

of Germany. Child Care Health Dev 2008;34(5):549-56. 

41. Souza JC, Souza N, Arashiro ESH, Schaedler R. Sonolência diurna excessiva em pré-

vestibulandos. J Bras Psiquiatr 2007;56(3):184-7. 

42. Shin CKJ, Lee S, Ahn Y, Joo S. Sleep habits excessive daytime sleepiness and school 

performance in high school students. Psychiatry Clin Neurosci 2003;57(4):451-53. 

43. Almondes KM e Araújo JF. Padrão do ciclo sono-vigília e sua relação com a ansiedade em 

estudantes universitários. Estud Psicol 2003;8(1):37-43. 

44. Twenge JM. The age of anxiety? Birth cohort change in anxiety and neurocitism, 1952-1993. 

J  Personal Soc Psychol 2000;79:1007-21. 

45. Lee KA, Mcenany G, Weekes D. Gender differences in sleep patterns for early adolescents. J 

Adol Health 1999;24:16-20. 

46. Buchanan JC, Pillon SC. Drug consumption by medical students in tegucigalpa, 

Honduras. Rev Latino-Am Enf 2008;16,n. spe. 



47. Wyshak G, Frisch RE. Carbonated beverages, dietary calcium, the dietary 

calcium/phosphorus ratio, and bone fractures in girls and boys. J Adol Health 1994;15:210-

15. 

48. Doyle EI, Feldman RHL. Preferências nutricionais entre adolescentes de classe média de 

Manaus, AM (Brasil). Rev Saude Publica 1997;31:342-50. 

49. Garcia GCB, Gambardella AMD, Frutuoso MFP. Estado nutricional e consumo alimentar de 

adolescentes de um centro de juventude da cidade de São Paulo. Rev Nutr 2003;16:41-50. 

50. Amato D, Maravilha A, Contreas FG, Paniagua R. Los refrescos y la salud. Rev Investig Clin 

1997;49:387-95. 

51. Pereira EF, Teixeira CS, Louzada FM. Sonolência diurna excessiva em adolescentes: 

prevalência e fatores associados Rev Paul Pediatr 2010;28(1):98-103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Tabela 1. Frequência de consumo de alimentos e bebidas-fonte de cafeína, segundo o sexo.    

Frequência de  
Consumo  

Sexo 

Alimentos e bebidas-fonte n (%) 

Café Café com leite Chá mate 
Refrigerant
e 

   tipo cola 

Guaraná 
Leite com 

chocolate 

   Bebidas 

energéticas 

Chocolat

e ao leite 

e meio 
amargo 

Todos os dias feminino  0 (0,0) 1 (4,5) 1 (4,5) 2 (9,1) 1 (4,5) 7 (31,8) 0 (0,0) 5 (22,7) 

                

masculino  1 (8,3) 3 (25,0) 0 (0,0) 1 (8,3) 0 (0,0) 6 (50,0) 0 (0,0) 4 (33,3) 

                

1 x/ sem feminino  2 (9,1) 4 (18,2) 5 (22,7) 3 (13,6) 10 (45,5) 3 (13,6) 2 (9,1) 7 (31,8) 

                

masculino  3 (25,0) 2 (16,7) 2 (16,7) 2 (16,7) 3 (25,0) 3 (25,0) 3 (25,0) 3 (25,0) 

                

2 - 3 x/ sem feminino  1 (4,5) 0 (0,0) 1 (4,5) 11 (50,0) 7 (31,8) 4 (18,2) 0 (0,0) 6 (27,3) 

                

masculino  0 (0,0) 1 (8,3) 3 (25,0) 4 (33,3) 3 (25,0) 0 (0,0) 1 (8,3) 3 (25,0) 

                

3 ou mais x/ 

sem 
feminino  1 (4,5) 1 (4,5) 3 (13,6) 6 (27,3) 2 (9,1) 2 (9,1) 1 (4,5) 1 (4,5) 

                

masculino  0 (0,0) 0 (0,0) 1 (8,3) 2 (16,7) 1 (8,3) 2 (16,7) 0 (0,0) 2 (16,7) 

                

Nunca 
feminino  

18 

(81,8) 
16 (72,7) 12 (54,5) 0 (0,0) 2 (9,1) 6 (27,3) 19 (86,4) 3 (13,6) 

                

masculino  8 (66,7) 6 (50,0) 6 (50,0) 3 (25,0) 5 (41,7) 1 (8,3) 8 (66,7) 0 (0,0) 

                  

Valor de p   
p = 

0,343 
p = 0,217 p = 0,457 p = 0,170 p = 0,238 p = 0,272 p = 0,251 

p = 

0,494 

p nível descritivo do teste do Qui quadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Frequência de consumo de bebida energética e chocolate ao leite e meio amargo, 

segundo os Índices da Qualidade do Sono (PSQI). 

Bebida/ Frequência 
Qualidade do Sono 

Valor de p 
Boa Má 

Bebida energética 0,004 

1 vez/ semana 3 2 

2 – 3 vezes/ semana 0 1 

3 ou mais vezes/ semana 0 1 

Nunca usa 1 26 

Chocolate ao leite/ meio amargo 0,001 

Todos os dias 0 9  

1 vez/ semana 0 10 

2 – 3 vezes/ semana 0 9 

3 ou mais vezes/ semana 2 1 

Nunca usa 2 1 

 p nível descritivo do teste do Qui quadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Quantidade de consumo de café puro, segundo os Níveis de Ansiedade Traço 

(IDATE). 

Bebida/ Quantidade 
Ansiedade Traço Valor de p 

 

 Médio Alto   

Café puro 0,018 

1 xícara de café  6 0 

1 xícara de chá  0 1 

1 copo (200 mL) 0 1 

 p nível descritivo do teste do Qui quadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4. Frequência de consumo de refrigerante tipo cola, segundo os Níveis de Ansiedade 

Traço (IDATE). 

Bebida/ Quantidade 
Ansiedade Traço Valor de p 

 

 Médio Alto   

Refrigerante tipo cola 0,010 

Todos os dias 0 3 

1 vez/ semana 1 4 

2 – 3 vezes/ semana 12 3 

3 ou mais vezes/ semana 7 1  

Nunca usa 2 1  

p nível descritivo do teste do Qui quadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Anexo 1 – Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

 



 

 

 



Anexo 2 – Questionário de Frequência de Alimentos e Bebidas-fonte de Cafeína 

QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS-FONTE DE CAFEÍNA                                  

(favor preencher as respostas com letras de forma e nos quadros marque com um  X ) 

Nome Completo: _________________________________ Série: _______       Sexo: _ Fem    _ Masc                                   

Período: _ Manhã             Data de Nascimento: ____/_____/_____         Telefone residencial: __________ 

Leia atentamente e marque com um X apenas uma das opções apresentadas:  

1a. CAFÉ PURO 

□ uso todos os dias                       

□ uso 1 vez por semana 

□ uso 2-3 vezes por semana 

□ uso 3 vezes ou mais vezes por semana 

□ nunca consumo 

1b. Quando você ingere café puro qual é a quantidade utilizada? 

□ 1 xícara tamanho café 

□ ½ xícara tamanho café 

□ 1 xícara tamanho chá 

□ 1 copo pequeno tipo americano 180 ml 

Em qual horário você mais consome o item citado acima? 

□ manhã 06h – 12h          □ tarde 12h – 18h        □ noite 18h – meia noite      □ madrugada – meia noite e 6h 

2a. CAFÉ COM LEITE 

□ uso todos os dias 

□ uso 1 vez por semana 

□ uso 2-3 vezes por semana 

□ uso 3 vezes ou mais vezes por semana 

□ nunca consumo 

2b. Quando você ingere café com leite qual é a quantidade utilizada? 

□ 1 xícara tamanho chá 

□ 1 copo pequeno tipo americano 180 ml 

□ 1 copo médio tipo vidro requeijão 250 ml 

□ 1 copo grande 500 ml 

□ 1 caneca tamanho grande 300 ml 

Em qual horário você mais consome o item citado acima? 

□ manhã 06h – 12h          □ tarde 12h – 18h        □ noite 18h – meia noite      □ madrugada – meia noite e 6h 

3a. CHA MATE ou chá verde 

□ uso todos os dias 

□ uso 1 vez por semana 

□ uso 2-3 vezes por semana 

□ uso 3 vezes ou mais vezes por semana 

□ nunca consumo 

3b. Quando você ingere chá mate qual é a quantidade utilizada? 

□ 1 xícara tamanho chá 

□ 1 copo pequeno tipo americano 180 ml 

□ 1 copo médio tipo vidro requeijão 250 ml 

□ 1 copo grande 500 ml 

□ 1 lata industrializada 

Em qual horário você mais consome o item citado acima? 

□ manhã 06h – 12h          □ tarde 12h – 18h        □ noite 18h – meia noite      □ madrugada – meia noite e 6h 

4a. COCA-COLA ou refrigerante tipo cola 

□ uso todos os dias 

□ uso 1 vez por semana 

□ uso 2-3 vezes por semana 

□ uso 3 vezes ou mais vezes por semana 

□ nunca consumo 

4b. Quando você ingere coca-cola qual é a quantidade utilizada? 

□ 1 lata industrializada 

□ 1 copo pequeno tipo americano 180 ml 

□ 1 copo médio tipo requeijão 250 ml 

□ 1 copo grande 500 ml 

□ 1 garrafa grande 600 ml 

 



□ 1 garrafa pequena 200 ml 

Em qual horário você mais consome o item citado acima? 

□ manhã 06h – 12h          □ tarde 12h – 18h        □ noite 18h – meia noite      □ madrugada – meia noite e 6h 

5a. GUARANA ou refrigerante tipo guaraná 

□ uso todos os dias 

□ uso 1 vez por semana 

□ uso 2-3 vezes por semana 

□ uso 3 vezes ou mais vezes por semana 

□ nunca consumo 

5b. Quando você ingere guaraná qual é a quantidade utilizada? 

□ 1 lata industrializada 

□ 1 copo pequeno tipo americano 180 ml 

□ 1 copo médio tipo requeijão 250 ml 

□ 1 copo grande 500 ml 

□ 1 garrafa grande 600 ml 

□ 1 garrafa pequena 200 ml 

Em qual horário você mais consome o item citado acima? 

□ manhã 06h – 12h          □ tarde 12h – 18h        □ noite 18h – meia noite      □ madrugada – meia noite e 6h 

6a. LEITE COM ACHOCOLATADO 

□ uso todos os dias 

□ uso 1 vez por semana 

□ uso 2- 3 vezes por semana 

□ uso 3 vezes ou mais vezes por semana 

□ nunca consumo 

6b. Quando você ingere leite com achocolatado qual é a quantidade utilizada? 

□ 1 xícara tamanho chá 

□ 1 copo pequeno tipo americano 180 ml 

□ 1 copo médio tipo vidro requeijão 250 ml 

□ 1 copo grande 500 ml 

□ 1 caneca tamanho grande 300 ml 

□ 1 caixinha pequena 

Em qual horário você mais consome o item citado acima? 

□ manhã 06h – 12h          □ tarde 12h – 18h        □ noite 18h – meia noite      □ madrugada – meia noite e 6h 

7a. BEBIDAS ENERGETICAS tipo Red Bull 

□ uso todos os dias 

□ uso 1 vez por semana 

□ uso 2- 3 vezes por semana 

□ uso 3 vezes ou mais vezes por semana 

□ nunca consumo 

7b. Quando você ingere bebidas energéticas qual é a quantidade utilizada? 

□ 1 copo médio tipo vidro requeijão 250 ml 

□ 1 lata média  

□ 1 lata grande  

Em qual horário você mais consome o item citado acima? 

□ manhã 06h – 12h          □ tarde 12h – 18h        □ noite 18h – meia noite      □ madrugada – meia noite e 6h 

8a. CHOCOLATE PRETO em barra ou pedaços  

□ uso todos os dias 

□ uso 1 vez por semana 

□ uso 2- 3 vezes por semana 

□ uso 3 vezes ou mais vezes por semana 

□ nunca consumo 

8b. Quando você ingere chocolate preto qual é a quantidade utilizada? 

□ 1 barra pequena 80 gramas 

□ 1 barra média 

□ 1 barra grande  

□ ½ barra pequena 40 gramas 

Em qual horário você mais consome o item citado acima? 

□ manhã 06h – 12h          □ tarde 12h – 18h        □ noite 18h – meia noite      □ madrugada – meia noite e 6h 

9. Quando você sentiu sede nos últimos 3 meses, você consumiu: 

□ água          □ refrigerante tipo cola        □ chá mate ou chá verde      □ outros _______________________ 



Anexo 3 – Inventário de Ansiedade Traço e Estado 

 



 

 



Anexo 4 – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh  

 

 



 

 

 



Anexo 5 – Escala de Sonolência de Epworth 

 



Tabela A1. Caracterização da população estudada. 

 

Variáveis 
Feminino 

    n= 22 

Masculino 

     n=12 
Valor de p  

 Idade (anos)  
15,1 + 1,8 15,8 + 1,7 

0,511
1 

Horário de acordar n (%)   

  Entre 5 e 7 h 22 (100,0) 12 (100,0) 

Horário de dormir n (%)   0,155
2 

  Entre 20 e 22 h 2 (9,1) 0 (0,0) 

  Entre 22 e 23 h 10 (45,5) 2 (16,7) 

  Entre 23 e 00 h 9 (40,9) 8 (66,7) 

  Apos as 00 h 1 (4,5) 2 (16,7) 

 Ingestão de líquidos na sede n (%)   0,570
2 

  Água 14 (63,6) 8 (66,7) 

  Suco 4 (18,20) 3 (25,0) 

  Refrigerante tipo cola 3 (13,6) 0 (0,0) 

  Chá mate ou chá verde 1 (4,5) 1 (8,3) 

 Níveis de Sonolência (ESE) n (%)   0,502
3 

  Normal 7 (31,8) 4 (33,3) 

  Limite 5 (22,7) 5 (41,7) 

  Sonolência Leve 8 (36,4) 3 (25,0) 

  Sonolência Moderada 2 (9,1) 0 (0,0) 

IDATE-estado n (%)   0,705
3 

  Médio Nível de Ansiedade 14 (63,6) 9 (75,0) 

  Alto Nível de Ansiedade 8 (36,4) 3 (25,0) 

 IDATE-traço n (%)   0,711
3 

  Médio Nível de Ansiedade 15 (68,2) 7 (31,8) 

  Alto Nível de Ansiedade 7 (58,3) 5 (41,7) 

 Qualidade do Sono (PSQI) n (%)   0,602
2 

  Boa Qualidade do Sono 2 (9,1) 2 (16,7) 

  Má Qualidade do Sono 20 (90,9) 10 (83,3) 

p
1 
 nível descritivo do teste de Mann Whitney 

p
2 
nível descritivo do teste do Qui quadrado 

p
3
 nível descritivo do teste t de Student 

 



Tabela A2. Distribuição do consumo de alimentos e bebidas-fonte de cafeína, segundo os Níveis de Sonolência, Índices 

de Qualidade do Sono, Níveis de Ansiedade Estado e de Ansiedade Traço.  

Testes 

         Café        Chocolate Refrigerante tipo cola      Guaraná 

n   

Valor 

de p 

n   

Valor 

de p 

n   Valor 

de p 

n Valor 

de p Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Níveis de Sonolência (ESE)                

  Normal 2  9 0,4801 7 4 0,7731 1 10 0,6321 0 11 0,2371 

  Limite 0  10   7 3   2 8   0 10   

  Sonolência Leve 2  9   8 3   3 8   2 9  

  Sonolência Moderada 0  2   2 0   0 2   0 2  

Índice Qualidade do Sono 

(PSQI) 

    
  

    
  

           

 

  Boa Qualidade do Sono 2 2 0,059 4 0 0,296 2 2 
0,135 0 4 1,000 

  Má Qualidade do Sono 2 28   20 10   4 26   2 28 
 

IDATE-estado 

    
  

    
  

           

 

  Médio Nível de Ansiedade 3 20 1,000 18 5 0,232 4 19 
1,000 

2 21 
1,000 

  Alto Nível de Ansiedade 1 10   6 5   2 9   0 11  

IDATE-traço 

    
  

    
  

      

 

   

 

  Médio Nível de Ansiedade 3 19 1,000 18 4 0,112 4 18 
1,000 

2 20 
0,529 

  Alto Nível de Ansiedade 1 11   6 6   2 10   0 12 
  

 


