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1 - O SONO – BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

O sono é por excelência a condição fisiológica que tem recebido maior atenção ao 

longo da história da humanidade, constituindo-se como objecto de estudo para cientistas, 

poetas, ensaístas, e mais recentemente preocupação de políticos. Dele se têm escrito 

inúmeras teses, odes e regulamentos, constatando-se que tanto a ciência como a poesia, 

e mesmo a novela, fazem eco com frequência do interesse pelo sono.  

A sua natureza dinâmica, o facto de constituir o período de maior vulnerabilidade 

ante o meio e a sua estreita relação com o comportamento na vigília tem gerado um 

constante interesse.  

O conceito do sono e o seu estudo, têm vindo a evoluir ao longo dos anos. Nos 

primórdios da nossa existência, os ritmos de sono/vigília, provavelmente seriam objecto 

de um único constrangimento “a luz solar”. Para Davies (2001), cit in Cardoso, et al., 

(2005), muitos dos costumes tradicionais relativos ao sono baseavam-se na experiência 

de pessoas cujo padrão sono/vigília era determinado pelo ritmo diário da luz e da escuri-

dão, originando um padrão de sono cerca de 8 a 12 horas por noite. Assim, o ciclo 

sono/vigília dependia da quantidade de luz que havia durante o dia.  

No mesmo sentido, poucos fenómenos fisiológicos têm sofrido modificações tão 

importantes no contexto social e ambiental. O “dormitório” tem evoluído de uma habitação 

comunal para um lugar privado, a luz eléctrica, tem permitido a extensão do dia para a 

noite, criando o trabalho nocturno. Com a chegada da revolução industrial e a invenção 

da lâmpada toda a estrutura das novas sociedades industrializadas se baseou numa 

nova ética tempo – trabalho: o próprio tempo teve de ser organizado de forma a respon-

der às exigências da indústria. As viagens internacionais através de fusos horários dife-

rentes têm gerado problemas na adaptação do ritmo circadiano. A falta de descanso tem-

se convertido numa ameaça para a segurança do sistema de vida, (Vizcarra, 2000). 

No mundo antigo grande parte do interesse inicial do homem pelo sono desenvol-

veu-se na interpretação do conteúdo onírico. No antigo Egipto os papiros de Chester 

Beatty em 1350 A. C. ensinavam a interpretar os sonhos e nos seus escritos os egípcios 

dão importância ao uso do vinho e outras bebidas alcoólicas ligeiras, bem como das plan-

tas medicinais como a beladona para tratamento da insónia. Em tempos semelhantes na 

índia os textos mais antigos da medicina tradicional hindu falam da Rauwolfia, serpentina 

de onde se extrai a reserpina usada para o tratamento da ansiedade e possivelmente da 

insónia, (Thorpy, 1997).  
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Na antiga china o balanço entre as forças positivas (Yang) e negativas (Yin), 

explicavam a doença. O sono era entendido como um estado de unidade com o universo 

muito importante para a saúde. As técnicas para a cura incluíam entre outras a adminis-

tração de medicação e a acupunctura, (Thorpy, 1988).  

Hipócrates (século V e IV A C), descreveu que o sono era devido ao sangue que 

desde os membros flui para as regiões internas do organismo. Era crente que os narcóti-

cos derivados do ópio poderiam utilizar-se como tratamento. 

Aristóteles (século IV AC) influenciou fortemente o desenvolvimento da medicina a 

partir da filosofia. Embora pensasse que o coração era o centro do pensamento propôs a 

teoria que os sonhos significavam predições do futuro e que o dormir estava relacionado 

com os alimentos ingeridos, na medida em que estes geravam vapores que através dos 

vasos sanguíneos ascendiam ao cérebro e induziam sonolência. Os vapores ao serem 

retirados das regiões inferiores do organismo geravam o início do sono o qual continuava 

até que os alimentos fossem digeridos, (Borbely, 1984 cit in Vizcarra, 2000). 

No século XVII Descartes e a sua teoria mecanicista explicavam o sono como 

dependente do efeito que a glândula pineal exercia sobre os ventrículos cerebrais, ao 

mantê-los lenos, o colapso dos ventrículos produzido pela perda do “espírito animal” na 

pineal induziriam o sono (Thorpy, 1988). Baseado nos trabalhos de Boyle (séc. XVII) 

sobre a composição dos gases no ar a pressão e a descrição de Harvey (séc. XVI) sobre 

o sistema circulatório, Thomas Willis (séc. XVII) desenvolveu os princípios da prática da 

neurologia e contribuiu para o conhecimento clínico da patologia do sono. Propôs que o 

síndrome das pernas inquietas, sensações desagradáveis dos membros associados aos 

períodos de repouso que aliviam com o movimento voluntário, como um escape dos 

humores animais dos nervos que suprem as pernas. Acreditava que o sono era um 

período de descanso das funções mas com actividade do cérebro para manter o controle 

da fisiologia e a produção de sono com conteúdo onírico, que diferenciou de um sono 

quieto. Assinalou também os efeitos do café, assim como o rolo do láudano para o trata-

mento das pernas inquietas. De maneira relevante concebeu a ideia que os transtornos 

do sono não eram só uma doença, mas um sintoma de um conjunto de enfermidades.  

Progressivamente ao método científico a observação controlada e a experimenta-

ção foram colocados como métodos válidos em contraposição às correntes “apriorísticas” 

de tempos anteriores e, neste sentido, Von Linne (séc. XVIII) enfatizou a importância das 

trocas cíclicas ao assinalar que diferentes plantas abriam as suas pétalas a diferentes 

horas, criando as bases para o conhecimento dos ritmos biológicos. 
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 Durante séculos o interesse médico pelos processos do sono no campo científico 

não encontrou respostas satisfatórias às questões levantadas e as explicações deriva-

vam da capacidade de observação dos clínicos, assim como das extrapolações de expe-

riências com animais. 

Considerou-se o sono sempre um estado homogéneo, de repouso, um período 

passivo, de desligamento. Esse conceito mudou quando se passou a registar a actividade 

cortical por meio do electroencefalograma. Desde o século XIX, se conhecia a actividade 

eléctrica cerebral em animais, obtida durante vivisseção. Berger, um neuropsiquiatra clí-

nico alemão, da Universidade de Jena, foi o primeiro a registar a actividade eléctrica do 

cérebro humano, (Sabatinni, 1997). Para tal, pesquisou durante anos até desenvolver 

amplificadores extremamente sensíveis. A publicação dos seus achados, em 1929, anun-

ciou ao mundo científico e médico que era possível registar as fracas correntes eléctricas 

geradas no cérebro humano, sem a necessidade de abrir o crânio, e mostrá-las na forma 

de um registo em papel. Berger denominou esta nova forma de registo fisiológico de elec-

troencefalograma (ou EEG); e essa actividade mudava de características de acordo com 

o estado funcional do cérebro, tais como no sono, na anestesia, na hipóxia (falta de oxi-

génio) e em certas doenças nervosas, como na epilepsia, (Sabattini, 1997). 

 Desta fase de mera mas cuidadosa observação da pessoa durante o sono, pas-

sou-se para uma era mais objectiva e experimental com a descoberta do electroencefalo-

grama por Hanz Berger em 1929. O desenvolvimento da neurofisiologia permitiu igual-

mente um conhecimento progressivo, ainda que insuficiente, da fisiologia do sono normal, 

dos mecanismos fisiopatológicos subjacentes e das suas alterações, (Lemos, 1994). 

 Por volta dos anos 30, Loomis e colaboradores demonstraram a presença de dife-

rentes fases do sono normal, baseando-se nas alterações verificadas no electroencefalo-

grama (EEG) durante o mesmo. As ondas cerebrais humanas mostravam mudanças dis-

tintas com a passagem do estado de vigília para o do sono continuando estas a observar-

se durante todo o período do sono. Foi por isso elaborado um sistema de classificação 

em cinco estádios, considerados como representando graus de profundidade crescente 

do sono, (Azevedo, 1980). 

A primeira tentativa de classificar o sono em fases surgiu em 1935 com a descri-

ção, realizada por Loomis, dos diferentes padrões do EEG durante o sono (Loomis et al., 

1935 cit in Azevedo, 1980). Nessa época, porém, o interesse em registar o sono era limi-

tadíssimo; nos raros centros de pesquisa do sono o EEG era registado por apenas alguns 

segundos, para economizar papel. Somente após a Segunda Guerra Mundial, nos EUA, 

a pesquisa passou a obter verbas fabulosas. Isso teve reflexo importante no estudo do 
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sono, pois permitiu que se usassem os quilómetros de papel necessários para registar o 

sono por noites inteiras. 

Na continuação destes estudos, Aserinsky e Kleitman, entre 1953 e 1955, com-

provaram a existência de períodos de sono durante os quais se verificavam movimentos 

rápidos e conjugados dos olhos (rapid eye movements - REM) sob as pálpebras do indi-

víduo a dormir e que apareciam ciclicamente, mais ou menos de 90 a 90 minutos. Ao 

electroencefalograma, os investigadores passaram então a associar o estudo do elec-

trooculograma (EOG). 

 Em 1957, Dement e Kleitman cit in Lemos, (1994), utilizando registos contínuos do 

EEC durante o sono, definiram os estádios de sono de forma mais precisa: quatro está-

dios de sono durante os quais não se verificam movimentos oculares, designados por 

isso de estádios NREM ou fase NREM do sono; um quinto estádio, REM, que para além 

dos movimentos oculares já descritos, se caracteriza por um padrão do EEG rápido e de 

baixa voltagem e maior incidência de sonhos. Apesar destes avanços e das inúmeras 

investigações nas mais diversas disciplinas no campo do sono ainda há muito por expli-

car. Não há dúvida que muitos destes conhecimentos se devem aos laboratórios do sono, 

onde os indivíduos dormem durante três noites consecutivas, destinando-se a primeira 

para habituação às condições experimentais e as restantes para proceder aos registos de 

dados necessários (Lemos, 1994). 

 No estudo das características do sono utilizam-se métodos subjectivos e métodos 

objectivos. De entre os métodos subjectivos podemos referenciar os denominados ins-

trumentos de avaliação psicológica que permitem avaliar parâmetros relacionados com o 

sono e o ritmo sono-vigília, nomeadamente ansiedade, depressão e humor. Utilizam-se 

técnicas como a entrevista, diários de sono, observação e ainda questionários e escalas 

de sono. De entre estes destacam-se a escala de Stanford, o inventário do tipo circadiano 

de Folkard, o questionário de matutinidade/vespertinidade de Horn e Ostberg, o questio-

nário de sono de Oviedo e o índice de qualidade de sono de Pittsburg. 

 Os métodos objectivos consistem no registo simultâneo de vários parâmetros psi-

cofisiológicos que, no seu conjunto, constituem a polissonografia. Nestes incluem-se a 

electroencefalografia, a electrooculografia, a electromiografia, o electrocardiograma e a 

pletismografia. 
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2 - ONTOGENIA DO SONO 

 

A duração e os padrões do sono mostram um significativo número de altera-

ções no decurso da ontogenia humana, estando actualmente documentado que a 

estrutura cíclica e a distribuição percentual das diferentes fases do sono variam com 

a idade. Alcançam os seus valores máximos na primeira infância e a partir da puber-

dade inicia-se um ligeiro declínio nos valores destes parâmetros que se prolongam 

até à velhice.  

O ciclo vigília/sono (CVS) dos adultos é um ritmo circadiano, ou seja, é um ciclo 

que se completa num período de 24 horas na presença de sinais ambientais que o sin-

cronizem e que na ausência de tais sinais, numa situação conhecida como livre - curso, 

passa a expressar a ritmicidade endógena que, no caso, é de aproximadamente 25 

horas, (Silva, 2000; Moniz, 2007). 

O CSV humano, além de ser ajustado diariamente aos ciclos ambientais, pelo 

processo conhecido como arrastamento, também é passível de mudanças mais rápidas e 

menos duradouras resultantes de demandas imediatas do ambiente, processo conhecido 

como mascaramento. Quando, por exemplo, mudamos para uma cidade com três horas 

de diferença de fuso horário em relação à cidade de origem, o nosso CVS demora alguns 

dias até se ajustar aos novos horários. Por outro lado, se precisarmos passar uma noite 

em claro para terminar um trabalho, conseguiremos fazê-lo sem que tal troca se trans-

forme em rotina para os dias seguintes. O primeiro exemplo ilustra o processo de arras-

tamento, enquanto o segundo retrata o mascaramento.  

O bebé nasce com um padrão de vigília/sono polifásico (ultradiano) e, no decorrer 

dos primeiros anos de vida, os episódios de sono vão sendo alocados na fase nocturna, 

com “cochilos” vespertinos ainda presentes. De acordo com Andrade (1997), a criança 

pré - purbe apresenta, geralmente, um ciclo vigília/sono circadiano já consolidado, com-

posto por um episódio de sono nocturno com duração média entre 9 e 10 horas. 

Existe uma grande variedade de padrões de ciclo vigília/sono nos seres humanos, 

sendo que as diferenças se devem tanto a características ontogenéticas quanto indivi-

duais. Assim, é expectável que, em geral, a duração do sono seja maior na infância do 

que na vida adulta, mas diferenças individuais que acontecem em todas as faixas etárias 

não nos permitem afirmar que qualquer criança sadia dormirá sempre mais horas que um 

adulto sadio. 
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• O sono na primeira infância 

 As alterações do sono que ocorrem no primeiro ano de vida verificam-se fun-

damentalmente ao nível da sua duração, dos padrões e das fases do sono. 

 No que respeita à duração do sono, são as crianças prematuras que apresen-

tam um sono mais longo. As crianças com 32 semanas de gestação dormem a maior 

parte das 24 horas, mas ao atingirem as 40 semanas a quantidade total de sono 

desce para cerca de 16-18 horas mantendo-se razoavelmente estável até aos 4 

meses, altura em que se regista de novo um insignificante declínio que se prolonga 

até final do primeiro ano (Gaillard, s.d.; Lemos,1994). 

 Quanto aos padrões do sono, o recém-nascido de termo tem um ciclo dor-

mir/acordar/alimentar-se entre 2 - 4 horas, que funciona ao longo das 24 horas, razão 

pela qual a duração do sono à noite não é maior que a duração do sono durante o 

dia. Esta periodicidade muda gradualmente para uma diferenciação dia/noite à medi-

da que a criança se mantém mais acordado, faz as suas refeições durante o dia e 

concentra a duração do sono nas horas nocturnas. 

 Assim, por volta dos 3 meses de idade a maioria das crianças dorme pelo 

menos 8 horas de sono ininterrupto durante a noite com dois a três descansos duran-

te o dia. No resto do primeiro ano a duração do sono vai aumentando para 10-12 

horas, enquanto que o sono durante o dia vai diminuindo, (Vazquez, 1990; Wardie, 

1990). 

 Finalmente quanto às fases do sono, estas estão relacionadas com as altera-

ções que se verificam na proporção do sono Rapid Eye movement/ No Rapid Eye 

movement (REM/NREM). 

 Desde a duodécima semana de gestação começam a distinguir-se duas for-

mas de sono no feto: uma semelhante ao sono paradoxal e outra mais tranquila, 

semelhante ao sono profundo, e a partir da 32ª semana de gestação pode distinguir-

se um estado semelhante ao da vigília, (Wardie, 1990, Vazquez, 1990). 

 Na etapa fetal o sono REM ocupa uma maior proporção que o sono NREM. De 

facto os recém-nascidos de pré-termo passam inicialmente 80% do tempo em fase 

REM, descendo para 50% nos recém-nascidos de termo (40 semanas) e para 25% 

aos 9 - 10 meses de idade. 

 O sono NREM não apresenta diferenciação das fases 1 a 4,que só começa a 

surgir com o aumento do sono lento. Este instala-se de forma completa durante o 
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primeiro ano à medida que o sono REM vai diminuindo, mas só se torna estável na 

idade adulta e velhice, (Vazquez, 1990).  

 Por esse motivo, a sequência de alternância de sono REM e sono NREM tam-

bém muda com a idade: o recém-nascido passa frequentemente do estado de vigília 

para o sono REM mas desenvolve até final do seu primeiro ano o padrão cíclico de 

sono REM/NREM, embora com uma periodicidade inferior à do adulto (60 minutos). 

Só a partir dos 6 anos de idade é que a alternância de fases é semelhante à dos 

adultos, (Lemos, 1994). 

• Sono na infância 

 Na idade infantil, é nos padrões de sono que ocorre o maior número de altera-

ções. Nestas idades os sonhos passam a ser uma constante. 

 Durante os cinco primeiros anos a duração total do sono desce para cerca de 

12 horas como resultado da eliminação do sono diurno, estando os padrões de sono 

usualmente muito próximos dos padrões de sono nos adultos, tanto no que diz res-

peito às características do EEG como ao ritmo diurno.  

 Entre os 10-20 anos a duração do sono assemelha-se ainda mais com a 

média adulta de 7-8 horas, embora haja diferenças individuais, (Vazquez, 1990). 

 Quanto aos sonhos, a primeira indicação de actividade mental surge entre o 

primeiro e o segundo ano de vida, altura em que algumas crianças começam a ter 

pavores nocturnos, acordam subitamente mas são incapazes de dizer o que é que as 

perturba. É porém com a idade de 4-5 anos que muitas delas comentam espontâ-

neamente os seus sonhos tanto os agradáveis como os desagradáveis (Wardie, 

1990; Lemos, 1994). 

• Sono no jovem adulto 

 A maior parte dos adultos estabelece um padrão de sono estável, embora 

existam variantes individuais, quer na duração total do sono quer na tendência para 

serem pessoas que se deitam e acordam cedo (cotovias) ou pessoas que se deitam 

ou acordam tarde (mochos). Entre homens e mulheres não há diferenças significati-

vas, (Vazquez, 1990; Wardie, 1990). 

Conforme referem Carskadon & Dement (1994) e Guiot (1996), o primeiro ciclo num 

adulto inicia-se na fase 1 do sono NREM e em pouco minutos (1 a 7 minutos), avan-

ça para a fase 2. Na fase 1 o sono é leve e pode ser interrompido com pequenos 

estímulos. A fase 2 costuma durar de 10 a 25 minutos, e para acordar nesta fase 

necessita de estímulos mais fortes. A fase 3 de curta duração neste primeiro ciclo, 
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serve de transição para a fase 4 que se caracteriza por ter uma duração entre 20 a 

40 minutos. Seguidamente ocorre um retorno rápido á fase 3 e depois à fase 2 com 

duração entre 5 a 10 minutos, iniciando-se então o primeiro episódio de sono REM 

com um tempo de 1 a 5 minutos. 

 O sono NREM e REM continuam a alternar-se durante a noite repetindo-se 

este ciclo entre quatro a seis vezes. O tempo de sono REM tende a tornar-se mais 

longo durante o decorrer da noite, enquanto que os sonos das fases 3 e 4 tendem a 

encurtar-se na mesma medida, podendo inclusivamente desaparecer nos últimos 

ciclos, predominando a fase 2 nestes casos. O quadro 1 mostra algumas característi-

cas genéricas do sono normal dum jovem adulto. 

Quadro 1- Características genéricas do sono normal dum jovem adulto 

• O sono inicia-se pelo estado NREM; 
• Os estados NREM e REM alternam-se em períodos de 90 minutos; 
• Ondas lentas predominam no primeiro terço da noite e estão ligadas 

à iniciação do sono; 
• O sono REM predomina no último terço da noite e está ligado ao rit-

mo circadiano da temperatura corporal; 
• A fase 1 compreende normalmente de 1 a 5% do sono; 
• A fase 2 compreende normalmente 45 a 50% do sono; 
• A fase 3 compreende normalmente 3 a 8% do sono 
• A fase3 4 compreende normalmente 10 a 15% do sono 
• O Somo NREM chega a atingir 80% do sono 

• O sono REM compreende 20 a 25% do total do sono 

 

• Sono nos idosos 

 Alguns estudos têm revelado que a influência da idade (envelhecimento pato-

lógico ou não) sobre o sono o altera profundamente tanto na sua estrutura como na 

sua quantidade, sobretudo no que diz respeito ao sono lento, (Reynolds; Kupfer, 

1992; Schauff et al., 1993). 

 Existe evidência científica atestando que nas pessoas de idade avançada de 

ambos os sexos há uma alteração na distribuição temporal do sono REM, durante a 

noite. Com efeito, enquanto que nas crianças e no adulto jovem este ocorre na 

segunda metade da noite, nos idosos saudáveis há um desvio para as primeiras por-

ções da mesma, provocando por esse motivo um achatamento da distribuição tempo-

ral de sono REM. Do mesmo modo, também está documentado que a quantidade de 

sono na fase 4 se reduz significativamente dando origem a um maior número de des-

pertares durante a noite, (Reynolds & Kupfer, 1992). 
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 Do resultado desta fragmentação do sono e da perda de sono profundo, 

observa-se nos idosos uma manifesta necessidade de sono não satisfeita, traduzida 

frequentemente por “cochilos” diurnos (sestas). Para além disso, a fragmentação do 

sono reflecte um predomínio aumentado da respiração perturbada (apneia do sono) e 

de actividade mioclónica nas extremidades inferiores. Este facto tem sido bem evi-

denciado epidemiologicamente, pois os resultados de alguns estudos sugerem que 

20 a 30% das pessoas com 60 anos e mais têm problemas de respiração no sono e 

mioclonias nocturnas, (Vazquez, 1990). 

 De igual forma se aceita que os efeitos da idade sobre a capacidade de dormir 

tenham profundas implicações para a manutenção do humor, da atenção e da efi-

ciência cognitiva no idoso, bem como o aparecimento ou o agravar de outras ocor-

rências como sejam o aumento de utilização de hipnóticos e o cansaço fácil, (Rey-

nolds & Kupfer, 1992). Estas alterações objectivas no padrão do sono acompanham-

se de uma sensação subjectiva de dormir menos profundamente. Todas estas varia-

ções acontecem em pessoas que não sofrem de transtornos psíquicos ou físicos, o 

que nos indica que o sono tem naturalmente uma evolução temporal, (Vazquez, 

1990). 

 



48 

 

 

3 – ARQUITECTURA DO SONO 

 

A existência de actividade eléctrica do cérebro humano, foi documentada por inú-

meras observações originais sobre o Electroencefalograma (EEG) (Berger, s.d. cit in 

Dandolini, 2000).  

Com as observações do registo do EEG, foi possível estudar o sono e reconhecer 

que o sono não é um estado homogéneo, em que existem dois estados distintos no sono: 

o sono REM (Rapid Eye Moviment) e o sono não REM (NREM), (Dandolini, 2000).  

O estudo do sono é possível devido à conjugação de alguns meios de diagnóstico, 

sendo designado por polissonografia. Esta técnica consiste num estudo do sono a partir 

de registos do EEG, do electrooculograma (EOG), do electromiograma (EMG) e de outros 

parâmetros vitais tais como as actividades viscerais (Frequência Cardíaca, Pressão Arte-

rial, Frequência Respiratória, …) e o funcionamento endócrino do indivíduo. 

O EEG consiste no registo contínuo da actividade eléctrica do cérebro, onde são 

determinados os padrões e a intensidade resultante da excitação do sono e vigília 

(Schauff, et al., 1993, cit in Dandolini, 2000). A intensidade varia entre 0 a 200 microvolts 

(µV) e a frequência entre 1 a 50 Hertz (Hz) e ondas cerebrais são classificadas segundo 

a frequência, em alfa, beta, teta e delta. 

Os eléctrodos do EEG devem encontrar-se um em cada uma das seguintes zonas 

do crânio: frontal, pólo frontal, central, parietal, occipital e temporal (Carshadon & Rechs-

chaffen, 1994 cit in Dandolini, 2000). 

As ondas delta apresentam as seguintes características frequência menor que 3,5 

Hz, encontram-se, geralmente, em crianças com menos de um ano, durante o sono pro-

fundo ou em doenças orgânicas graves do cérebro. 

As ondas teta (Cf.Figura 1) caracterizam a frequência entre 4 a 8 Hz, a actividade 

é acompanhada do estado de sonolência, apresenta-se em crianças entre os 2 e 5 anos 

e em adultos com stress emocional, são mais evidentes nas derivações parietais e tem-

porais. 

As ondas alfa (Cf. Figura 1) manifestam frequência entre 8 a 13 Hz, amplitude de 

5 a 100 µV, encontra-se em indivíduos no estado de vigília, geralmente, de olhos fecha-

dos com relaxamento físico e actividade mental relativa, é mais evidente na região occipi-

tal. 
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As ondas beta (Cf. Figura 1) apresentam uma frequência entre 13 a 50 Hz a 

amplitude igual ou inferior a 20 µV, mais evidente nas derivações frontais e parietais, 

estão divididas em β1 e β2 que surgem em indivíduos com stress ou sob pressão, (Dando-

lini, 2000). 

Figura 1 – Traçado do EEG no ritmo sono-vigília. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, M. C. – Estimulação Cerebral Externa: seu uso no tratamento de Doenças Nervosas e Mentais. [Em linha]. [Consult. 25 
Jul. 2007]. Disponível em WWW: <URL: http://www.cerebromente.org.br/n15/tecnologia/sonoterapia.htmA17 

 

O EOG consiste no registo do movimento dos olhos. Este registo efectua-se para 

auxiliar a identificação do estado REM e o SEM (Slow Eye Moviment – Movimento Lento 

dos Olhos). Os eléctrodos são conhecidos como ROC (Right Outer Canthus – Canto 

Externo Direito) e LOC (Left Outer Canthus – Canto Externo Esquerdo), (Dandolini, 

2000). 

O EMG consiste no registo da actividade dos músculos, neste caso é utilizado 

para registar os movimentos do mento, pois este movimento é usado como critério na 

identificação da fase REM (Dandolini, 2000). 

O estudo do sono é realizado, principalmente, durante 8 horas contínuas. Para 

medir o tempo de sono são utilizados os seguintes parâmetros: 

•  Tempo Total de Registo (TTR): tempo que decorre entre o apagar das luzes e o 

acordar final; 

• Tempo de Período de Sono (TPS): tempo a partir do início do sono até ao seu 

termo, incluindo despertares que surjam após o início do sono; 
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•  Tempo Total de Sono (TTS): considerado o tempo desde o início do sono até ao 

seu termo, mas exclui despertares que surjam após o início do sono, (Dandoli-

ni, 2000). 

Lemos (1994), considera que, também, se pode determinar neste registo: 

•  A eficácia do sono: determinada pelo TTS e o período total do sono, multipli-

cando por 100; 

•  Latência do Sono: tempo entre o apagar das luzes e o início da fase 2; 

•  Despertar Matinal: compreende ao tempo entre o despertar final e o termo do 

período do sono. 

Desta forma, diferentes estádios de vigilância podem ser identificados desde o 

nascimento até à fase adulta do ser humano, e com a descoberta do EEG associado ao 

desenvolvimento concomitante da EOG e com as actuais técnicas poligráficas, a precisão 

e os conhecimentos quanto à maturação cerebral do sono no ser humano, melhorou con-

sideravelmente ao longo dos últimos anos.  

A avaliação das características do EEG, EMG e EOG e outros parâmetros fisioló-

gicos permitiu a identificação de dois tipos de sono no jovem adulto: o sono lento (NREM 

– Non Rapid Eye Moviment), também designado por ortodoxo ou estado D e o sono 

paradoxal (REM – Rapid Eye Moviment), também designado por sono rápido ou “dessin-

cronizado”, (Lemos, 1994). 

Rechtchaffer & Kales (1968) cit in Dandolini (2000), definiram critérios para o 

padrão do sono dos adultos, podendo os mesmos ser utilizados para analisar o sono das 

crianças e adolescentes.  

A arquitectura do sono refere-se à quantidade e distribuição de estágios espe-

cíficos do sono. As medições da arquitectura do sono incluem as quantidades abso-

lutas de sono REM e de cada estágio de sono NREM (em minutos), a quantidade 

relativa de sono REM e dos estágios de sono NREM (expressa como uma percenta-

gem do tempo de sono total) e a latência entre o início do sono e o primeiro sono 

REM (latência REM). Poder-se-á por isso considerar que o conceito de arquitectura 

do sono se refere à distribuição dos estados e fases durante toda a noite. 

 Para falar sobre as fases do sono é coerente começar pelo adormecer, que se 

caracteriza por ser o momento de transição entre o estado de vigília e a primeira fase do 

sono que seria uma vigília descontraída. A evolução fásica do sono é comprovada atra-

vés do hipnograma, ou seja, o conjunto de registos efectuados nos laboratórios do sono, 

locais destinados ao estudo das características do sono.  
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 O Electroencefalograma (EEG) durante a vigília mostra “actividades cerebrais não 

sincronizadas, inconstantes e rápidas, de baixa voltagem, flutuando rapidamente entre 20 

a 25 ciclos por segundo”. Essa fase vai ser sucedida pela vigília descontraída, que é 

caracterizada pelo ritmo alfa, ondas cerebrais com amplitude relativamente grande e uma 

frequência que varia entre 8 a 13 ciclos por segundo. Quando se adormece a amplitude 

das ondas vai aumentando e o ritmo vai caindo para 4 a 6 ciclos por segundo. Nesse 

momento pode passar-se então para o adormecimento propriamente dito, onde se tem 

uma diminuição progressiva do ritmo alfa e o aparecimento gradual de ondas “teta” de 

frequência mais baixa. Num segundo estágio superficial do sono, ocorre a diminuição 

progressiva dos ritmos intercalados com “fusos” seguidas de ondas alfa (Reimão, 1996). 

Essas duas fases são como que uma preparação para que o indivíduo possa, então, 

passar para os terceiros e quartos estágios conceituados como sonos profundos onde se 

obtêm registos no EEG de grandes amplitudes de ondas lentas delta.  

Por conseguinte, uma noite de sono é formada por vários ciclos, cada um dos 

quais é composto pelas várias fases de sono REM e NREM, a que já aludimos anterior-

mente. Cada ciclo é, pois, constituído por cinco fases e tem a duração de 90 - 120 minu-

tos dos quais cerca de 90 são ocupados por sono lento, ortodoxo, “sincronizado” ou esta-

do “D”, por no EEG dominarem as frequências baixas teta ou delta correspondendo às 

fases NREM, e os restantes 20 minutos dizem respeito à fase REM, também conhecida 

por sono “paradoxal”, sono rápido ou sono dessincronizado, em que o EEG apresenta 

ondas de pequena amplitude, sem frequência dominante (Rios, 2003).  

O sono NREM corresponde a 75% do sono total e o REM a 25%. Caracterizam-se 

por actividades sistémicas e níveis de consciências diferentes. O sono REM é subdividido 

em quatro estágios distintos de sono levando-se em conta a diferença nos registos do 

EEG.O indivíduo em condições habituais adormece sempre em sono lento ou NREM 

passando sucessivamente pelas diferentes fases e permanecendo na última um tempo 

variável que pode ir desde alguns minutos até mais de uma hora. O acordar natural dá-se 

normalmente no fim de um ciclo. 

 A proporção de cada fase no decurso de um ciclo varia à medida que a noite 

decorre; as fases 3 e 4 predominam na primeira parte da noite, nos primeiros ciclos, com 

tendência a diminuir ou mesmo a desaparecer a partir do terceiro ciclo, enquanto que a 

duração do sono paradoxal aumenta. 

 A articulação entre a fase paradoxal e o sono lento que se lhe segue é um 

momento frágil do sono. Estudados os ciclos do sono através de técnicas de análise 

espectral, foi demonstrado que é o sono paradoxal e não o lento que o ritmiza. Em expe-



52 

 

riência de privação do sono com registo do EEG, demonstrou-se a necessidade de sono 

NREM para a recuperação física, e do sono REM para a recuperação das funções men-

tal, psicológica e do humor, (Reimão, 1996). 

 

• Vigília (wakeful) e despertares 

A grande maioria das pessoas exibe um EEG com ritmo alfa quando se encontra 

relaxado e de olhos fechados. Esse ritmo altera-se quando o sujeito está tenso, ou mes-

mo com os olhos abertos. Também se encontra o ritmo alfa presente, mesmo com os 

olhos abertos se o indivíduo se encontrar excessivamente sonolento. Duas das caracte-

rísticas mais importantes desta fase são o movimento voluntário dos olhos, que raramen-

te ocorre com os olhos fechados e a alta actividade tónica muscular.  

A vigília ocorre antes do início do sono e no despertar matinal mas existem perío-

dos de vigília intercalados com o sono durante a noite que são denominados por desper-

tares (arousals) breves, cuja frequência pode ir de cinco a quinze vezes por hora. Em 

geral verificam-se nas trocas de fase de sono, mas são mais frequentes nas fases 1 e 2 e 

em REM. Os despertares são acompanhados de movimentos do corpo mais ou menos 

subtis, dum aumento de amplitude do EMG e aumento da frequência cardíaca, (Martinez, 

1999; Rente & Pimentel, 2003). 

 

• Sono NREM 

 Ao adormecer cada pessoa entra em sono lento durante o qual se verifica um 

relaxamento da musculatura, mas um tónus contínuo pode registar-se no electromiogra-

ma. A activação parassimpática é dominante fazendo-se acompanhar por isso mesmo de 

miose intensa, diminuição da sudação e perda de resposta psicogalvânica, diminuição da 

frequência cardíaca e da pressão arterial, (Guyton & Hall 2002). A motilidade gastrointes-

tinal aumenta e a respiração torna-se regular. Verifica-se ainda uma diminuição do con-

sumo cerebral de oxigénio, bem como da temperatura central, embora os mecanismos de 

termorregulação funcionem de modo semelhante aos da vigília, (Rios 2003; Geib et al., 

2003). 

 A actividade cognitiva persiste neste período, embora os sonhos sejam facilmente 

esquecidos e o seu conteúdo incida sobre aspectos quotidianos. 

Os quatro estágios do sono NREM são distintos principalmente pelas alterações 

produzidas no EEG. Os dados recolhidos pelo EOG e pelo EMG contribuem pouco para a 

sua diferenciação excepto no que concerne à transição do estágio 1 onde ambos são 

sinalizados e para a detecção do estado REM. 
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 O sono lento ocupa cerca de 75% da totalidade do sono e subdivide-se, conforme 

já referenciado, em quatro fases ou estádios perfeitamente diferenciadas pelos padrões 

do EEG. 

 

 Fase 1 

 É considerada como a fase de sono mais leve, sendo também por isso denomina-

da de sonolência. Num indivíduo normal ela é breve e constitui uma transição entre o 

estado de acordado e sono mais profundo, ocupando entre 2 a 5% do tempo total do 

sono, (Lemos, 1994 ; Dandolini, 2000; Rente & Pimentel, 2004).  

 O EEG caracteriza-se pelo desaparecimento dos ritmos típicos do estado vigil, em 

que predomina a presença de ondas alfa e o aparecimento de uma actividade regular de 

ondas de baixa voltagem de frequência mista (ondas alfa e teta). 

 Durante esta fase, que tem a duração de 1 a 2 minutos, os movimentos de revirar 

os olhos podem ocorrer, predominam as sensações de vagueio, a actividade mental é 

bastante pronunciada podendo aparecer sob a forma de imagens figuradas ou não, colo-

ridas e por vezes pouco semelhantes ao sonho. Também as mioclonias da face, mãos e 

pés e uma lenta contracção e dilatação pupilar são outras características a registar nesta 

fase (Veiga, 1995; Martinez, 1999). 

 O indivíduo é facilmente despertado e ao fazê-lo descreve esta fase como uma 

sensação de “madorno”. O electromiograma (EMG) revela uma actividade tónica discreta 

em relação à vigília e o electrooculograma (EOG) mostra a presença de movimentos ocu-

lares rápidos em parte semelhantes à mesma, (Rente & Pimentel, 2003). 

 

 Fase 2 

 Entre os 5 e 10 minutos de sono surge esta fase que conjuntamente com a ante-

rior constitui a fase de “sono ligeiro”. Representa em quantidade cerca de metade de 

sono total (45-55%) e dura no geral cerca de 20 minutos, (Lemos, 1994; Dandolini, 2000). 

 O EEG mostra-nos uma actividade constituída por ritmos de baixa voltagem e 

frequências semelhantes às da fase 1, mas registando-se um predomínio de ondas teta, 

que estão na origem do aparecimento de dois tipos de elementos físicos característicos: 

os fusos de sono e os complexos K (Dandolini, 2000). 

 Os fusos de sono são grupos de ondas rítmicas com 12-14 ciclos/segundo de fre-

quência e com um aumento gradual de amplitude, seguindo-se uma diminuição também 

gradual, o que determina a típica forma de fuso. O seu significado funcional ainda não 

está suficientemente esclarecido, pois enquanto alguns autores lhe atribuem um papel 
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excitatório, outros são de opinião que os fusos inibem o alerta e funcionam como “protec-

tores” do sono, (Castro, 1989). Convencionou-se que o aparecimento do primeiro fuso de 

sono marcaria o início da fase 2 do sono. O tempo que medeia entre o deitar e o apare-

cimento desse primeiro fuso é designado por latência do sono, (Rente & Pimentel, 2003). 

 Os complexos K assim denominados por Loomis em 1938, são ondas bipolares 

de aparição súbita, muito variáveis em morfologia e amplitude sendo descritas como 

ondas agudas negativas bem delineadas imediatamente seguidas por um componente 

positivo. Também aqui não existe consenso relativamente ao seu significado, pois que, 

enquanto para alguns autores os complexos K estão relacionados com o despertar ou 

passagem para o estado de alerta, para outros eles constituem mecanismos que prote-

gem o cérebro de reacções de despertar necessárias, (Rente & Pimentel, 2003). 

 A actividade mental que acompanha esta fase é pobre ou ausente, mais sob a 

forma de pensamentos do que imagens visuais. O EMG revela-nos uma actividade mus-

cular ainda mais reduzida que na fase 1 e pelo EOG observamos a presença de movi-

mentos oculares lentos. 

 Os despertares por estimulação táctil ou por movimentos corporais são mais difí-

ceis quando comparados com a fase 1, e qualquer estímulo podem induzir um complexo 

K sem que a pessoa acorde. 

 Esta fase é também designada de “door stage” uma vez que se intercala com o 

sono REM. 

 

 Fase 3 

 Com uma duração total do sono de 4 a 6%, o traçado do EEG caracteriza-se pela 

presença de ondas lentas delta que ocupam entre 20 a 50% do mesmo. O EMG e o EOG 

registam, respectivamente, uma diminuição da actividade muscular relativamente à fase 2 

e a ausência de movimentos oculares, (Geib et al., 2003). 

 

 Fase 4  

 O padrão do EEG nesta fase mostra uma actividade delta com características 

semelhantes às observadas na fase 3, ocupando mais de metade do registo. Os movi-

mentos oculares estão ausentes e a actividade muscular registada pelo EMG revela-nos 

um tónus activo embora com uma actividade considerada baixa. 

 A pessoa adormecida encontra-se perfeitamente imóvel, insensível ao ruído e à 

luz e tem muita dificuldade em se situar quando é acordada. Por estas razões se diz que 

é a fase do esquecimento mais profundo. 
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 É prática comum designar as fases 3 e 4 por “sono delta ou sono lento profundo” 

(SWS: slow-wave-sleep) por se considerar que não existem diferenças fisiológicas rele-

vantes entre elas. É durante a fase 4 que podem ocorrer algumas perturbações como o 

sonambulismo, terrores nocturnos e a enurese, associadas a reacções de despertar. 

Nestas fases (3 e 4) surgem também fusos e complexos K mas a sua morfologia aparece 

distorcida por interposição da actividade delta, pensando-se contudo que o sono lento e 

profundo constitui um elemento fisiológico importante na continuidade e na duração do 

sono (Geib et al., 2003, Rente & Pimentel, 2003). 

 

• Sono REM (ou paradoxal) 

Este segundo estádio de sono é também designado de “paradoxal”, isto porque 

algumas áreas cerebrais se encontram em intensa actividade e outras pelo contrário 

estão reprimidas (Guyton & Hall, 2002). O estágio de sono REM requer a coincidência de 

actividades específicas em todas as medidas electrocardiográficas: padrão específico de 

EEG, a activação do EOG e a supressão da actividade do EMG. 

 Representa entre 20 a 25% da duração total do sono e ocorre ciclicamente com 

uma periodicidade de 4 a 6 episódios por noite, alternados com períodos de sono lento. 

Geralmente surge em intervalos de 60 a 90 minutos após a primeira progressão da fase 1 

até à fase 4 de sono. 

 Os primeiros episódios são de muito curta duração mas vão aumentando de forma 

progressiva até cerca de 30 minutos no último episódio. 

 Do ponto de vista das ondas cerebrais assiste-se a mudanças do traçado do EEG. 

Com efeito, vêm-se aparecer ondas dessincronizadas muito rápidas de baixa voltagem e 

frequência mista com traçado semelhante à fase 1 do sono NREM. 

 O tónus muscular profundo está abolido, mas na musculatura periférica, extremi-

dades e face podem ocorrer pequenas contracções, (Rente e Pimentel, 2003). 

 O mais característico, e o que dá nome a esta fase, são os movimentos oculares 

rápidos e descoordenados em todos os sentidos que persistem ao longo da mesma, 

embora com uma frequência mais elevada no seu início do que no final. 

 São ainda típicas nesta fase as erecções transitórias do pénis, dependentes da 

intensa actividade do sistema nervoso autónomo, e apesar dos estudos nas mulheres 

serem escassos, parece também registar-se um aumento do fluxo menstrual, (Smeltzer 

et al., 1993). 
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 Outro evento observado é o predomínio da actividade simpática, registando-se 

por isso mesmo uma extrema variabilidade nos valores da frequência cardíaca, respi-

ratória, actividade digestiva e cerebral, razão pela qual se observa nesta fase uma 

maior incidência de enfartes do miocárdio, crises asmáticas, úlceras pépticas e aci-

dentes vasculares cerebrais (Vazquez, 1990). 

 Ainda ligados à fase REM estão a suspensão dos mecanismos de termor- 

regulação, ficando o organismo dependente da temperatura ambiente. O consumo de 

oxigénio atinge valores próximos dos da vigília e o fluxo sanguíneo tem um aumento 

significativo (Lemos, 1994). 

 No que respeita aos sonhos, o sono REM está associado a uma intensa acti-

vidade onírica predominantemente de conteúdo emocional, quase sempre vividos e 

mais facilmente retidos, podendo ser evocados quando se acorda nesta fase (Guyton 

& Hall 2002; Geib et al., 2003). 

 Em síntese, as principais características do sono REM são: 

• Geralmente está associado ao sonho activo 

• É mais fácil acordar indivíduos nesta fase do sono 

• Presença de tónus muscular por todo o corpo 

• A frequência cardíaca e a frequência respiratória tornam-se irregulares 

• O encéfalo fica muito activo durante esta fase, podendo aumentar o seu 
metabolismo até 20% 

 

Após a explanação dos “diferentes” tipos de sono e respectivas fases, pode-

mos dizer em termos de conclusão que durante o sono o indivíduo passa geralmente 

por ciclos repetitivos de sono REM e NREM. Poder-se-á também considerar que o 

estudo da arquitectura do sono compreende as seguintes variáveis: tempo total no 

leito; tempo de sono; tempo total acordado; tempo total a dormir; eficiência do sono; 

latência ao sono; latência ao sono REM; troca de estágios; número de movimentos 

corpóreos. 

O aparecimento das fases do sono durante a noite não é um processo aleatório, 

mas um processo bem organizado e definitivo. A sequência do sono pode ser bem des-

crita com a ajuda de um hipnograma da gravação do sono (Cf. Figura 2), ou seja, repre-

sentação gráfica da evolução das fases e estados de sono ao longo da noite. 
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Figura 2 – Hipnograma. 

 

 
Fonte: Grabulosa, Josep – Hipnograma. 2000. [Em linha]. [Consult. 02 Jan. de 2008]. Disponível em WWW: <URL: 

http://usuarios.lycos.es/dormirydescansar/hipnogra.htm >. 

 

A continuidade do sono refere-se ao equilíbrio geral de sono e vigília durante uma 

noite de sono. Uma "melhor" continuidade do sono indica um sono consolidado, com 

poucos despertares; uma "pior" continuidade do sono indica sono perturbado, com mais 

despertares.  

Medições específicas da continuidade do sono incluem latência do sono e eficiên-

cia do sono. Um dos primeiros parâmetros a analisar é a latência do sono, ou seja o tem-

po que o indivíduo leva a adormecer e vai desde o início do registo até ao início da fase 

2. Considera-se normal um valor inferior a 30 minutos. Após alguns minutos na fase 2 do 

sono NREM, progride até à fase 4 e volta depois à fase 2, entrando então em sono REM, 

cerca de 90 minutos após o início do sono. A esse período de sono NREM seguido do 

primeiro REM, denomina-se de primeiro ciclo de sono, (Rente & Pimentel, 2003). Volta de 

novo à fase 2 começando um novo ciclo que se repete com cerca de 90 minutos de inter-

valo, o que leva a que num período de sono se completem 4 a 5 ciclos. Na primeira parte 

do sono predomina o sono NREM enquanto que no seu final os períodos de sono REM 

são os mais duradoiros. É frequente os “dois últimos ciclos de sono serem apenas consti-

tuídos por sono superficial (fase 1 e 2) e sono REM, interferidos por despertares, também 

mais frequentes que no início da noite” (Rente & Pimentel, 2003).  
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Em esquema teremos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Não existe consenso no que respeita ao número de despertares durante a noite, 

pois como referem os autores citados, estes dependem da sua duração. Consideram 

porém que mais de vinte despertares será provavelmente patológico. 

A eficiência do sono é outro parâmetro a analisar e define-se como a relação 

entre o tempo total de sono e o tempo de registo, que no indivíduo normal deverá ser 

superior a 10%. Isto é, considera-se normal permanecer acordado cerca de 10% de 

tempo de permanência de leito e este tempo de vigília inclui o tempo de latência de 

sono, os despertares e o tempo que medeia entre o despertar matinal e o levantar 

(Rente & Pimentel, 2003). No quadro 2, apresentamos sinteticamente as característi-

cas observadas no hipnograma.  

VIGÍLIA 

NREM1 

NREM2 

NREM3 REM 

NREM2 

NREM3 NREM4 



59 

 

 

Quadro 2 - Características observadas no hipnograma 
Fases EEG EOG EMG 

Vigília  
(relaxado) 

Olhos fechados: ondas alfa 
Olhos abertos: baixa voltagem e frequências 
mistas 

Controle voluntário  Actividade tónica 
relativamente alta; 

 Movimento voluntário 
NREM 
Fase 1 Relativa baixa voltagem 

Frequências mistas 
Apresenta ondas teta com altas amplitudes 

SEM  Actividade tónica fraca, 
podendo diminuir o 
estado de vigília  

Fase 2 Baixa voltagem 
Frequências mistas 
Presença de fusos e complexos k 

SEM 
Ocasional próximo 
ao início do sono 

• Actividade tónica fraca 

Fase 3 ≥ 20% e ≤ 50% de ondas altas 
Baixa amplitude 

--- • Actividade tónica fraca 

Fase 4 50% de ondas altas 
Baixa amplitude 

--- • Actividade tónica fraca 

REM  Baixa voltagem 
 Frequências mistas 
 Actividade teta alfas lentas 

REM • Supressão tónica 
• Contracção  

 

Finalmente uma breve referência à estrutura do sono que evolui ao longo da 

vida. Com efeito a percentagem de sono REM à nascença é de cerca de 50% e pro-

gressivamente vai diminuindo até atingir os 20% por volta dos cinco anos de idade e 

os 25% durante a puberdade, para se manter constante ao longo da vida. Quanto ao 

sono lento profundo, também diminui com a idade, passando de 3% no adulto jovem 

para 15-20% por volta dos 70 anos, sendo quase inexistente a partir dos 80 anos 

(Rente & Pimentel, 2003; Deco-Proteste, 2008), (Cf. quadro 3). 

Quadro 3 - Repartição das fases de sono por idade 

TIPO DE SONO BEBÉS* CRIANÇAS* ADOLESCENTES ADULTOS 

Sono não-REM 

Fase 1  <5%  <5%  <5%  8-15%  

Fase 2 25-30% 40-45% 45-55% 70-80% 

Fase 3 e 4 20% 25-30% 13-23% 0-5% 

Sono REM 50%  25-30%  20-25%  20%  

* Inclui sestas 

Fonte: Fundação Norte-Americana do Sono, 2003, cit in Deco-Proteste, 23 de Novembro, 2008 

Em síntese, poder-se-á afirmar que o sono considerado normal e reparador para 

um indivíduo é dividido em fases e estádios, sendo as principais fases: o sono REM 

(“Rapid Eye Moviments”) e sono lento (non-REM ou sincronizado (NREM) também cha-

mado sono de movimentos oculares não rápidos. A esta alternância de sono REM e sono 

NREM chama-se arquitectura do sono. A arquitectura do sono é variável ao longo do 

ciclo vital, pois a distribuição dos períodos de sono REM e sono NREM não é uniforme ao 

longo da vida. Com o envelhecimento diminui a frequência e a duração dos períodos de 

sono profundo (NREM) e aumentam os períodos de sono REM. 
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  O sono REM é um tipo de sono onde o EEG fica dessicronizado e ocorrem movi-

mentos rápidos dos olhos (rapid eyes movements). O sono Não-REM apresenta 4 está-

gios, durante os quais as ondas se tornam cada vez mais lentas e aumentam a amplitu-

de. O EEG torna-se sincronizado e a profundidade do sono aumenta. 

Os dois tipos de sono: o REM e NREM alternam –se  em ciclos, em média de 4 a 6 por 

noite e cada ciclo dura em torno de 90 a 120 minutos. O sono NREM possui quatro está-

dios, cada um sendo progressivamente mais profundo. No primeiro ciclo do sono a quan-

tidade de sono REM é pequena, mas com o passar da noite vai aumentando progressi-

vamente, enquanto a de sono NREM vai diminuindo na mesma proporção. Sendo assim, 

a maior parte do sono de ondas lentas (NREM) ocorre na primeira metade da noite, 

enquanto o sono REM transcorre na segunda metade da noite.  

Cinco estádios de sono distintos podem ser medidos pela polissonografia: o sono 

dos movimentos oculares rápidos (REM) e quatro estágios de sono de movimentos ocula-

res não - rápidos (NREM), (estágios 1, 2, 3 e 4), (c.f. Quadro 4 ). O estágio 1 do sono 

NREM representa uma transição da vigília para o sono e ocupa cerca de 5% do tempo 

gasto dormindo, em adultos saudáveis. O estágio 2 do sono NREM, caracterizado por 

formatos de ondas de EEG específicos (fusos de sono e complexos K), ocupa cerca de 

50% do tempo de sono. Os estágios 3 e 4 do sono NREM (também conhecidos colecti-

vamente como sono de ondas lentas) são os níveis mais profundos de sono e ocupam 

cerca de 10-20% do tempo de sono. O sono REM, durante o qual ocorre a maior parte de 

sonhos típicos, na forma de histórias, ocupa cerca de 20-25% do sono total. 

Esses estágios do sono têm uma organização temporal característica ao longo da noite. 

Os estágios NREM 3 e 4 tendem a ocorrer da primeira terça - parte à metade da noite e a 

sua duração aumenta em resposta à privação do sono. O sono REM ocorre ciclicamente 

durante a noite, alternando-se com sono NREM a cada 80-100 minutos, aproximadamen-

te. A duração dos períodos de sono REM aumenta pela manhã. 
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Quadro 4 - Tipos e estágios do Sono 

 
Fonte: Moraes, R. -  Ritmos Biológicos - [Em linha]. [Consult. 22 Nov.2008]. Disponível em 
www.ibb.unesp.br/departamentos/Fisiologia/material_didatico/Neurobiologia_medica/Slides/18_sono_vigilia.ppt 
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4 - ASPECTOS CRONOBIOLÓGICOS DO COMPORTAMENTO HUMANO 

 

Embora as primeiras ideias sobre a possível existência de "relógios biológicos" 

tenham surgido no início do século XVIII, apenas a partir de meados do século XX a Cro-

nobiologia adquire o estatuto de disciplina científica  reconhecida internacionalmente, 

constituindo-se como um ramo da ciência biológica contemporânea que se tem preocu-

pado com o estudo da organização temporal dos seres vivos, na qual estuda os determi-

nantes além da ritimicidade, ou seja, ritmos circadianos temporais dos fenómenos fisioló-

gicos e bioquímicos relacionados com as diversas horas do dia (Gonçalves & Stabille, 

2001). 

O interesse pela matutinidade-vespertinidade data do trabalho de O’Shea em 

1900, mas o estudo sistemático das diferenças individuais só surgiu mais tarde com os 

trabalhos de Freeman e Hovland e de Kleitman na década de 30 (Horne & Ostberg, 1976) 

do século XX; entretanto, a literatura expandiu-se a partir dos anos 70 (Lacoste & Wetter-

berg, 1993 cit in Gomes, Tavares & Azevedo, 2004).  

O estudo dos ritmos biológicos deixou de ser uma mera curiosidade, para passar 

a constituir uma ciência, a Cronobiologia, entendida como "a disciplina científica que tem 

por objecto as flutuações periódicas de diversas actividades dos seres vivos (ritmos bio-

lógicos), a génese das mesmas, os processos de sincronização com os ritmos ambientais 

(...), as alterações da estrutura temporal dos organismos e as aplicações destes conhe-

cimentos na promoção da saúde e bem-estar" (Silva, 2000). 

O estudo dos ritmos biológicos tem aumentado exponencialmente nos últimos 30 

anos por cientistas de diversas disciplinas (ex: matemática, física, biologia, química, 

medicina, psicologia, etc.), ao ponto de alguns investigadores considerarem mais ade-

quado o termo “Cronociências” (Silva et al., 1996). 

Muitas funções do nosso organismo flutuam no tempo de forma cíclica: ritmos bio-

lógicos. Como exemplos, citamos a temperatura corporal (com um mínimo cerca das 5 da 

madrugada e um máximo perto das 17-19horas), o cortisol plasmático (com o seu pico às 

7-8 horas da manhã), a força muscular (com o seu pico cerca das 15 horas), a atenção, a 

memória a curto prazo (mais eficiente perto do meio dia), a memória semântica (mais 

eficiente para a tarde), o sono-vigília, o humor, etc. 

Sabemos que um ritmo é "uma sequência bem definida de acontecimentos que se 

repete na mesma ordem e nos mesmos intervalos" de tempo (Silva et al., 1996). Os rit-
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mos biológicos são funções do nosso organismo que variam no tempo de forma cíclica. A 

cada sequência de acontecimentos dá-se o nome de ciclo, que constitui a unidade do 

ritmo (Moniz, 2007). 

Quando se estuda um ritmo biológico determinam-se diversos parâmetros. Tere-

mos de determinar o valor mínimo (nadir) e o valor máximo (zénite), bem como os 

momentos (hora do dia, dia da semana, mês do ano, etc.) em que ocorrem o nadir (bati-

fase) e o zénite (acrofase,). Há pessoas que possuem acrofases dos seus ritmos avan-

çados em relação às médias populacionais, pelo que acordam mais cedo e são mais efi-

cientes de manhã (madrugadores, matutinos ou cotovias). Outros possuem as acrofases 

atrasadas, pelo que tendem a acordar mais tarde e são mais eficientes para o fim do dia 

ou noite dentro (vespertinos, noctívagos ou mochos). Esta dimensão "cotovia-mocho" 

traduz o "tipo diurno". 

Outros parâmetros importantes são a duração de um ciclo completo (período ou T) 

e a frequência (f) em número de ciclos por unidade de tempo. A unidade de tempo em 

cronobiologia é o "dia" de 24 horas. Estes dois parâmetros permitem definir o espectro 

cronobiológico (Silva, 2000; Cavalcante, 2007):  

• ritmos ultradianos (T<20h, por conseguinte frequências elevadas), 

• ritmos infradianos (T>28horas, por conseguinte frequências baixas)  

•  ritmos circadianos (20h<T<28h), isto é, ritmos com um período de cerca de um 

dia (do latim, circa diem= cerca de um dia). 

O nível médio (M), é outro parâmetro importante, isto é, o valor à volta do qual a 

função biológica oscila. Quando se usam métodos de análise trigonométrica e estatística 

dos ritmos biológicos (ex.: método COSINOR ou análises do tipo Fourier), o nível médio 

designa-se mesor, do inglês "midline estimated statistic of rhythm". A diferença entre o 

zénite (valor máximo) e o nível médio (M) denomina-se amplitude (A). A flexibilidade, 

entendida como o grau da capacidade para mudar horários de sono e vigília sem afectar 

significativamente o desempenho, parece estar associada à amplitude da temperatura 

corporal: há estudos que sugerem que os ritmos com amplitudes grandes resistem mais a 

mudanças nas acrofases (rigidez), (Silva, 2000). 

As relações de fase entre os diversos ritmos corporais são outro aspecto importan-

te a ter em conta. A fase traduz a relação entre os valores da função biológica em estudo 

(ordenada) e os valores do tempo (abcissa). Assim, poderemos dizer que entre as 5 e as 

12 horas a temperatura corporal está em fase ascendente, dado que a curva definida no 

gráfico apresenta um declive nesse sentido (derivada positiva). A acrofase é a fase cor-
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respondente ao zénite. Usando as acrofases como marcadores rítmicos, poderemos 

medir as diferenças horárias entre diversos ritmos. Por exemplo, entre a temperatura cor-

poral (TC) e o cortisol plasmático (CP) há uma diferença da ordem das 7 horas (TC=17h; 

CP=8h), (Silva, 2000). 

De forma a melhor compreender os aspectos cronobiológicos do comportamento 

humano, impõe-se sistematizar estas noções, pois as mesmas são essenciais ao estudo  

dos ritmos e seus parâmetros (dimensões que os caracterizam). As definições são 

baseadas em Silva et al., (1996), Silva (2000) e Moniz (2007).  

Os parâmetros que caracterizam o ciclo de um ritmo biológico podem ser analisa-

dos na Figura 3, sendo descritos em seguida.  

 

Figura 3 - Parâmetros de um Ritmo Biológico  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Moniz (2007) – Depressão e Factores Cronológicos. Tese de Doutoramento. Instituto da Educação. Universidade do 
Minho. 
 

Período (T): Duração de um ciclo completo.  

Frequência (f): Número de ciclos por unidade de tempo. Em Cronobiologia, convencio-

nou- se o "dia" de 24 horas, como unidade de tempo. A frequência tem um 

valor inverso do período, ou seja, quanto menor é o período, maior é a fre-

quência. Por exemplo, o ritmo da temperatura corporal dura cerca de 24 

horas (T=l dia), pelo que a sua frequência é de 1 ciclo por dia (f=l cld) -por 

isso, é um ritmo circadiano. O ritmo cardíaco tem um período de aproxima-

damente 1 segundo e uma frequência de 86400 ciclos por dia -por isso, se 

chama ultradiano. O ritmo menstrual tem um período que dura sensivel-

mente 28 dias e uma frequência de 0,035 (1128) ciclos por dia, ou seja, 

inferior a um dia -por isso é um ritmo infradiano.  

Zénite (Z): É o valor mais elevado que uma determinada função (biológica ou psicológi-

ca) assume durante um ciclo.  
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Nadir (N): É o valor mais baixo que assume a função durante esse ciclo.  

Nível Médio (M):É o valor à volta do qual a função biológica oscila.  

Em termos práticos, determina-se calculando a média dos valores de uma função.  

Quando se usam métodos de análise trigonométrica estatísticos para calcular a 

estimativa estatística do nível médio do ritmo (Silva, 2000), esse valor denomina-se 

Mesor (M) (Midline Estimating Statistic Of Rythm).  

Amplitude (A): É, actualmente, considerada como sendo a diferença entre o zénite e o 

nível médio ou mesor.  

Banda de Oscilação (@): É a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da fun-

ção, isto é, entre o zénite e o nadir.  

Fase (F): É a relação que existe entre um valor qualquer da função e um dado tempo (t) 

do ciclo a que se refere. O conceito de fase diz respeito à forma da curva, no 

seu todo ou em parte.  

Acrofase (A): Momento em que se verifica o valor mais alto da função, ou seja, o 

momento em que ocorre o zénite (pode ser a hora do dia, o dia da semana 

ou do mês, etc).  

Batifase (B): Momento em que se verifica o valor mais baixo da função, isto é, o momen-

to em que ocorre o nadir. 

Cada ritmo biológico é, portanto, caracterizado pelas dimensões atrás descritas. 

Num indivíduo saudável, os ritmos estão organizados de forma harmoniosa, relacionando 

-se uns com os outros, tal como, numa orquestra sinfónica, os vários instrumentos estão 

sincronizados para gerar uma melodia agradável e afinada. Às relações temporais dos 

ritmos de um dado organismo chamamos relações de fase, (Silva, 2000; Moniz, 2007). 

Consideremos, por exemplo, os ritmos A e B. Se as suas fases (incluindo as acro-

fases e as batifases) forem coincidentes, diz-se que ambos estão em fase1; se, pelo con-

trário, as fases forem simétricas, isto é, se a acrofase de A estiver separada da acrofase 

de B por meio ciclo, coincidindo a primeira com a batifase da segunda (e vice-versa), diz-

se que os ritmos estão em inversão de fase, contrafase ou antifase2. 

                                                
1 Como exemplo de ritmos em fase, temos os ritmos do sódio e do potássio urinários (as acrofases de ambos ocorrem às 9.00 horas), (Silva 
et al., 1996).  
2
 Como exemplo de ritmos em inversão de fase, encontramos: o ritmo da temperatura corporal profunda (acrofase às 19.00 horas) e o ritmo 

do cortisol plasmático (acrofase às 7.00 horas); o ritmo do sódio urinário (acrofase às 9.00 horas) e o ritmo do cálcio plasmático (acrofase às 
21.00 horas); o ritmo do magnésio plasmático (acrofase às 17.00 horas) e o ritmo do fosfato plasmático (acrofase às 5.00 horas) (Silva et al., 
1996).  
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Pode ainda dar-se o caso das fases dos ritmos A e B não coincidirem, mas diferi-

rem temporalmente de forma estável; nesse caso dizemos que os ritmos estão desfasa-

dos. Se, por hipótese, a fase do ritmo A ocorrer mais cedo do que a do ritmo B, significa 

que o ritmo A está em avanço de fase em relação ao B, encontrando-se, portanto, este 

último em atraso de fase relativamente ao primeiro.  

A harmonia biotemporal, entendida como a estabilidade das relações temporais 

das acrofases dos ritmos biológicos de cada indivíduo, constitui uma condição imprescin-

dível ao bem-estar, ao rendimento e à saúde, em geral, do ser humano, (Silva, 2000). 

 

• Ritmos Biológicos 

Os ritmos biológicos dependem de factores endógenos e exógenos que se sincro-

nizam entre si, mantendo um equilíbrio homeostático. Contudo, alguns ritmos são sincro-

nizados pelos chamados relógios biológicos ou pacemakers, embora sempre influencia-

dos por factores exógenos, os chamados sincronizadores ou zeitgebers (ciclo actividade-

repouso, rotinas profissionais, hábitos de vida, etc.), (Silva et al., 1996). 

Existe também um conjunto de diferenças individuais que pode modular as res-

postas do indivíduo perante alterações dos ritmos biológicos. É o caso da idade, a perso-

nalidade, as amplitudes rítmicas e aspectos do cronotipo, considerado como “o padrão 

individual de distribuição de parâmetros circadianos no nictómero, entendendo-se por 

nictómero toda e qualquer periodicidade equivalente ao ciclo dia-noite”, (Martins, Azeve-

do & Silva, 1996).  

As diferenças nas acrofases de diversos ritmos circadianos entre matutinos e ves-

pertinos estão bem documentadas por diversos estudos e são conhecidas pelo menos 

desde há duas décadas, com a publicação da conhecida revisão de Kerkhof em 1985 que 

não deixou dúvidas de que matutinos e vespertinos apresentam diferenças de fase fiáveis 

em três ritmos circadianos: da temperatura, do alerta subjectivo e do sono-vigília, 

(Gomes, Tavares & Azevedo, 2004). Mais recentemente, vários estudos, (Griefahn et al., 

2003) têm encontrado sistematicamente diferenças relativas ao ritmo circadiano de sínte-

se da melatonina. 

Os ritmos biológicos têm como características básicas serem controlados por fac-

tores endógenos, capacidade de serem sincronizados por ciclos ambientais, apresenta-

rem compensação às variações de temperatura do ambiente, (Marques & Menna-Barreto, 

2003) e promoverem a adaptação dos seres vivos ao meio ambiente. Existem basica-

mente três tipos de ritmos, classificados pela sua frequência em ritmos ultradianos, ritmos 

infradianos e ritmos circadianos. Os ritmos ultradianos são eventos que se repetem numa 
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frequência menor de 20 horas. Os ritmos infradianos são eventos que se repetem numa 

frequência maior que 28 horas. Por fim os circadianos são eventos que se repetem entre 

20 e 28 horas. 

Como veremos, os circadianos estão entre os ritmos biológicos mais estudados no 

ser humano e, por isso, são também os mais profundamente conhecidos, coincidindo a 

sua ocorrência, sensivelmente, com a do ciclo diário luz-escuro. Este ritmo natural parece 

ter influenciado a evolução do Homem, de forma a torná-lo adaptado às variações circa-

dianas da Natureza. Este facto poderia levar à suposição de que, actualmente, continua-

ríamos dependentes da alternância do dia e da noite (luz-escuro), bem como de outras 

mudanças circadianas ambientais para mantermos os nossos ritmos biológicos regula-

dos. Tal não se verifica completamente. Na verdade, dependendo da variabilidade indivi-

dual, o ser humano tem a capacidade de manter os seus ritmos mais ou menos estáveis, 

mesmo em situações de exposição irregular aos ritmos do meio ambiente. Por exemplo, 

se ficarmos acordados durante uma noite inteira, chegaremos às primeiras horas da 

manhã seguinte bastante cansados. No entanto, é relativamente fácil permanecermos 

acordados durante o resto da manhã. Esta constatação levou os investigadores a crer 

que muitos dos ritmos biológicos "são gerados espontaneamente pelo próprio organismo, 

através de relógios biológicos, osciladores ou pace-makers" (Rusak & Zucker, 1979), o 

que os identifica como ritmos endógenos (Moniz, 2007). 

O ritmo circadiano de dormir/acordar, ciclo vigília–sono (CVS), associa-se a dife-

renças interindividuais na fase (horário) do marcapasso circadiano endógeno, o relógio 

biológico central tratado como o " guarda-costas" da homeostase temporal. Esse sistema 

de temporização, marcador do tempo biológico que se localiza no núcleo supraquiasmáti-

co (NSQ) do hipotálamo é sincronizado com a periodicidade de 24 horas por sinalizado-

res externos – zeitgebers (Marques & Menna-Barreto, 1997), como o ciclo diário cla-

ro/escuro (dia/noite) e factores sociais (Alam et al., 2008). 

O ser humano possui, então, um relógio biológico que actua no funcionamento do 

seu corpo, para reajustar ritmos, quando tal é desejável (Wetterberg, 1994 cit in Moniz, 

2007. Por exemplo, sempre que ocorram situações externas suficientemente potentes 

para desregular os hábitos do organismo (por exemplo, o trabalho por turnos ou a traves-

sia aérea de vários fusos horários) alterando, por isso, os seus ritmos, o nosso relógio 

biológico resiste a essas mudanças. A existência de um pace-maker tão robusto foi 

demonstrada por diversos estudos experimentais, com sujeitos em situação de isolamen-

to temporal, durante um longo período.  

As experiências, em que os indivíduos foram colocados em bunkers ou caves, 
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sendo mantidas constantes as variáveis ambientais, sem ser fornecida qualquer informa-

ção sobre a hora do dia, mostraram que os sujeitos vivem a sua vida, completamente 

livres de pistas externas (sem luz solar, sem ruído ambiental, sem relógios e sem fontes 

de comunicação social). Verificou-se que, de dia para dia, os intervalos das actividades 

diárias iam sendo cada vez maiores, ou seja, nos primeiros tempos, os indivíduos come-

çavam as suas actividades cada vez mais tarde, até atingirem um "dia" subjectivo de 25 

horas, a partir do qual mantinham “o ciclo”. Estas experiências apontam para a existência 

de um relógio biológico humano intrínseco, de 25 horas, que se terá adaptado às condi-

ções da alternância luz-escuro do dia de 24 horas, desenvolvendo, por isso, oscilações 

com um período de 24 horas. Experiências com animais confirmaram a existência de 

actividade rítmica neuronal no núcleo (Moniz, 2007).  

 

• Como é que os relógios biológicos iniciam um ritmo?  

Hoje em dia a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos 

biológicos e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatísti-

ca para descobrir os componentes rítmicos das actividades orgânicas e comportamen-

tais. Cada vez mais a cronobiologia descobre como, quando e porque o nosso cérebro e 

hormonas são modulados por ciclos naturais (Marques & Menna-Barreto, 2003). 

O sistema nervoso é responsável não só pela coordenação de processos de adap-

tação dos organismos ao espaço no qual vivem como também organiza essa adaptação 

no tempo, tendo sido identificadas estruturas, na forma de agrupamentos de neurónios 

que são capazes de gerar ritmos. 

Experiências com animais confirmaram a existência de actividade rítmica neuronal 

no núcleo supraquiasmático (NSQ), situado no hipotálamo, considerado o relógio biológi-

co central do ser humano (Moniz, 2007; Cavalcante, 2008). 

Os ritmos que apresentam uma frequência circadiana são gerados e modulados 

pelo Sistema de Temporização Circadiana (STC). O STC tem sido estudado desde o iní-

cio da década de 1970. Apresenta como o seu principal componente o núcleo supra-

quiasmático, o seu principal marcapasso, além de suas vias sincronizadoras responsá-

veis por levar até o NSQ as informações ambientais. O NSQ é um núcleo par, situado no 

hipotálamo anterior, um de cada lado do terceiro ventrículo, acima do quiasma óptico. A 

sua principal aferência é o 2, que é formado pelos axônios das células gânglionares da 

retina. O TRH é responsável pela sincronização dos ritmos gerados pelo NSQ com a 

principal pista ambiental, o ciclo claro/escuro solar. A sincronização das células do relógio 

acontece por fenómenos moleculares e fisiológicos. Faz ainda parte do STC o folheto 
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intergeniculado do tálamo, uma estrutura que tem como função modular os ritmos gera-

dos pelo NSQ e sincronizados com pistas sociais, (Cavalcante, 2008). 

Os núcleos supra-quiasmáticos do hipotálamo anterior em mamíferos constituem 

o exemplo mais divulgado de relógios que controlam a ritmicidade circadiana (ritmos da 

ordem de grandeza do dia de 24h) (c. f. Figura 4). 

Figura 4 – Núcleos supra-quiasmáticos 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Menna-Barreto, L. - Relógios e Rítmos - [Em linha]. [Consult. 22 Nov.2008]. Disponível em WWW: <URL: 
http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm 

 

Os estudos sobre a evolução ontogenética do Homem vieram revelar que a ori-

gem dos ritmos circadianos acontece durante o desenvolvimento fetal, antes ainda da 

exposição da criança à luz natural. Uma das mais significativas descobertas, na área da 

Cronobiologia, sobre o desenvolvimento cerebral humano, foi a emergência de diferentes 

estados de comportamento observados no feto (Moniz, 2007). Através da utilização de 

ultra-sons (ecografia) e da monitorização do ritmo cardíaco, Nijhuis e os seus colaborado-

res identificaram, no feto, períodos regulares de sono NREM, de sono REM e de vigília 

(Nijhuis, 1982, cit in Mirmiran et al., 2003). Em 1987, Mulder et al., e Visser et al., 

demonstraram que, cerca das 32 semanas de gestação, é possível diferenciar os estados 

de sono NREM dos de sono REM, apesar de subsistir uma grande percentagem de sono 

indeterminado, nessa altura. A ritmicidade do sono-vigília, durante o período gestacional, 

parece confirmar que este é o primeiro ritmo circadiano do ser humano, independente da 

exposição solar (Moniz, 2007).  

A dificuldade em analisar a presença de outros ritmos biológicos, em fetos, incen-

tivou os investigadores a estudá-los em bebés prematuros recém-nascidos. Exemplos de 

ritmos estudados são a temperatura rectal, a temperatura oral, a concentração de mela-

tonina nas 24 horas, os níveis de cortisol plasmático e de cortisol salivar e o ritmo cardía-

co (Moniz, 2007).  

Apesar das condicionantes metodológicas, que poderiam comprometer a genera-

lização dos resultados, a literatura consultada revela unanimidade em reconhecer que os 
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principais ritmos estudados não estão presentes no nascimento, desenvolvendo-se entre 

as primeiras semanas e os primeiros meses de vida pós-natal. A maioria dos estudos 

concluiu, assim, ser muito reduzida, ou até nula, a ritmicidade circadiana no momento do 

nascimento, exceptuando o já referido ritmo das fases do sono (Moniz, 2007). 

Natale et al. (2005) aplicaram dois questionários para avaliar o cronotipo em ado-

lescentes de 13 anos de idade, dividindo os grupos entre aqueles que nasceram a termo 

e pré-termo e observaram que, nos dois questionários, houve maior matutinidade no gru-

po nascido pré-termo. Os resultados são discutidos no âmbito da modulação de tipologia 

circadiana pelo nascimento precoce, ou pelo processo de hospitalização diferenciado em 

nascimentos deste tipo.  

Independentemente do facto da maioria dos ritmos biológicos surgir após o nasci-

mento, essa circunstância não invalida a constatação de que muitos deles são endóge-

nos, originados, por isso, por sistemas circadianos endógenos ou, noutros termos, por 

relógios biológicos endógenos, que sincronizam as funções biológicas com o ambiente. 

Os relógios biológicos consistem, então, em "sistemas bioquímicos e/ou anatomofisioló-

gicos de oscilação auto-sustentada", que comandam muitos dos nossos comportamentos 

circadianos (Silva, 2000). 

 Nos mamíferos, o sistema circadiano é composto por vários relógios individuais, 

constituídos por tecidos próprios, (Albrecht & Eichele, 2003). Os múltiplos relógios devem 

estar bem articulados para que as relações de fase sejam coerentes, isto é, que os ritmos 

que provoquem se encontrem em fase, resultando na harmonia biotemporal. Tal condição 

só é possível graças à existência de um "maestro de orquestra", ou seja, de um pace-

maker circadiano que dirige todos os outros -o núcleo supraquiasmático (NSQ). Esta 

estrutura hipotalâmica constitui, então, o relógio biológico responsável pela coordenação 

dos ritmos circadianos, nomeadamente, pelo ritmo do sono- vigília. Esse relógio biológico 

interno é considerado o "master-clock" que garante a harmonia temporal do organismo. 

Uma vez que se sabe que este pace-maker é sensível ao ciclo luz-escuro, sendo, "apa-

rentemente, sincronizado ou alinhado pelo fotoperíodo", convém referir que a sua activi-

dade ocorre, "via retina, através de verdadeiros receptores de fotões (...)" (Silva & Nobre, 

1993). O circuito neuronal que envolve os mecanismos oculares e uma projecção desde 

a retina ao núcleo supraquiasmático denomina-se tracto retino-hipotalâmico . Sabe-se 

que, após a recepção da luz, o NSQ envia impulsos rítmicos para estruturas vizinhas, 

entre as quais a hipófise e a glândula pineal (produtora de melatonina) (Silva et al. 1996). 

Aparentemente, o NSQ é um oscilador capaz de gerar uma ritmicidade circadiana (apro-

ximadamente de 24 horas), mesmo na ausência de informação ambiental. No entanto, 

apesar da relativa autonomia deste e de outros osciladores internos, o seu funcionamento 
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não deixa de responder a sincronizadores externos, ou seja, a "estímulos ambientais 

naturais ou sociais, a que o organismo é sensível" (Aschoff, 1954 e 1958, cit in Minors e 

Waterhouse, 1981). A estes sincronizadores, Aschoff deu o nome de Zeitgebers (Moniz, 

2007). 

A palavra decomposta significa: Zeit = tempo e geber = dar. Podemos referir 

alguns Zeitgebers do Homem e classificá-los em agrupamentos, segundo a tipologia de 

Azevedo et al. (1994): por exemplo, no agrupamento de Zeitgebers geofísicos, temos o 

ciclo natural luz-escuro, o ruído ambiental, a temperatura atmosférica e as tempestades 

geomagnéticas; no agrupamento de Zeitgebers sociais, podemos incluir as rotinas 

domésticas, sociais e laborais, os contactos sociais e os cuidados materno-infantis; no 

agrupamento de Zeitgebers psicológicos, encontramos o ciclo de actividade-repouso, o 

comportamento alimentar e o uso de modificadores do arousal (café, tabaco, chocolate e 

psicofármacos). O fotoperíodo, por ser o mais potente, é o principal Zeitgeber do Homem, 

embora os factores sociais constituam também fortes sincronizadores (Aschoff, 1965 e 

1969, Martinez-OIFerral, 1968 e Luce, 1970, cit in Silva, 1996). Aliás, as rotinas sociais 

são tanto mais potentes, no alinhamento dos vários ritmos, quanto menor for a exposição 

ao fotoperíodo. Se houver um factor que altere ou perturbe um oscilador, por via directa 

ou através de um Zeitgeber, esse factor chama-se Zeitstorer (Ehlers et al. 1993 cit in 

Moniz, 2007).  

Por ser o mais potente Zeitgeber, o fotoperíodo também é o que causa maior pre-

juízo à saúde, quando está alterado. Os imperativos da vida nas sociedades industriali-

zadas confrontam o ser humano com condições ambientais adversas, afastadas da reali-

dade natural, o que pode originar dessincronização dos ritmos, com consequente prejuízo 

da sua saúde e bem-estar (Moniz, 2007). A consequência da alteração do principal ritmo 

circadiano (sono-vigília) por um Zeitstorer (do alemão: Zeit = tempo e storer = perturba-

dor) é a dessincronização interna, isto é, a perda das relações de fase entre os vários 

ritmos circadianos, uma vez que cada um tem a sua velocidade de alinhamento (ou desa-

linhamento) pelos osciladores.  

A exposição ao Zeitgeber "dia-noite" é gravemente perturbada nos povos que 

residem perto dos pólos (Silva, 2000). Actualmente, dispomos de um razoável modelo 

compreensivo do mecanismo nuclear do master-clock (NSQ), nomeadamente do trajecto 

percorrido pelos estímulos do meio ambiente até ao núcleo desse relógio biológico, mas 

permanece ainda difuso o percurso entre este e os relógios periféricos (Albrecht & Eiche-

le, 2003). A investigação sustenta a influência da luz no NSQ explicado pelo actual mode-

lo que preconiza que o NSQ aceita um imput de luz, vindo do ambiente e produz ouputs, 

através de outros sinais, para os relógios periféricos. A chegada de luz ao NSQ é media-
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da, em parte, por um pigmento localizado nas células ganglionares da retina (melanopsi-

na). Quanto à natureza dos sinais emitidos pelo NSQ aos outros relógios, não está ainda 

esclarecida e, acerca disso, pouco está comprovado. Presume-se poderem estar envolvi-

das algumas moléculas semelhantes às que foram identificadas em ratos, ou ainda 

outras moléculas de natureza endócrina, que resultariam da influência das "ondas" de 

melatonina no plasma, imprimidas pelo NSQ (Moniz, 2007). 

Em síntese, a cronobiologia elucidou, nas últimas décadas, a existência de um 

sistema de regulação temporal neuroendócrino-imunológico, ou seja, que congrega os 

três grandes sistemas de coordenação do organismo, Este sistema actua sincronizando 

todos os sistemas do corpo aos grandes ciclos ambientais, exemplificados pelo ciclo dia-

noite. Por conseguinte, sabe-se actualmente que os organismos vivos, e em particular a 

espécie humana, não reagem passivamente à ritmicidade ambiental, mas sim que se 

preparam activamente e preventivamente diante desta. Ainda há muito para descobrir em 

relação ao funcionamento e à dinâmica dos ritmos biológicos, e os mecanismos de ope-

ração e regulação dos relógios estão apenas a surgir. Todavia, certamente aparecerão 

novas e importantes aplicações clínicas da cronobiologia num futuro próximo, razão sufi-

ciente para estarmos atentos aos progressos desta fascinante área (Markus, Júnior & 

Ferreira, 2003). 

 

4.1 - CRONOTIPO 
 

A matutinidade-vespertinidade (“tipo diurno”) juntamente com o “tipo circadiano”, 

constituem as duas dimensões do cronotipo (Mendes, 2008). Os factores determinantes 

para os cronotipos humanos, distribuídos em determinada população num continuum de 

extrema vespertinidade à extrema matutinidade, não são ainda completamente conheci-

dos.  

A Matutinidade-vespertinidade ou tipo diurno tem sido considerada como um traço 

ou característica de personalidade , logo, relativamente estável, que se traduz em varia-

ções ou diferenças inter-individuais relacionadas com os ritmos circadianos (ritmos gera-

dos espontaneamente pelo organismo, com uma periodicidade de cerca de um dia / 24 

horas, de que são exemplo, no jovem adulto, o ritmo de sono-vigília e o da temperatura 

corporal profunda (Silva et al., 1996). 

O cronotipo inclui o tipo circadiano, relacionado com a rigidez-flexibilidade dos 

hábitos de sono-vigília e a capacidade para vencer a sonolência (Azevedo et al., 1988; 

Silva, 1994), e o tipo diurno, relacionado com a localização nictemeral das acrofases. Isto 

é, há indivíduos que se deitam e levantam normalmente mais cedo, em que o seu 
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desempenho é melhor no período matinal do dia, denominados matutinos, madrugadores 

ou cotovias, e os que se deitam e levantam normalmente mais tarde, em que o seu 

desempenho é melhor no período das tarde e noite do nictómero, denominados vesperti-

nos, noctívagos ou mochos (Silva et al., 1996). 

A matutinidade-vespertinidade é uma das dimensões do chamado cronotipo, o 

qual se refere ao “padrão individual de distribuição dos parâmetros circadianos pelo nic-

tómero”. O tipo diurno traduz como já referido, a localização nictemeral dos picos máxi-

mos (acrofases) de uma determinada função biológica ou psicológica. Relativamente às 

médias/medianas populacionais, os matutinos apresentam acrofases avança-

das/adiantadas, pelo que acordam mais cedo e sentem-se mais eficientes de manhã do 

que a generalidade das pessoas; no extremo oposto, os vespertinos periodicidade equi-

valente ao ciclo dia-noite (Martins, Azevedo & Silva, 1996), mostram acrofases atrasadas, 

pelo que tendem a acordar mais tarde e a sentir-se mais eficientes no final do dia ou 

mesmo noite dentro (Silva, 2000). Os matutinos e os verpertinos constituem dois extre-

mos de um continuum entre matutinidade-vespertinidade, ao longo do qual os indivíduos 

“intermédios” constituem a categoria mais numerosa. Com efeito, a distribuição de matu-

tinidade-vespertinidade na população geral aproxima-se de uma curva normal (Kerkhof, 

1985 cit in Gomes, Tavares & Azevedo, 2004).  

A preferência pela matutinidade–vespertinidade (M-V), cronotipo ou tipologia cir-

cadiana, é a diferença individual que explica mais claramente as variações na expressão 

rítmica de padrões biológicos e comportamentais. Os avanços na investigação das bases 

biológicas dos cronotipos têm contribuído para o entendimento das bases moleculares da 

ritmicidade circadiana, acumulando-se evidências de que a M-V possa ter componentes 

genéticos, e que determinado cronotipo pode resultar da combinação de factores genéti-

cos, sociodemográficos (idade e género), individuais (personalidade, estilo de vida, con-

dições de trabalho) e ambientais, como a latitude geográfica (Alam, et al., 2008). 

A M-V, cronotipo tem sido avaliada com o Morningness – Eveningness Question-

naire (MEQ), de Horne e Östberg (1976), um instrumento amplamente utilizado para dife-

renciar cronotipos. O uso desse questionário tem permitido aos investigadores, em pes-

quisas epidemiológicas de larga escala, examinar os perfis de preferência circadiana de 

acordo com a idade (Andrade, 1991; Gaina, et al., 2006) e o género (Adan & Natale, 

2002). As influências da etnicidade e factores sócio - económicos sobre a M-V também 

foram investigadas em inquéritos epidemiológicos (Paine, Gander & Travier, 2006). 

As diferenças nas fases dos ritmos circadianos entre os cronotipos podem ser 

observadas pelo comportamento ou preferências expressas pelos indivíduos. A preferên-
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cia diurna relaciona-se com os cronotipos: o cronotipo indiferente intermediário no espec-

tro matutinidade–vespertinidade tem sido apontado (Marques & Menna-Barreto, 1997), 

como mais flexível, ajustando-se melhor aos horários impostos pelas rotinas diárias (jor-

nada de trabalho e/ou estudo).  

Os matutinos adormecem e acordam mais cedo do que os vespertinos. Estes 

sujeitos têm grande facilidade para se levantar cedo e estão mais alertas pela manhã do 

que à tarde A duração do sono é menos variável e o despertar tem um horário mais fixo 

ou constante em relação aos vespertinos, ou seja, são mais regulares na execução das 

actividades sociais (Monk et al, 2002; Korczak, 2007). Os vespertinos têm horários tar-

dios para dormir e acordar, principalmente nos finais de semana, situação na qual, 

geralmente, não existem imposições sociais (Roenneberg et al., 2003; Korczak, 2007).  

Os vespertinos são associados a maior necessidade de sono, pois dormem tarde 

e permanecem menos tempo do que o necessário na cama durante a semana. Estes 

sujeitos também permanecem por um tempo maior na cama durante os finais de semana, 

pois apresentam um débito de sono, devido aos efeitos da privação que ocorre durante a 

semana. Em 2006, Roenneberg e colaboradores, propõem que esta situação seja desig-

nada de “jetlag social”, o qual seria caracterizado por uma discrepância entre os horários 

individuais endógenos e os horários impostos pela sociedade que determinam os horá-

rios de sono (Roenneberg et al., 2006). Os vespertinos apresentam uma maior sonolên-

cia diurna, pela manhã (Taillard et al., 2001), devido ao “jetlag social”. 

Korczak (2007), também verificou que os sujeitos matutinos são aqueles que dor-

mem e acordam mais cedo e têm maior duração de sono. Os sujeitos vespertinos dor-

mem e acordam mais tarde e têm uma menor duração do sono. Concluiu ainda que 

situações de maior imposição social foram associadas a uma redução da duração total de 

sono e em situações de menor imposição social as diferenças individuais na expressão 

do ciclo vigília/sono manifestaram-se com maior clareza. Nas férias, os sujeitos bimodais 

apresentaram um comportamento mais irregular, o que poderia sustentar a hipótese de 

que esses sujeitos apresentariam maior plasticidade do ciclo vigília-sono. 

Alterações no CVS são frequentes e podem afectar boa parte da população, como 

no horário de verão e nas mudanças do ciclo durante a semana. Quem dorme tarde e 

acorda mais tarde nos finais de semana, com atraso de fase do CVS, costuma queixar-se 

na segunda-feira de cansaço e sonolência durante o dia. Tal queixa comummente rotula-

da de blue monday, teria uma possível explicação: os relógios biológicos operariam nos 

finais de semana como se o dia fosse " maior" do que o de 24 horas. Acordando cedo na 

segunda-feira para cumprir os seus compromissos, alguns indivíduos chegam a acumular 
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em cada semana um défice de sono que tem sido associado a riscos de acidentes no 

trabalho, no trânsito, com impacto sobre a qualidade de vida e na aprendizagem escolar. 

Jovens com compromisso diário de estudar e trabalhar queixam-se da dificuldade de 

concentração nos seus estudos porque se sentem sonolentos na escola (Alam, et al., 

2008). 

Com o crescente conhecimento e consciencialização da importância social da bio-

logia circadiana, a sociedade deveria adaptar a sua organização temporal às necessida-

des do comportamento humano, a fim de superar as discrepâncias entre o tempo social e 

o biológico, que se rotula de jetlag social (Wittmann, et al, 2006). 

O jetlag social é crónico e afecta grande parte da população em países industriali-

zados, sendo na puberdade, adolescência e entre adultos jovens, especialmente estu-

dantes, que os indivíduos são mais desafiadas pelo jetlag social. O seu impacto sobre a 

fisiologia humana é uma característica da vida moderna com implicações a longo prazo, 

ainda desconhecidas. Actualmente reconhece-se a possível interacção entre os relógios 

biológicos e sociais que podem levar a uma forma crónica de jetlag dependente do crono-

tipo e da situação social (jetlag social), capaz de comprometer a qualidade do sono e o 

bem-estar psicológico (Alam, et al., 2008).  

As investigações comportamentais evidenciam a relevância da aplicação sistemá-

tica dos conhecimentos sobre a harmonia da organização temporal humana, em que se 

incluem o ciclo vigília–sono e os demais ritmos circadianos, razão pela qual  programas 

de actividades diárias privilegiando períodos mais compatíveis com o grau de alerta dos 

cronotipos visando o melhor desempenho e, sobretudo, a almejada qualidade de vida das 

pessoas deveriam incluir o respeito pela  sua fisiologia. 

 

• Cronotipo vs Género 

No estudo de Adan & Natale (2002), com uma amostra italiana e espanhola de 

estudantes universitários de 18 a 30 anos de idade, os homens e as mulheres apresenta-

ram scores totais diferentes e diferenças nas distribuições da tipologia circadiana. Os 

homens tiveram os scores mais baixos, com maior proporção de vespertinos. Também no 

estudo brasileiro de Alam, et al. (2008), as diferenças de género foram significativamente 

relacionadas com o cronotipo, sendo os homens mais vespertinos do que as mulheres, o 

que está de acordo com estudos realizados no hemisfério norte.  

Mongrain, et al. (2006), estudaram as diferenças de género em adultos jovens, 

universitários de 17 a 35 anos, cujos resultados revelaram mais matutinidade, nas mulhe-

res do que nos homens. 
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Diferenças entre os géneros na duração de sono e nos horários de dormir e acor-

dar foram observadas por Carskadon et al. (1993 e 1998) cit in Torres (2005). Contudo, o 

mesmo grupo, em vários estudos em situação laboratorial, não observou diferenças entre 

géneros nos padrões de sono ou na organização interna do sono, (Carskadon et al., 

1980, 1998 e 1999) cit in Torres (2005). 

Não existe ainda consenso sobre as diferenças de género estarem associadas ao 

marcapasso circadiano (NSQ) ou a um processo homeostático, podendo haver uma mis-

tura de influências de ambos (Adan & Natale, 2000), uma vez que o sistema circadiano 

humano envolve dois processos endógenos básicos de controle do CVS: o componente 

homeostático e o controle do NSQ central (Taillard et al., 2003). Um conhecimento pro-

fundo desse sistema permitirá entender melhor a regulação dos ritmos circadianos, a sua 

participação na fisiopatologia de diversos transtornos, assim como desenvolver estraté-

gias terapêuticas e de prevenção adequadas e mais eficazes. 

As diferenças de género nos ritmos circadianos têm sido interpretadas como 

influências socioculturais e ambientais. De acordo com Adan & Natale (2000), diversos 

autores têm observado um avanço de fase dos ritmos circadianos nos matutinos e nos 

mais idosos, o que reflecte mais sensibilidade ao zeitgeber ambiental, relatando-se a 

existência de diferentes padrões de sincronização com o meio. Se a força do zeitgeber 

pode variar em latitudes diferentes de forma inversamente proporcional, essa influência 

tem de ser considerada quando se faz a comparação com outros estudos.  

 

• Cronotipo vs Estilo de Vida 

Apesar da existência de uma componente biológica nas modificações do ciclo 

vigília-sono na adolescência, existem diversos factores sociais que podem estar relacio-

nados com a sua expressão nos adolescentes. O estilo de vida, designadamente os hábi-

tos pessoais tais como prática de exercício físico, consumo de substâncias estimulantes 

como álcool, tabaco, café, coca-cola, medicação sem prescrição para dormir, os horários 

de lazer e trabalho podem reduzir as horas disponíveis para o sono e ter também influên-

cia sobre o atraso de fase do sono (Allen, 1992 cit in Teixeira, 2002 ). 

Monk et al. (2003) avaliaram a relação entre regularidade do estilo de vida e a 

qualidade subjectiva de sono em 100 indivíduos adultos, com idades entre 19 e 49 anos, 

inferindo que, quanto maior a regularidade do estilo de vida, menos frequentes eram os 

relatos de problemas de sono, mesmo quando os géneros foram considerados separa-

damente, havendo maior número de “maus dormidores” entre aqueles que tinham um 

estilo de vida “irregular”. 
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Machado et al. (1998) cit in Teixeira, (2002), compararam estudantes universitá-

rias trabalhadoras e não trabalhadoras que frequentavam as aulas à noite. As estudantes 

não trabalhadoras dormiam e acordavam mais tarde, tinham uma duração do sono maior 

e os horários de dormir eram mais regulares do que as trabalhadoras. Uma comparação 

do padrão do ciclo vigília-sono de adolescentes que trabalham mais de 20 horas sema-

nais com outros que trabalham menos de 20 horas ou não trabalham, mostrou que aque-

les que apresentam uma maior carga de trabalho são mais sonolentos e tem maior difi-

culdade em permanecer acordados na escola (Carskadon et al., 1989ª cit in Teixeira, 

2002). Em 1991, Carskadon cit in Teixeira, (2002) também analisou a sonolência em gru-

pos de estudantes trabalhadores e não trabalhadores, que possuíam ou não actividades 

extracurriculares. Os resultados mostraram que o número de estudantes que adormeciam 

em sala de aula era maior para os estudantes trabalhadores, assim como o número de 

relatos de dormir enquanto dirigiam, correndo o risco de sofrer acidentes fatais.  

Estímulos ambientais que promovem o ajuste de um ritmo a um ciclo ambiental, 

como, por exemplo, o ajuste do ciclo actividade/repouso ao claro/escuro ambiental (Mar-

ques & Menna-Barreto, 1997). 

Fischer et al. (2002) ao replicarem o mesmo estudo na cidade de São Paulo, veri-

ficaram que a duração de sono era menor nos adolescentes trabalhadores que: eram do 

sexo masculino, ingeriam bebidas alcoólicas, do Ensino Médio, estão submetidos a maio-

res esforços físicos, sentem sono no trabalho e nas aulas, trabalham em estabelecimen-

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

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

horas. A menor duração de sono estava também associada a elevadas exigências psico-

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

insegurança no trabalho e ao apoio dos colegas.  

O meio sócio-cultural parece também relacionar-se com a vivência do ciclo vigília-

sono. Louzada (2000), realizou um estudo comparativo das características do ciclo vigília-

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

urbana, e duas populações que vivem na zona rural do interior do Estado de São Paulo). 

Participaram do estudo 612 adolescentes, que responderam a um questionário sobre 

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

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

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

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

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

populações estudadas, o contexto sócio-cultural influencia a expressão do ciclo vigília-
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sono em adolescentes, actuando os horários escolares como potentes sincronizadores 

e/ou mascaradores do ciclo vigília-sono em adolescentes.  

O estudo do cronotipo mostra existirem diferenças entre matutinos e vespertinos 

relativamente a diversos hábitos quotidianos. Os vespertinos consomem mais substân-

cias estimulantes, fumam mais e bebem mais álcool (Cruz et al., 2005). Estes sujeitos 

são também associados com um maior consumo de cafeína e outras substâncias psicoa-

tivas (Taillard et al, 1999), que seriam utilizadas para neutralizar a sonolência diurna 

(Rosenthal et al, 1991; Roenneberg et al., 2006). Também existem diferenças na hora 

das refeições, os matutinos ingerem mais calorias pela manhã e os vespertinos na última 

hora do dia. Estes últimos tomam o pequeno-almoço com menos frequência e, pelo con-

trário, comem mais durante a noite que os matutinos. Parece que o cronotipo matutino 

tem um estilo de vida mais saudável e regular que o vespertino (Cruz et al., 2005) e que o 

estilo de vida irregular dos vespertinos dificulta as suas tarefas no trabalho ou na escola 

(Monk et al., 2002).  

 

• Cronotipo vs Estação do Ano e Latitude 

Os efeitos do alongamento ou encurtamento do fotoperíodo sobre a periodicidade 

circadiana, durante o desenvolvimento, não têm sido estudados. A associação entre cro-

notipo e estação de nascimento é interessante, e a sua interpretação ainda bastante 

especulativa. A exposição inicial à luz pode ser um factor ambiental que interage com 

predisposições genéticas para guiar a expressão fenotípica da M-V cronotipo. A similari-

dade de resultados encontrados em vários países do hemisfério norte, sugere a replica-

ção de estudos noutras latitudes, especialmente nas mais extremas, onde as variações 

sazonais da duração do fotoperíodo (duração do dia) são maiores (Mongrain , Paquet, 

Dumont, 2006).  

Indivíduos nascidos durante o Outono estudados por Mongrain, Paquet, & Dumont 

(2006) apresentaram maior tendência à matutinidade quando comparados aos nascidos 

na primavera. Os autores sugerem que isso ocorreria devido à influencia da intensidade 

de luz e/ou variação no fotoperíodo durante o desenvolvimento, o que modificaria carac-

terísticas do sistema circadiano.  

Roenneberg et al. (2006) desenvolveu um estudo sobre a influência da luz como 

principal zeitgeber no processo de arrastamento dos ritmos em humanos, investigando 

simultaneamente a associação entre cronotipo e longitude. Foram comparados os crono-

tipos de moradores de cidades localizadas no mesmo horário cronológico, mas que apre-

sentam diferentes longitudes. Quanto mais para leste estiver localizada, mais cedo é o 
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nascer do sol em relação ao horário local. Os resultados mostram que as preferências 

por horários de acordar das populações destas cidades são mais matutinas quando com-

paradas àquelas das populações que vivem mais a oeste. Este estudo também relacio-

nou o cronotipo com o tamanho da população em cidades da Alemanha. Quanto maior a 

população de uma cidade, mais tardio se torna o cronotipo daquela população, possivel-

mente devido à maior exposição à luz artificial, o que enfraqueceria a sincronização com 

o ciclo natural (Roenneberg et al., 2006).  

A associação significativa entre a estação de nascimento e o cronotipo M-V foi 

encontrada, pela primeira vez, no hemisfério sul, por Alam, et al. (2008), cujo estudo mos-

trou que os indivíduos nascidos no outono e inverno tiveram os scores do MEQ mais 

altos, indicando mais matutinidade do que os nascidos na primavera e no verão. Os estu-

dantes brasileiros nascidos na primavera e no verão evidenciaram preferência pela ves-

pertinidade. Resultados consistentes com os estudos desenvolvidos em populações do 

hemisfério norte (Mongrain, Paquet, Dumont, 2006; Caci  et al., 2005).  

Mudanças no fotoperíodo podem ser responsáveis por essa associação, com os 

dias encurtando mais a partir do Outono em direcção ao Inverno, mais longos a partir da 

primavera e com duração maior no verão. A hipótese de Mongrain, Paquet, Dumont 

(2006) para essa associação é de que o NSQ dos seres humanos poderia ser mais sen-

sível ao aumento ou diminuição do fotoperíodo durante os períodos críticos de seu 

desenvolvimento. Fotoperíodo menor do que 12 horas favoreceria o desenvolvimento de 

uma periodicidade circadiana endógena mais curta, como se observa nos matutinos.  

Diante de dados ainda não conclusivos sobre possíveis influências genéticas e da 

latitude na M-V cronotipo, aponta-se para a necessidade de mais estudos, de base popu-

lacional maior e em diferentes latitudes, abrindo-se, portanto, novas vias para futuras 

investigações. Para analisar melhor a associação do fotoperíodo no nascimento com o 

cronotipo, é importante que se obtenha a informação do exacto local de nascimento das 

pessoas. 

 

• Cronotipo vs Rendimento Escolar 

Os ritmos biológicos, influenciam a saúde, o rendimento e o bem-estar dos huma-

nos ao longo de toda a extensão da vida (life span). Do ponto de vista cronobiológico, há 

humanos que se caracterizam por acordarem e se deitarem mais cedo que a maioria – as 

cotovias – e há os que acordam e se deitam mais tarde que a maioria – os mochos. A 

investigação experimental laboratorial e de campo tem revelado em que medida esta 
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dimensão «matutinidade-vespertinidade» ou tipo diurno (um dos aspectos do cronotipo) 

influencia o rendimento (Silva, 2005 in Prefácio Cruz, 2005). 

Inúmeras investigações sugerem que o sono tem um papel importante na manu-

tenção das funções cognitivas durante o estado de vigília, mostrando os estudos que o 

sono e a vigília formam na realidade um ciclo contínuo onde a perturbação dum estado 

afecta significativamente o desenvolvimento de outro.  

O complexo processo de aprendizagem é resultado da percepção, memória, con-

trole e transformação da informação. Interferências no processo de aprendizagem podem 

ocorrer quando o aluno tem dispersão de atenção, por redução da sua capacidade per-

ceptiva. A diminuição do nível de atenção normalmente ocorre em indivíduos cansados 

física e /ou mentalmente que apresentam privação do sono ou ciclo sono/vigília alterado. 

O cronotipo, classificado em matutino, vespertino e intermediário (indiferente), reflecte o 

horário do dia em que o indivíduo preferencialmente se encontra disposto à realizar 

diversas tarefas do quotidiano. O cronotipo é determinado por um relógio biológico inter-

no, que por sua vez é regulado pela intensidade luminosa do meio externo. O conheci-

mento desse ritmo interno, além de melhorar a qualidade de vida do indivíduo, é funda-

mental para adequar o horário de estudo do aluno ao seu cronotipo, proporcionando tam-

bém melhora no nível de atenção e no rendimento escolar (Plank, et al, 2008). 

Existem estudos em seres humanos onde se demonstrou défice na memória e 

aprendizagem até uma semana depois de ter sofrido privação do sono REM por 72 

horas. Alguns investigadores sugerem que o sono REM pode ser necessário para esque-

cer dados irrelevantes e se especula que este processo depurativo evita que o “armaze-

namento” da memória se sature (Chagolla et al., 2008). 

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

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

incidência de uso de substâncias estimulantes (Giannotti & Cortesi, 1997). Segundo Din-

ges & Kribbs (1991), a privação de sono está relacionada ao débito de memória, ao 

desempenho escolar reduzido, a sonolência diurna, e ocorre uma diminuição no tempo 

utilizado para realizar as tarefas escolares. Pode-se supor que o prejuízo no desempenho 

escolar causado pela privação de sono seria consequência da menor capacidade de 

atenção e concentração do aluno nas diferentes actividades escolares. Evidências forne-

cidas pelo estudo em laboratório feito por Randazzo et al. (1998) mostraram que uma 

única noite de restrição de sono (5 horas na cama ou 50% da duração de sono diária) 

prejudicava funções cognitivas de crianças de 10 a 14 anos de idade. 

Qual a relevância do Tipo Diurno para a compreensão do funcionamento acadé-
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mico em estudantes? 

No contexto do ensino superior, parece que só recentemente tem sido dada algu-

ma atenção ao papel dos padrões de sono-vigília e dos ritmos circadianos para o funcio-

namento académico do estudante. Entretanto, várias dimensões do bem-estar e do fun-

cionamento académico dos estudantes universitários têm-se mostrado estar associadas a 

determinados padrões de sono-vigília, em especial a insuficiente duração de sono 

(Medeiros et al., 2001; Trockel, Barnes & Egget, 2000), a pobre qualidade de sono (Pil-

cher & Ott, 1998) e a horários de sono-vigília tardios (Lack, 1986; Trockel, Barnes & 

Egget, 2000) cit in Gomes, Tavares, & Azevedo (2004).  

Quanto à relação entre tipo diurno e funcionamento académico em estudantes 

universitários, têm sido encontrados resultados significativos, no sentido de uma orienta-

ção diurna mais vespertina se associar a decréscimos do rendimento académico (Medei-

ros et al., 2001; Smith, Reilly & Midkiff, 1989 cit in Gomes, Tavares, & Azevedo 2004). Se 

é relativamente compreensível que um sono de pobre qualidade ou de duração insufi-

ciente possa ter efeitos indesejáveis no funcionamento do indivíduo, já é mais difícil expli-

car eventuais efeitos prejudiciais relacionados com a vespertinidade e/ou com fases tar-

dias dos horários de deitar e levantar. Efectivamente, ser-se de tipo diurno vespertino não 

implica per si alterações na estrutura nem na duração de sono, ou seja, não constitui 

qualquer problema caso o indivíduo possa seguir livremente os horários desejados. Con-

tudo, os horários escolares (tal como os horários laborais) não têm em consideração as 

diferenças individuais associadas aos ritmos circadianos. Assim, os estudantes universi-

tários exibem, habitualmente, um padrão irregular do ciclo vigília/sono, caracterizado por 

grandes atrasos de fase nos finais de semana e pequena duração do sono nos outros 

dias. Considerando diferentes faixas etárias, este padrão, que aparece durante a puber-

dade, é frequentemente acentuado na adolescência e na juventude (Andrade, 1991), o 

que parece ser reforçado pelo modo de vida moderno. 

Tal como noutros estudos (Medeiros et al., 2001), também no estudo de Gomes, 

Tavares, & Azevedo (2004), a uma maior matutinidade associou-se um melhor funciona-

mento académico. Em média, os estudantes vespertinos apresentaram níveis mais ele-

vados de sonolência diurna e de queixas de humor, bem como níveis mais baixos de fun-

cionamento cognitivo e de vigor, do que os estudantes matutinos. 

Para explicar os resultados obtidos os autores apontam uma série de possibilida-

des. De referir, em primeiro lugar, o facto dos vespertinos terem de assistir a aulas e de 

realizar avaliações de manhã, em horas do dia que não correspondem minimamente às 

acrofases dos seus ritmos circadianos (Anderson et al., 1991). 
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Em segundo lugar, devido à preferência por horários de deitar e levantar mais tar-

dios, os vespertinos terão maior probabilidade de faltar às aulas matinais do que os 

outros estudantes, de modo a assegurar a obtenção de uma duração de sono suficiente. 

Em terceiro e quarto lugares, mesmo que os vespertinos sejam tão assíduos à aulas 

como os matutinos, continuam em situação de desvantagem pela maior probabilidade de 

sofrerem as consequências indesejáveis, quer da privação de sono na semana, (pois 

tendem a deitar-se mais tarde que os outros estudantes), mas têm de se levantar à mes-

ma hora), quer da irregularidade semana / fim-de-semana do ciclo de sono-vigília (pois 

tendem a atrasar os horários de sono substancialmente para mais tarde ao fim-de-

semana). Neste último caso as consequências negativas resultam da dessincronização 

dos ritmos circadianos (o ritmo de sono-vigília fica desfasado dos restantes ritmos circa-

dianos do organismo, à semelhança do que se passa nas situações de travessia rápida 

de vários fusos horários, potenciadoras de sintomas associados ao jet lag).  

Em suma, o pior funcionamento académico em alunos vespertinos pode dever-se, 

não ao seu tipo diurno ou a horários tardios de sono per si, mas muito provavelmente às 

consequências indesejáveis que advêm do desalinhamento entre os horários de estudo e 

o ritmo ciclo sono/vigília. 

Em apoio a esta suposição, de referir um estudo que analisou o rendimento aca-

démico numa universidade canadiana onde os estudantes tinham oportunidade de esco-

lher horários de manhã, à tarde ou à noite (Skinner, 1985). Os estudantes que frequenta-

vam aulas de manhã mostravam classificações médias significativamente inferiores às 

dos estudantes dos horários da tarde e da noite. Estes resultados indicam que horários 

de aulas matinais não são necessariamente os mais proveitosos para todas as pessoas e 

sugerem que estudantes de tipo diurno vespertino e intermédio, se tiverem a possibilida-

de de escolher livremente os seus horários de aulas e exames, poderão mostrar funcio-

namento académico equivalente ao de estudantes matutinos.  

No contexto do ensino secundário, Eliasson et al. (2002) conduziram um estudo 

sobre a associação entre desempenho académico e duração total de sono entre alunos 

americanos do ensino médio e não encontraram correlações significativas. Por outro 

lado, Carskadon & Wolfson (2003), numa revisão sobre os hábitos de sono e desempe-

nho escolar durante a adolescência, citam trabalhos em que a redução do tempo total de 

sono; os esquemas de sono irregulares; os horários tardios de dormir e acordar e a baixa 

qualidade de sono são sempre negativamente associados com desempenho académico 

nessa faixa etária. 
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Os adolescentes que estudam de manhã sofrem privação parcial de sono crónica 

e isso pode ter consequências relacionadas com a aprendizagem, mais especificamente 

com a memória. O sono é um processo fisiológico fundamental para a memória. É duran-

te o sono que processamos as informações do dia-a-dia e as transformamos em memó-

ria. Existe um estágio específico do sono que está relacionado com a memória, chamado 

de sono paradoxal ou sono REM. No caso dos adolescentes, que são  acordados pelo 

despertador antes do acordar espontâneo, a parte do sono que é perdida é principalmen-

te a fase REM, que se concentra nas horas finais do sono (Mello, 1999). 

Belém & Barba (2006), levaram a cabo uma investigação com objectivo de detec-

tar os cronotipos dos alunos do Ensino Médio. Com base na análise dos questionários 

aplicados aos 89 alunos, no turno matutino e nocturno observaram que entre os alunos 

predominava o cronotipo de tipo intermédio, sendo que a predominância deste tipo, é 

estatisticamente esperada na população geral, e ao fazer as análises referentes às clas-

sificações de química, constataram que o cronotipo influenciava o rendimento, e conse-

quentemente, a aprendizagem dos mesmos. Os alunos do período matutino, com crono-

tipo intermediário alcançaram melhor rendimento na disciplina de química, porque os 

indivíduos com este cronotipo, possuem maior flexibilidade de alocação do horário 

sono/vigília e podem realizar as suas tarefas em qualquer período do dia. No entanto, os 

alunos do período nocturno, na sua maioria com cronotipo intermediário, não obtiveram 

boas médias. Os alunos do período nocturno com cronotipo vespertino alcançaram 

melhor desempenho em química, porque os indivíduos que apresentam cronotipo vesper-

tino possuem o hábito de dormir e acordar tarde, alcançando o rendimento máximo à 

noite. 

Em síntese, a literatura documenta a importância da Cronobiologia e sugere-se 

que a mesma deve subsidiar as programações dos horários de estudo, contribuindo para 

a melhoria da qualidade de vida e consequente melhoria no desempenho académico. 

Neste contexto, dado que um dos principais objectivos dos profissionais da educação é 

melhorar as condições de aprendizagem e maximizar o potencial humano, é necessário 

que a organização escolar tenha em conta não só as componentes sociais e espaciais da 

escola, mas também os aspectos temporais da organização biológica humana, especial-

mente nesta etapa particular da vida dos estudantes. 
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4.2 - CICLO VIGÍLIA/SONO NOS ADOLESCENTES – CONTRIBUTOS DA 

INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

As evidências científicas revelam que as pistas temporais são essenciais para 

manter o CVS sincronizado em relação à organização social e ambiental, já que o perío-

do endógeno do ritmo não é de exactamente 24 horas e ajusta-se continuamente a ciclos 

externos de periodicidade regular. Essa consideração é importante na medida em que 

nos impede de conceber a ritmicidade circadiana como fenómeno “solidificado” uma vez 

estabelecido nas primeiras semanas de vida, na verdade, o processo de ajuste (arrasta-

mento + mascaramento) é quotidiano ao longo de toda a existência dos organismos 

(Monk, 1992). 

Uma importante pista temporal que sincroniza o ciclo vigília/sono é o ciclo cla-

ro/escuro ambiental. Os ciclos de interacção social, por outro lado, são sincronizadores 

não fóticos importantes para diversas espécies. Para os seres humanos, o ciclo cla-

ro/escuro ambiental é também muito influenciado por factores sociais. Basta lembrar que 

somos capazes de actuar sobre o ciclo claro/escuro ambiental, utilizando recursos como 

a luz eléctrica, o que nos possibilita controlar a luminosidade segundo as nossas neces-

sidades, sejam estas de cunho económico, como por exemplo, para prolongar a produti-

vidade no trabalho ao longo das 24 horas do dia; de carácter cultural, como em situações 

religiosas em que grupos fazem vigílias e rezas nocturnas, ou aquelas voltadas ao lazer, 

que tem como exemplo os encontros de jovens durante a madrugada em bares e disco-

tecas das grandes cidades. 

Assim, as características sociais, económicas e culturais têm importância funda-

mental para o nosso ciclo vigília/sono e muitos problemas deste ritmo e os seus respecti-

vos tratamentos podem também receber influências de tais factores, pois a exposição 

inadequada de um indivíduo a pistas temporais significativas para a sincronização dos 

seus ritmos biológicos pode provocar modificações na expressão dos mesmos. Exemplo 

da relação entre estimulação inadequada e distúrbios dos ritmos biológicos encontra-se 

na pesquisa de Rotenberg et al., (2001) que evidencia o comprometimento dos ritmos 

biológicos em trabalhadores em turnos. Por sua vez, Hansen et al. (2005) observaram os 

padrões de sono de 60 estudantes do tipo matutino, expondo-os à luz intensa pela 

manhã nos dias lectivos (1800 lux das 8:10 às 9:43 horas). Os autores que tinham como 

objectivo comparar o padrão de sono de adolescentes nos meses lectivos e nas férias, e 

verificar o efeito da exposição matinal à luz, verificaram perda de 120 minutos de sono 

por noite nos dias lectivos; duração do sono 30 minutos maior nos finais de semana do 
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período lectivo e ausência de efeitos da luz intensa sobre a duração do sono e sobre o 

desempenho em testes neuropsicológicos. 

Os ritmos circadianos dos adolescentes têm sido bastante estudados desde o 

final da década de 70, quando os investigadores começaram a observar alguns aspectos 

destes ritmos nesta parcela da população que apresenta problemas frequentes de com-

portamento e de desempenho académico. 

Durante a ontogênese, como já foi referido, são observadas mudanças na expres-

são dos ritmos biológicos. No que respeita à adolescência, há um atraso de fase em rela-

ção aos horários de sono, ou seja, os adolescentes tornam-se mais vespertinos, o que 

aumenta a sonolência diurna (Carskadon et al., 1993; Andrade et al., 1993) e prejudica 

seu desempenho escolar, devido aos horários escolares. 

Iglowstein et al. (2003), num estudo longitudinal realizado com bébés que foram 

acompanhados até os 16 anos de idade em Zurique, observaram que a média de dura-

ção de sono decresceu de 14,2 horas aos seis meses de vida para 8,1 horas aos 16 

anos. Os autores relacionam a diminuição da duração do sono nocturno com a prevalên-

cia de horários cada vez mais tardios de dormir e manutenção dos horários de acordar ao 

longo dos últimos anos de estudo. 

Roenneberg et al. (2004), após a análise do cronotipo de milhares de pessoas, 

observaram uma mudança abrupta na preferência pelos horários de dormir por volta dos 

20 anos de idade. Após o início da puberdade, os adolescentes tornam-se cada vez mais 

vespertinos até aproximadamente aos 20 anos (Zavada et al., 2005). Depois desta idade, 

há um avanço de fase nos ritmos, sugerindo o autor que esta mudança seria um impor-

tante marcador biológico do final da adolescência. Na idade adulta, há um avanço de fase 

e, quanto maior a idade, maior é o avanço, tornando-se os sujeitos mais matutinos (Wate-

rhouse & Minors, 1996).  

Os efeitos da discrepância entre a necessidade subjectiva de sono e o sono obti-

do foram estudados por Mercer et al. (1998) que observaram o ciclo vigília/sono de 

jovens de 14 anos que julgavam necessitar de duas ou mais horas a mais de sono por 

noite e de outros que julgavam necessitar de uma ou menos horas a mais de sono por 

noite. Ambos os grupos apresentavam duração de sono e actividades diárias semelhan-

tes, contudo o primeiro grupo preferia horários mais tardios de dormir e acordar do que o 

segundo, ou seja, eram mais vespertinos. 

Num estudo longitudinal realizado por Andrade et al. (1993), foi constatada uma 

relação directa entre avanço nos estágios de maturação pubertária (e a intensificação de 

características tais como: atraso de fase do sono, diminuição da duração do sono e 
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padrão semanal de restrição - extensão do sono. Os autores concluem que os jovens que 

avançaram nos estágios pubertários durante a pesquisa apresentaram horários mais tar-

dios de dormir do que os demais. 

A tendência ao atraso de fase do sono e a redução na duração de sono na ado-

lescência têm sido relatadas como factores de risco para o aumento de incidência de 

acidentes; dificuldade em relação ao humor; sonolência ou ausências em aula; compro-

metimento da função imune, entre outros (Carskadon, 2004).  

A sonolência diurna de adolescentes pode estar relacionada à privação de sono 

segundo a pressão ambiental no sentido de horários mais matutinos de acordar. Mello et 

al. (2001) estudaram o ciclo vigília/sono de um grupo de adolescentes antes e depois da 

transição de horários escolares do turno vespertino ao matutino e puderam observar 

avanços de fase dos ritmos de temperatura e vigília/sono. No entanto tais avanços foram 

insuficientes para compensar a antecipação do horário de acordar, o que resultou na 

diminuição da duração total do sono após a transição e em duração maior do sono nos 

finais de semana do que nos dias lectivos, possivelmente relacionadas com a privação 

parcial do sono. 

Fallone et al. (2002) discutem as implicações clínicas de sonolência diurna exces-

siva entre adolescentes, demonstrando a existência de correlações entre sonolência 

excessiva e comportamentos desajustados, entre eles, o abuso de drogas em maior 

escala. Além disso, os adolescentes mais sonolentos dormem menos e apresentam com 

maior frequência sintomas de depressão.  

Outro estudo, mostra ainda que a redução no tempo de sono está associada ao 

comportamento sedentário entre os jovens, sendo o factor mais importante para tal carac-

terística comportamental mais do que as mudanças de imagem corporal ou índice de 

massa corporal durante a adolescência (Murdey et al., 2004) 

 

• O ciclo vigília/sono de adolescentes de diversas nações  

Muitos investigadores estudam o ciclo vigília/sono em adolescentes de diferentes 

nações, com objectivos frequentemente voltados para a caracterização dos padrões des-

te ritmo biológico segundo características étnicas, especificidades climáticas, rotinas 

escolares ou condições socioeconómicas. Os aspectos mais relevantes situam-se no 

âmbito do desempenho escolar, das dificuldades comportamentais e de riscos para a 

saúde gerados pelo sono inadequado nesta faixa etária. Em tais estudos, os resultados 

são geralmente semelhantes aos observados inicialmente por Carskadon (1990) entre 

adolescentes americanos desde o fim da década de 70. 
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Kim et al. (2002), ao padronizarem uma versão americana infantil do questionário 

de matutinidade - vespertinidade desenvolvido por Horne & Ostberg (1976), aplicaram o 

questionário original e a versão adaptada em 989 estudantes dos 8 aos 16 anos. A média 

dos scores obtidos teve correlação negativa significativa, a partir dos 13 anos, com a 

ascensão etária, o que reflecte tendências mais vespertinas a partir dessa idade, inde-

pendentemente da origem étnica dos adolescentes, excepto no grupo hispânico, que não 

teve alterações na média de scores, segundo a idade, quando as correlações foram feitas 

separadamente por grupos de origem. 

Laberge et al. (2001) conduziram um estudo longitudinal, baseado nos relatos dos 

pais de 1.146 adolescentes canadianos, com idades entre dez aos 13 anos, sobre os 

padrões de sono segundo o género, hábitos e distúrbios de sono. Houve diminuição na 

duração média de sono nocturno, atraso dos horários de dormir e aumento nas diferen-

ças dos padrões de sono entre dias lectivos e finais de semana. Problemas de sono 

foram mais intensos em indivíduos com horários mais tardios de acordar nos finais de 

semana. As raparigas permaneciam mais tempo na cama e tinham horários mais tardios 

de acordar nos finais de semana. Os autores alegam que as diferenças entre géneros 

podem estar associadas ao avanço pubertário mais precoce em raparigas e o atraso do 

início do sono pode decorrer de atraso na fase circadiana. 

Fukuda & Ishihara (2001) estudaram os padrões de sono de jovens do ensino 

básico e médio (um grupo de 12 a 15 anos e outro de 15 a 18 anos) e de universitários 

no Japão. Observaram atraso dos horários de dormir nos grupos mais velhos, sendo que 

os horários de acordar foram semelhantes entre os indivíduos até o fim do ensino básico, 

havendo atraso dos mesmos após o ingresso na universidade. Houve diminuição consi-

derável na duração de sono e aumento da sonolência diurna entre os estudantes mais 

velhos do ensino básico, enquanto os estudantes universitários apresentaram menor 

sonolência diurna. Uma pesquisa realizada em 15 escolas de Okinawa, com estudantes 

do ensino médio, sobre os hábitos de sono e estilo de vida dos adolescentes japoneses 

daquela região demonstrou que os horários de dormir tornam-se progressivamente mais 

tardios com o avanço etário, havendo também aumento do débito de sono (Arakawa et 

al., 2001). Os autores afirmam que os adolescentes mais velhos apresentam sono insufi-

ciente, maior dificuldade em permanecer acordados e levantam-se mais tarde, diminuindo 

o intervalo entre o despertar e a chegada à escola, o que prejudica a alimentação dos 

mesmos por falta de tempo para a refeição da manhã. 

A estimativa de necessidade de sono, horário habitual de sono, latência de sono e 

adequação do sono de estudantes noruegueses foram avaliados por Sorensen & Ursin 

(2001) por meio de questionários respondidos por estudantes de 17 anos e por pais de 
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crianças de 7 anos. Observaram que a média de duração de sono nos dias lectivos foi 

menor do que nos finais de semana entre os jovens de 17 anos (7,3 e 10,1 horas respec-

tivamente). Além disso, os adolescentes deitavam-se mais tarde e acordavam mais cedo 

do que as crianças. Os jovens entrevistados queixaram-se por não terem as suas neces-

sidades de sono atendidas e o grau de insatisfação foi mais elevado entre os indivíduos 

com maior diferença na duração de sono entre dias lectivos e finais de semana. 

Na Islândia, Thorleifsdottir et al. (2002) conduziram um estudo em três etapas, 

com intervalos de cinco anos entre elas, através do envio, via correio, de questionário, 

sobre os hábitos de sono, a 668 sujeitos com idades entre um e vinte anos. Os autores 

discutem os resultados na perspectiva ontogenética, mas também como consequência do 

tipo de residência, estações do ano e ano de levantamento de dados. Confirmaram a 

diminuição da duração total de sono nos primeiros anos de vida e tendências para maior 

duração de sono nos finais de semana entre os jovens, assim como maior sonolência e 

diminuição do sono nocturno na adolescência. Os autores afirmam que os adolescentes 

islandeses têm horários de dormir atrasados e menor duração de sono nocturno do que 

os adolescentes europeus. 

Também Le Bourgeois et al. (2004) cit in Torres (2005), estudaram a qualidade do 

sono, encontrando diferenças nos hábitos de sono entre adolescentes italianos e norte-

americanos, sendo que a qualidade do sono e as práticas de higiene do sono foram 

melhores entre os italianos. 

A análise da influência da idade nos hábitos de sono e na tendência à matutinida-

de e à vespertinidade, foi investigada por Park et al. (2002) que conduziram um estudo 

com 2.252 sujeitos japoneses, com idades entre 6 e 89 anos. Os investigadores constata-

ram que, dos seis anos até o fim da puberdade, os horários de dormir nos dias de sema-

na e finais de semana, assim como os horários de acordar nos finais de semana, esta-

vam atrasados após o início da puberdade em relação aos horários observados entre 

crianças e havia uma mudança gradual para tipo vespertino, acompanhada de diminuição 

na duração de sono durante os dias lectivos. Nos indivíduos mais velhos, os autores 

observaram uma tendência inversa, com nova troca para tendências mais matutinas e 

número maior de despertares nocturnos acima dos 40 anos. 

Giannotti et al. (2002) estudaram as relações entre a preferência circadiana, a 

regularidade dos padrões de sono, problemas de sono e comportamentais em adolescen-

tes italianos. Os indivíduos vespertinos apresentaram horários mais tardios de dormir e 

acordar nos finais de semana, menor duração de sono em dias lectivos, menor regulari-

dade do sono, pior avaliação subjectiva da qualidade do sono, mais queixas de sonolên-
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cia diurna, índices maiores de dificuldades emocionais e de atenção, além de pior 

desempenho escolar do que os indivíduos matutinos. Não houve diferenças entre os 

sexos na distribuição entre cronotipos, mas os meninos vespertinos apresentam pior 

desempenho escolar, maior tendência a “cochilar” nas aulas e menor capacidade de 

manter atenção do que as meninas vespertinas. 

Num estudo realizado com 3.871 adolescentes coreanos foram constatadas dura-

ção de sono insuficiente para ambos os sexos e diferença na duração de sono entre 

raparigas e rapazes (respectivamente, média de 6,5 e 6,3 horas de sono por noite), além 

de relação significativa entre a prevalência de sonolência excessiva diurna e declínio no 

desempenho escolar (Shin et al., 2003). 

A relação entre ano/nível escolar e fase de preferência de sono na adolescência 

foi estudada por Gau & Soong (2003) por meio de questionários de hábitos de sono apli-

cados a 1.572 estudantes de Taipei, em Taiwan do ensino básico até o médio. Os auto-

res observaram que a proporção de jovens do tipo vespertino aumentava entre os alunos 

de níveis escolares mais avançados, o que foi associado com diminuição na duração do 

sono nocturno, horários mais tardios de dormir e acordar, aumento da sonolência diurna 

e maior duração do sono aos fins de semana. 

 

• O ciclo vigília/sono de adolescentes de regiões rurais 
 

Grande parte dos trabalhos relacionados com a ontogénese do ciclo vigília/sono 

foi realizada com populações urbanas, existindo poucos estudos que se remetem ao 

estudo de adolescentes de população rural, com ou sem energia eléctrica nas suas resi-

dências. Apesar da escassez de trabalhos sobre o ciclo vigília/sono em populações sem 

energia eléctrica, é importante lembrar que muitos estímulos sociais se relacionam com 

um aumento da intensidade luminosa à qual o indivíduo está submetido, o que pode 

actuar sobre o sistema de temporização circadiana e provocar um atraso de fase, como 

acontece com os adolescentes, dependendo do momento do dia em que tais estímulos 

ocorrem.  

Os adolescentes brasileiros, estudados no seu ambiente urbano tendem a apre-

sentar as fases do ciclo vigília/sono atrasadas quando comparadas com os residentes em 

áreas rurais. Alunos submetidos ao turno matutino apresentam uma redução na duração 

de sono e aumento da sonolência percebida durante as aulas quando comparados aos 

alunos do turno vespertino. Nas populações estudadas, o contexto sócio - cultural 

influencia a expressão do CVS dos adolescentes. Os horários escolares actuam como 

potentes sincronizadores e/ou mascaradores do CVS em adolescentes (Louzada, 2000). 
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Com o intuito de investigar a influência da diversidade de estímulos ambientais 

sobre os hábitos de sono de adolescentes, Louzada & Menna-Barreto (2003) realizaram 

um estudo comparativo do ciclo vigília/sono de adolescentes brasileiros que viviam em 

ambiente urbano e ambiente rural, considerando estímulos como televisor, telefone e 

acesso à Internet na residência. Os sujeitos residentes em ambiente urbano apresenta-

ram as fases do ciclo vigília/sono atrasadas em relação aos adolescentes de área rural. 

Com base neste resultado, os autores sugerem que o contexto social influenciou a 

expressão deste ciclo nos adolescentes estudados. 

Torres (2005), estudou o CVS de 21 jovens Guarani (Indígenas do Brasil), que 

vivem numa floresta, sem energia eléctrica, tendo observado atraso da fase do sono e da 

temperatura oral nos mesmos, em comparação com adolescentes de regiões urbanas, e 

menor duração do sono nos finais de semana do que nos demais dias. Os resultados 

apontam para a importância de factores biológicos no atraso da fase dos ciclos vigí-

lia/sono e de temperatura na adolescência. A autora salienta que “o contexto sociocultural 

no qual os adolescentes estão envolvidos não é favorável ao atraso de fase dos ritmos 

biológicos durante esta etapa da vida, pois culturalmente é apreciado aquele indivíduo 

que consegue ser mais matutino e, mesmo com tal valorização agregada à falta de ener-

gia eléctrica nas casas, o atraso de fase foi detectado, o que fornece indícios de que 

fenómenos relacionados ao desenvolvimento pubertário, que não foram substancialmente 

avaliados neste trabalho, podem estar relacionados ao padrão de atraso de fase. Os 

resultados apontam para a interacção entre factores biológicos e sociais presentes na 

adolescência, que produz um padrão de “restrição-extensão” do sono dos adolescentes 

do meio urbano e nos adolescentes indígenas estudados produz um padrão de “exten-

são-restrição” do sono.  

Se por um lado os adolescentes de regiões urbanas, apresentam atraso da fase 

do sono, têm diversos estímulos sociais nocturnos e estudam pela manhã, prolongam a 

duração do sono nos finais de semana, os adolescentes indígenas, que apresentam atra-

so de fase de sono, passaram a ter um estímulo social nocturno nas suas rotinas e têm 

actividades matutinas nos finais de semana, reduzem a duração de sono. Desta forma, 

podemos dizer que as tensões entre tendências biológicas e factores sociais acontecem 

de diferentes maneiras, dependendo do contexto sociocultural, e são resolvidas, no que 

tange aos hábitos de sono, também de maneiras distintas (Torres, 2005). 

Em síntese, ressaltamos que o atraso de fase dos ritmos circadianos durante a 

adolescência é decorrente de uma soma de factores biológicos e ambientais em que os 

primeiros são favorecidos ou não pelos últimos. Neste contexto, o estudo da influência da 
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latitude, contexto ambiental e estação do ano de nascimento dos sujeitos, revela-se um 

campo em potência para o desenvolvimento da investigação científica. 
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5 - CARACTERÍSTICAS DO SONO 

 

Existem consideráveis diferenças na duração do sono de cada sujeito, e conse-

quentemente, encontramos pessoas com um padrão de sono curto (dormem diariamente 

5,5 horas ou menos), sujeitos com um padrão de sono longo (dormem 9 ou mais horas 

por dia) e sujeitos com padrão de sono intermédio (dormem entre 7 a 8 horas diárias), 

(Miró et al., 2002). 

Por outro lado, o sono humano varia caracteristicamente ao longo do ciclo vital. 

Após uma relativa estabilidade, com grandes quantidades de sono de ondas lentas na 

infância e início da adolescência, a continuidade e a profundidade do sono deterioram-se 

ao longo da idade adulta. Esta deterioração é reflectida por maior vigília e sono do está-

gio 1 e redução dos estágios 3 e 4.  

 Tendo em conta a variabilidade individual do sono, parece-nos pertinente debru-

çarmo-nos sobre alguns dos aspectos que o caracterizam, tais como duração, qualidade 

e hora de adormecer e acordar. As características duração, qualidade e satisfação com o 

sono durante a semana, foi estudada, utilizando um questionário de sono, por Levy et al. 

(1986) cit in Teixeira (2002), em 390 estudantes entre 12 e 18 anos de idade do ensino 

médio da área urbana de Montreal, tendo os autores verificado que diminuíam com a 

idade.  

 

• Duração do sono na adolescência 

Com o início da puberdade, algumas características do ciclo vigília-sono
 

começam a 

alterar-se: os horários de dormir e acordar tornam-se mais tardios, principalmente em 

situação de menor imposição dos horários escolares (férias e fins de semana) (Andrade 

et al., 1993; Valdez et al., 1996; Mello, 1999). Observa-se uma tendência para a diminui-

ção da duração do sono nocturno nos dias de semana com um concomitante aumento da 

incidência da sonolência diurna, da dificuldade em despertar pela manhã e de problemas 

relacionados como adormecer à noite (Andrade et al., 1993; Montagner et al., 1994).  

Em 1913, Terman & Hocking cit in Teixeira (2002), iniciaram os estudos referentes 

ao ciclo vigília - sono de estudantes. Estes autores avaliaram 2692 estudantes entre 6 e 

20 anos de idade e verificaram que as crianças entre 6 e 7 anos apresentavam uma 

duração média de sono de 11h:14min, que foi reduzida para 7h:47min nos estudantes 

universitários.  
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Estudos posteriores confirmaram que há uma diminuição da duração do sono com 

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

Strauch & Meier (1988) cit in Teixeira (2002), estudaram crianças entre 10 e 14 anos por 

dez anos seguidos com intervalos de dois anos. Os autores observaram que a duração 

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

nocturno foi sempre menor nos dias de semana se comparada com os finais de semana 

e o período de férias. Uma parcela significativa dos estudantes (54% a 74%) considerava 

que a duração do sono era insuficiente. Como esta queixa não estava associada à insó-

nia, os investigadores sugeriram que os estudantes sofriam de parcial privação crónica 

de sono. Além disso, os estudantes com maior necessidade de sono dormiam mais fre-

quentemente em horários irregulares do que aqueles que relataram quantidade de sono 

suficiente.  

Na investigação de Rosales et al. (2007) com estudantes peruanos, o número 

total de horas de sono oscilou entre 3 e 9 horas (média de 6,0 ± 1,1), sendo que 65% 

dormiam 6 horas ou menos e 28% cinco horas ou menos.  

Na Finlândia, Saarenpaa-Heikkilä et al. (1995) cit in Teixeira (2002), observaram 

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

mais jovens (7.1-13 anos) do que nos outros estudantes (13.1 –17.1 anos). O sono noc-

turno dos estudantes mais velhos iniciava-se em horários mais tardios (frequentemente 

após as 22 horas), e nos fins–de-semana o horário de acordar também ocorria mais tarde 

quando comparado com os estudantes mais jovens. 

Na China Fen-Gau & Soong (1995) cit in Teixeira (2002), aplicaram um questioná-

rio de sono a 930 estudantes e verificaram ocorrer uma redução progressiva da duração 

de sono com o aumento da idade, como também uma diminuição da qualidade subjectiva 

do sono nos dias escolares, e um aumento da duração de sono nos fins de semana. 

Resultados idênticos foram encontrados no Brasil por Andrade et al. (1993), que pesqui-

saram 66 estudantes adolescentes, com idade média de 13,6 anos e verificaram ocorrer 

um atraso em torno de 1 hora no início do sono nocturno e 3 horas no horário de desper-

tar. 

É comum considerar que a necessidade biológica humana de sono no adulto é 

de 8 horas cada 24 horas ou cada ritmo circadiano de sono/vigília. Contudo é conhe-

cida a grande variabilidade sobre o número de horas de sono. 

Há pessoas que conseguem fazer a sua vida normal dormindo apenas 4 a 5 horas 

sendo por isso designados por “short sleepers” ou “pequenos dorminhocos”. Em contra-

partida existem indivíduos que necessitam de mais de 9 horas de sono para se sentirem 
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bem, são os chamados “long sleepers” ou “grandes dorminhocos”. Ambos, sofrem varia-

ções ao longo da vida, com períodos em que necessitam de mais horas e outros de 

menos horas. Existe alguma variabilidade com as estações do ano, que, muito provavel-

mente acompanham o ritmo da temperatura corporal e das hormonas hipofisárias que 

têm também variações cíclicas anuais. Existe também alteração quer do número médio 

de horas necessárias de sono, quer da estrutura do próprio sono ao longo do ciclo vital, 

variando desde o nascimento até à velhice (Rente e Pimentel, 2003). 

No adulto jovem considera-se que o número normal de horas de sono é de 7 

horas mas, na realidade não se sabe quantas horas de sono são necessárias dado que 

as mesmas podem ser influenciadas por vários factores nomeadamente os factores 

ambientais. Azevedo (1980), numa revisão da literatura encontrou o valor médio de 7-

8 horas de sono em adultos de ambos os sexos. Relativamente à duração do sono, 

poderá existir uma certa variabilidade individual, pois de forma análoga tal como alguns 

indivíduos são mais altos, mais grossos, etc., que outros, também dentro de certos limites 

(de 6 a 9 horas) poder-se-á aceitar estes valores como normais, o que irá englobar o 

padrão de sono intermédio, (Miró et al., 2002). 

 Ao considerarmos a duração do sono há que ter em conta vários factores que 

a podem influenciar. A idade, como já anteriormente foi descrita, é sem dúvida o fac-

tor de maior importância. Outros factores sobre os quais se tem debruçado a comu-

nidade científica são o consumo de substâncias estimulantes, o género, a estação do 

ano, a latitude entre muitos outros. 

 

• Hora de adormecer e acordar 

Com o avançar dos anos há uma tendência para a hora média de adormecer e 

acordar ser progressivamente mais cedo, não havendo no entanto diferenças significati-

vas entre os sexos (Azevedo, 1980). 

 Os modelos explicativos da relação entre a actividade e o repouso durante o dia 

associam-nos às variações da temperatura corporal. O valor mais baixo deste parâmetro 

acontece mais cedo (antes das 3 horas) nos indivíduos que adormecem e acordam mais 

cedo, os chamados “cotovias”, nos quais se verifica uma maior actividade durante a 

manhã. Por outro lado, os chamados “mochos” adormecem e acordam mais tarde porque 

aquele valor acontece mais tarde (após as 3 horas), e esses indivíduos são mais activos 

durante a noite e portanto mais predispostos a uma maior capacidade de adaptação ao 

trabalho nocturno (Waterhouse et al., 1992). 
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• Qualidade do Sono 

A qualidade do sono é, como veremos, um factor influenciador da recuperação do 

organismo. Boa qualidade de sono poder-se-á definir como uma boa noite de sono, ou 

seja, adormecer facilmente, não ter dificuldade em permanecer adormecido, sono profun-

do, satisfação com sono obtido, sensação de repouso, ausência de pesadelos ou sonhos 

desagradáveis, boa disposição e maior capacidade de concentração (Azevedo, 1980). 

Os estudos epidemiológicos da população adulta em geral indicam uma prevalên-

cia de má qualidade do sono entre os 15% e os 35% (Rosales, et al., 2007). Em 8.4% 

dos casos são referidas severas dificuldades para conciliar o sono, confirmando a literatu-

ra internacional ser a insónia más frequente em mulheres. Em 2.2% da população existe 

importante fragmentação do ciclo do sono, com presença de “despertares” e do “levantar” 

mais de 3 vezes por noite (Chagolla et al., 2008). 

Gomes, Tavares, Pereira & Azevedo (2008), estudaram os comportamentos e 

hábitos de sono mais problemáticos, em 1654 estudantes universitários portugueses, 

destacando os seguintes resultados, em tempo de aulas: 

- restrição da duração de sono: 19% da amostra "nunca" ou "raramente" dorme o 

suficiente e 26,8% apenas obtém sono suficiente 1 a 2 noites por semana. Comparando a 

necessidade percebida de sono (8-9 horas, em mediana) com a duração de sono habitual 

em noites de semana (7-8 horas, em mediana), os estudantes privam-se, em mediana, 

de 1hora de sono por noite; cerca de um quarto (26%) faz 2 horas de privação de sono e 

12% uma privação diária de 3 ou mais horas. Desde o início do ano lectivo, 14% e 33% 

dos estudantes já fizeram pelo menos uma «directa», respectivamente para completar 

tarefas escolares e por outros motivos. 

- qualidade do sono: 16.1% dos estudantes demora mais de 30 minutos a ador-

mecer e 7.5% sente dificuldades em iniciar o sono pelo menos 3 noites por semana; 

17.6% tem 2 ou mais acordares nocturnos e 12.9% desperta precocemente pelo menos 3 

vezes por semana, embora uma percentagem menor, 10.4%, considere que os acordares 

(nocturnos ou precoces) constituem um problema. Apenas 4.5% classifica a sua qualida-

de de sono como "má" / "muito má", mas 18.8% sente ter um sono superficial 

("leve"/"muito leve"). Considera ter um "problema de sono" 13% da amostra, destacando-

se as queixas de insónia (7.3% da amostra). 

- horários de sono-vigília e sua (ir)regularidade: as horas médias de deitar (HD) e 

de levantar (HL) são significativamente mais tardias ao fim-de-semana do que à semana 

(p<0,0001), bem como nos homens em comparação com as mulheres (HD à semana: 

0:48 vs 0:15; HL à semana: 8:44 vs. 8:19; HD ao fim-de-semana: 2:05 vs. 1:10; HL ao 
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fim-de-semana: 11:01 vs. 10:24, p<0,0001). Entre semana e fim-de-semana, destaca-se 

a irregularidade da hora de levantar, com uma mediana de 2 h em ambos os sexos, pre-

sente em 62% dos estudantes; 30% mostram uma oscilação de 3 ou mais horas. 

Na época de avaliações, salientam-se os seguintes resultados (dada a ausência 

de aulas nesta época, os investigadores não fizeram distinção entre noites de semana e 

de fim-de-semana): 

 - restrição de sono: 21.6% "nunca" (17.0%) ou "raramente" (4.6%) dorme o sufi-

ciente e 23.6% obtém sono suficiente "1-2 noites por semana". A mediana para a duração 

de sono habitual é de 7-8 horas por noite, mas baixa para 6-7 horas em vésperas de 

exame. 

  - quanto à qualidade de sono, 17% qualifica o seu sono de "mau" / "muito mau", 

28% de "leve" / "muito leve"; 15%, 6% e 10% dos estudantes experimentam, pelo menos 

3 noites por semana, muitas dificuldades em adormecer, em reiniciar o sono após um 

acordar nocturno e com acordares precoces, respectivamente. 

  - os horários de sono são mais tardios do que na época de aulas, mantendo-se o 

padrão de horários médios mais tardios nos homens do que nas mulheres, 1:56 e 1:17 

para a HD (p<.001), 10:13 e 9:22, para a HL (p<.0005), respectivamente. 

  Como referem Gomes, Tavares, Pereira & Azevedo, 2008, tanto a obtenção de 

sono suficiente como uma boa qualidade do sono em tempo de aulas mostraram-se signi-

ficativamente associadas, quer a medidas de bem-estar percebido (menor sonolência 

diurna e melhores níveis de humor, vigor e funcionamento cognitivo em aspectos como a 

atenção e a concentração, por exemplo), quer às classificações alcançadas no final do 

semestre. As associações entre um sono adequado em quantidade e qualidade e as 

classificações obtidas pelos estudantes não se deveram a factores como consumo de 

substâncias, saídas à noite ou assiduidade às aulas. 

 Ao estudar as características do sono normal, Azevedo (1980), encontrou uma 

relação positiva e significativa entre o sono excelente (com facilidade em adormecer, 

sono profundo, acordar repousado) e a regularidade do horário do sono. Assim, aqueles 

que se deitavam e levantavam à mesma hora todas as noites, eram também aqueles que 

dormiam melhor. 

Para além da variabilidade da qualidade do sono ao longo do ciclo vital, a mesma 

pode também ser perturbada por diversos factores no dia-a-dia. Buela-Casal & Sanchez, 

2002), classificam as variáveis implicadas nos transtornos do sono em três grandes gru-

pos: Orgânicas onde inclui as patologias físicas de que são exemplo a dor, e as patolo-

gias respiratórias, endócrinas e renais; Comportamentais, englobando os comportamen-
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tos alimentares, o exercício físico e o consumo de drogas sociais, tais como cafeína, 

tabaco e álcool o ruído, e os Factores Ambientais, como o nível de ruído, temperatura 

ambiental, luminosidade e tipo de colchão. O estilo de vida, como os horários sociais 

(escolares, recreativos e/ou de trabalho), são também apontados por diversos investiga-

dores como associados à qualidade do sono (Silva, 2000; Gomes, Tavares, & Azevedo, 

2003 e 2004; Gomes, Tavares, Pereira, & Azevedo, 2008).  

O ruído pode exercer a sua influência mesmo em indivíduos que pensavam estar 

a ele habituados. O seu efeito verifica-se na interrupção do sono profundo, do qual o indi-

víduo pode passar para uma fase 2 ou 1 reduzindo assim a quantidade de sono lento e a 

percentagem de sono REM, (Visser et al., 1987). 

 A variação da temperatura ambiente é outro factor que segundo Visser et al. 

(1987), influencia a qualidade do sono: o aumento ou a diminuição da mesma na fase 

NREM poderá estimular o sistema reticular activo ascendente e acordar o indivíduo, ou 

fazer com que passe de uma fase de sono mais profundo para uma fase de sono mais 

superficial. 

 A ingestão regular e adequada de alimentos parece ser condição indispensável 

para uma noite bem dormida. O estômago “cheio” ou “vazio” podem impedir o início do 

sono. Visser et al. (1987), Sierra & Buela-Casal (1997) e Buela-Casal & Sanchez (2002), 

relacionam certos tipos de alimentos com efeito favorável sobre o sono quando tomados 

antes de deitar. São exemplo o leite e os produtos com malte. Esta acção é justificada 

pelo provável efeito sobre o L-triptofano, percursor metabólico da serotonina, neuro-

transmissor que existe em concentrações elevadas nas estruturas que provocam o sono 

NREM. Foi também comprovado através de estudos poligráficos que em indivíduos que 

ingeriram à noite bebidas contendo cafeína se observaram mais movimentos corporais e 

mais frequentes episódios de acordar espontâneo durante a noite, para além de que a 

quantidade de sono delta estava muitas vezes diminuta. Estes indivíduos não referiram 

alterações de sono após a ingestão das referidas bebidas, Visser et al. (1987) 

Uma pequena porção de bebida alcoólica ingerida antes de dormir pode ter um efeito 

relaxante e facilita o início do sono, mas a ingestão regular de álcool deteriora a estrutura 

do sono que passa a ser menos regular, com mais movimentos corporais e maior número 

de fases de vigília breve. Verifica-se mais sono das fases 1 e 2, principalmente à custa do 

sono REM, e recrudescência das fases NREM no fim da mesma noite ou durante as noi-

tes seguintes. Estes efeitos dependem da quantidade de álcool ingerida (Visser et al., 

1987). 
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• Qualidade do Sono na Adolescência 

Na adolescência ocorre, concomitantemente com a maturação pubertária, um 

atraso nos horários de dormir e acordar, mostrando os estudos que este atraso de fase, é 

influenciado por factores biológicos e sociais, e conflituante com os horários escolares do 

ensino básico e secundário, podendo resultar num aumento da sonolência diurna durante 

os dias lectivos e extensão da duração do sono nos fins de semana, bem como em défice 

na sua qualidade. 

O interesse nos ritmos biológicos dos adolescentes, em muitos casos associado à 

preocupação com as consequências da má qualidade do sono, tem sido crescente e 

decorrente da irregularidade do ciclo vigília/sono e privação de sono, sobre o comporta-

mento e o desempenho académico nesta faixa etária. Nos últimos anos, a publicação de 

estudos científicos sobre os ritmos circadianos dos adolescentes tem crescido exponên-

cialmente, existindo nalguns países movimentos organizados pela sociedade para mudar 

os horários escolares de adolescentes, privilegiando a boa qualidade de sono. 

Os jovens relatam uma diminuição na qualidade de sono ao longo da adolescên-

cia (Strauch & Meier, 1988 cit in Teixeira, 2002), o que também é verificado nos estudos 

realizados com estudantes universitários, sugerindo que esta tendência presente nos 

adolescentes pode manifestar-se em adultos jovens (Hawkins & Shaw, 1992).  

Nasser (2007), desenvolveu um estudo em estudantes universitários de enferma-

gem brasileiros, (n=40) com o objectivo de analisar o padrão de sono e o cronotipo, bem 

como analisar as características dos padrões de sono nos dias da semana comparativa-

mente aos finais de semana. Os resultados mostraram que os alunos apresentaram cro-

notipo maioritariamente Indiferente (46.87%), seguindo-se-lhe moderadamente matutino 

(28.12%) e vespertino (21.87%) e por último definitivamente vespertino (3.2%). Os resul-

tados referentes às características do sono mostraram uma boa qualidade de sono, infe-

rindo a autora que devido à maioria, ter um cronotipo do tipo indiferente seria possível 

maior flexibilidade nos hábitos de sono, o que justificaria de certa forma que eles não 

tivessem um sono de má qualidade e sem repercussões no quotidiano.  

O estudo de Báez, et al. (2005), desenvolvido numa amostra de estudantes de 

medicina com o objectivo de determinar a prevalência de bons e maus “dormidores” e 

analisar a relação das variáveis idade, sexo, efeito do consumo de substâncias estimu-

lantes com os problemas quotidianos relativos ao sono, revelou que 82.81% dos sujeitos 

classificados através do Índice de qualidade do sono de Pittsburg, são maus “dormido-

res”. Contudo na avaliação da qualidade subjectiva do sono apresentavam valores mais 

baixos, constatando os investigadores que o sono foi classificado como muito mau por 
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4.69%, bastante mau por 22.4%, bastante bom por 55.47% e muito bom por 55.67%. A 

prevalência de má qualidade do sono nas mulheres foi de 35.15% e nos homens de 

47.66%, sem diferença significativa entre os grupos.  

Chagolla et al. (2008), ao investigarem também eles, a presença de transtornos 

do sono em estudantes de medicina mexicanos e a identificação das causas dos mesmos 

(em caso de existirem) constataram que 33% dos inquiridos relatam má qualidade do 

sono, sendo “maus dormidores.” A prevalência de má qualidade do sono nas mulheres foi 

de 41%, enquanto que nos homens foi de 25%. Verificaram que 34.21% dos “maus dor-

midores”, atribuíam a má qualidade do seu sono a exames, 3.94% a problemas familia-

res, 7.89% a problemas com o par, e 6.57% a todos os anteriores, enquanto que 47.36% 

não relacionou a má qualidade do sono a qualquer factor.  

As mulheres com má qualidade do sono (41%), 7.31% atribuíram-na a problemas 

familiares, 9.75% a problemas com o par, 51.21% a exames, 9.75% a todos os anteriores 

e 21.95% não relaciona com nada a sua falta de sono.  

Os homens com má qualidade do sono (25%), atribuíram-na a problemas com o par 

(8%), aos exames (20%), a todos os anteriores (4%), e 68% não relacionou a falta de 

sono com nada.  

No estudo de Rosales, et al. (2007), 58% dos sujeitos apresentavam má qualida-

de do sono e 29% classificam a qualidade subjectiva do sono como "muito má" e "muito 

fraca". Em 34% foi encontrada sonolência diurna excessiva. A latência do sono maior que 

30 minutos, dormir 6 horas ou menos, eficiência subjectiva do sono inferior a 85% e con-

sumo de medicação hipnótica foram associados a uma menor qualidade de sono. Além 

disso, dormir 5 horas ou menos, consumir cafeína e tabaco foram associadas a má quali-

dade do sono e sonolência diurna excessiva.  

Um em cada quatro estudantes universitários portugueses da zona centro, afirma 

ter grandes dificuldades de sono. (Gomes, Tavares & Azevedo, 2005, cit in Silva, 2005). 

A esta situação está associado o aumento de queixas de perturbações de humor, falta de 

vigor e fraco rendimento académico. Os autores detectaram ainda que cerca de 20% dos 

alunos afirmam nunca ou quase nunca dormir o suficiente. E pouco mais de metade tem 

uma noite de sono razoável três a quatro vezes por semana. Para além de um quarto dos 

alunos ter uma "dificuldade elevada" de sono, mais de 28% situam-se num nível intermé-

dio, ou seja, também têm problemas em adormecer, sofrendo acordares nocturnos ou 

precoces. Estes sintomas surgem associados à sonolência diurna, falta de vigor e defi-

ciente funcionamento cognitivo. Assim, defendem os investigadores, "uma percentagem 

assinalável de estudantes apresentou dificuldades de sono durante o período de aulas, 
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com queixas de insónia e qualidade de sono pobre". De uma maneira geral, os horários 

ao fim-de-semana são mais tardios do que nos dias de aulas ao sábado e domingo em 

que a hora de despertar é, em média, duas horas mais tarde. Os investigadores detecta-

ram também grande variedade inter-individual, ou seja, muitos casos de alunos que se 

deitavam quando outros estavam a levantar-se. Os homens apresentam horários signifi-

cativamente mais tardios do que as mulheres. Outro ângulo de análise dos dados, revela 

serem os estudantes mais novos os mais "amigos" da cama, deitando-se mais cedo que 

os alunos de 20 a 22 anos. Significativo é ainda o facto de, para mais de 40% dos inquiri-

dos, a entrada na faculdade, relacionada com a mudança de residência e diminuição do 

controlo parental, implicar uma mudança drástica dos hábitos de sono. O ingresso na 

universidade só não alterou o estilo de vida em 35% dos estudantes. Os resultados, reve-

lam que 26% dos alunos têm horários trocados sendo obrigados a aulas e exames mati-

nais quando, biologicamente, têm um perfil vespertino, determinado pelos ritmos circa-

dianos. Isto significa que são estudantes que tendem a acordar mais tarde e a sentir-se 

mais eficientes no final do dia ou mesmo noite adentro. Mas, assinalam os investigado-

res, "os horários escolares não têm em consideração as diferenças individuais associa-

das aos ritmos carcadianos". 

Um dos cuidados dos investigadores na recolha dos questionários foi exactamen-

te evitar aulas em horários mais cedo, ou seja, nunca antes das 12 horas, de forma a não 

enviesar a amostra "sub-representando os estudantes mais vespertinos". Foram estes 

alunos que mostraram mais sonolência diurna com uma média de queixas de humor sig-

nificativamente mais elevada. No oposto, no grupo de estudantes matutino, verificou-se 

uma média de vigor mais elevada e melhor funcionamento cognitivo. Assim, mesmo que 

os vespertinos sejam tão assíduos às aulas como os matutinos, continuam em desvanta-

gem pela maior probabilidade de sofrerem consequências indesejáveis, quer da privação 

de sono durante a semana, quer da irregularidade semana/fim-de-semana, nomeada-

mente a nível dos ritmos circadianos, potenciadores de sintomas do conhecido jet lag 

social. (Gomes, Tavares & Azevedo, 2005, cit in Silva, 2005).  

Internacionalmente este tema vem sendo estudado há alguns anos, tanto em paí-

ses Europeus como nos Estados Unidos e mais recentemente em países como o Brasil. 

Nalguns países, como Israel e Estados Unidos surgiram já algumas iniciativas no sentido 

de atrasar o horário de entrada na escola funcionando a mesma em regime integral, (Mel-

lo, 1999). 
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• Implicações do Consumo de Medicação Hipnótica e Substâncias Estimulan-

tes na Qualidade do Sono 

A literatura científica refere que o consumo de medicação hipnótica entre os estu-

dantes universitários de medicina, está associado à má qualidade do sono oscilando a 

sua frequência entre 6.3% e 15%.  

Em estudantes de medicina peruanos foi de 6.3%, (existência de consumo pelo 

menos uma vez por semana), (Rosales et al., 2007), em estudantes de medicina colom-

bianos de 9.52% (Báez, et al., 2005), em estudantes universitários espanhóis de 13% 

(Sierra, Jiménez-Navarro & Martín-Ortíz, 2002), e em estudantes de medicina mexicanos 

Chagolla et al. (2008), verificou que em 14.63% das mulheres existia consumo de medi-

cação hipnótica para conciliar o sono, valor que subia para 24% nos homens. 

Apesar do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg não proporcionar informação 

concreta acerca do tipo de hipnótico utilizado, Báez, et al., (2005) estimaram tratar-se de 

benzodiazepinas, já que estas substâncias se converteram nos psicofarmacos mais pres-

critos. Também Rosales et al. (2007) salientam que no Peru as benzodiazepinas são os 

medicamentos mais comumente usados como hipnóticos. 

Báez, et al. (2005) observaram ainda que o uso de substâncias estimulantes como 

a cafeína, nicotina, chá, após as 20 horas exerce um efeito negativo na qualidade do 

sono. Dos que consomem substâncias estimulantes, 41.41%, são maus “dormidores”. 

Seguindo a mesma linha de investigação, Chagolla et al. (2008), concluíram que 

29.26% das mulheres consumia café depois das 20 horas, 17.07%, nicotina, 4.80% café 

e nicotina, e 48.78% referiu não consumir nenhuma das substâncias citadas. O consumo 

de substâncias estimulantes por parte dos homens, constituía uma prática corrente, veri-

ficando os investigadores que 16% consumia café depois das 20 horas, 8% nicotina, 12% 

café e nicotina, e 64% referiu não consumir nenhuma das substâncias citadas.  

 

• Latência do Sono 

A latência do sono, é definida como o tempo que o indivíduo leva a adormecer e vai 

desde o início do registo do sono, até ao início da fase 2. Considera-se normal um valor 

inferior a 30 minutos (Rente & Pimentel, 2003). 

O estudo da Latência do Sono: tempo entre o apagar das luzes e o início da fase 

2 (Lemos, 1994), desenvolvido por Báez, et al. (2005), numa amostra de estudantes de 

medicina, revelou que cerca de 15% apresenta alterações na latência do sono, (latência 

entre 30’ a 60’ = 13%; latência > 60’ = 2%) . A maioria (latência <30’ = 85%), não apre-
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sentou perturbações na latência do sono. Os autores consideraram que havia dificuldade 

para iniciar o sono quando a latência era superior a 30 minutos, mas 59,64% tinham má 

qualidade do sono, relacionada com alguma situação particular, principalmente exames. 

Por sua vez, Rosales et al., (2007) encontraram que 15% dos inquiridos demora-

ram a conciliar o sono entre 30 e 60 minutos e 1% mais de uma hora. A média de latência 

subjectiva do sono foi de 12,9’±13’, sendo o tempo total de 0 a 90 minutos.  

 

• Eficiência Subjectiva do Sono  

A eficiência do sono é outro parâmetro a considerar, definindo-se como a 

relação entre o tempo total de sono (TTS), e o período total do sono (tempo de regis-

to), multiplicando o resultado por 100, (Lemos, 1994). No indivíduo normal deverá ser 

superior a 10%. Isto é, considera-se normal permanecer acordado cerca de 10% de 

tempo de permanência de leito e este tempo de vigília inclui o tempo de latência de 

sono, os despertares e o tempo que medeia entre o despertar matinal e o levantar, 

(Rente & Pimentel, 2003). 

Rosales et al. (2007), encontraram 30% dos estudantes de medicina peruanos, 

que tinham eficiência subjectiva do sono, abaixo de 85% (percentagem do tempo dormin-

do em horas / horas na cama). 

Em síntese, salienta-se que os levantamentos estatísticos mostram que os ado-

lescentes dormem entre 8.5 e 9.5 horas, sem considerar a sua qualidade e saciedade. 

Sabe-se que a necessidade de sono varia com a saúde, tipo de actividade, personalidade 

ou fase da vida. Crianças, estudantes, doentes e intelectuais necessitam de mais horas 

de sono e sonho. Geralmente, quando se dorme menos toma-se menos criativo e mais 

operoso e vice-versa (Souz, 2008). 
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6 – HÁBITOS DE SONO 

 

Em todas as espécies de animais superiores o sono está presente, sendo caracte-

rizado por um estado neurológico cujo objectivo é o de recuperar as plenas capacidades 

físicas e intelectuais. Actualmente, a sua função ainda não está totalmente definida, sen-

do que, para Reite, et al. (2004) cit in Cardoso, et al. (2005) o sono serve à função restau-

radora do organismo (…), sendo talvez a melhor evidência disponível a experimentada 

por cada pessoa pela manhã após uma boa noite de sono”.  

O sono nos seres humanos é um elemento essencial estando relacionado com o 

bem-estar, e a saúde física e mental, revelando os estudos efectuados em animais que 

estes morrem mais rapidamente com a privação de sono do que com a privação de 

comida (Cardoso, et al. 2005). 

Os hábitos de sono variam ao longo da vida. Até sermos adultos, o tempo total 

que passamos a dormir vai diminuindo. Em média, um recém - nascido dorme 16 horas, 

uma criança de 12 anos, 8 a 10 horas, um adolescente de 8 a 10 horas e um adulto 7  

horas. A eficiência do sono, ou seja, a proporção entre o sono efectivo e o tempo que se 

passa na cama, mantém-se estável até por volta dos 45 anos. Já os idosos passam mais 

tempo na cama, mas demoram mais tempo a adormecer e acordam com frequência 

durante a noite. Contudo, a quantidade necessária de sono não diminui. Não admira que 

tenham maior sonolência durante o dia e sintam a necessidade de fazer pequenas sestas 

(Deco-Proteste, 2008) (c.f. Quadro 5). 

Quadro 5 - Necessidades de Sono ao Longo da Vida 

Idade Horas de Sono 

bebés* 

0-2 meses  10,5-18,5 horas 

2-12 meses 14-15 horas 

12-18 meses 13-15 horas 

crianças* 

1,5 - 3 anos 12-14 horas  

3-5 anos  11-13 horas 

5-12 anos  9-11 horas 

adolescentes  8,5-9,5 horas  

adultos  7-9 horas (média)  

* Inclui sestas. 

Fonte: Fundação Norte-Americana do Sono, 2003, cit in Deco-Proteste , 20 de Novembro, 2008. 

Enquanto as crianças dormem uma grande parte do seu tempo, os mais velhos 

sofrem, geralmente, de um sono interrompido. Tanto os factores endógenos do próprio 
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organismo como os factores ambientais são responsáveis pelos hábitos de sono (Veiga, 

1995). 

O ritmo circadiano é inato ou endógeno, com uma periodicidade circadiana sin-

cronizada por informações endógenas (Norton, 1991 cit in Cruz, 2003). Os estudos do 

sono baseados em experiências em que o Homem é colocado em situação de isolamen-

to, que incluem análises laboratoriais (polissonográficas e bioquímicas) e análises mate-

máticas revelam resultados que apontam para a natureza endógena da periodicidade 

circadiana, isto é, gerada por relógios internos específicos (Cruz, 2003). 

Alguns dos factores de carácter endógeno mais importantes são: a idade, o sexo, 

estado de saúde física e mental, aspectos do cronotipo do sono e genotipo e amplitude 

de certos marcadores rítmicos (Smolensky, 1981 cit in Cruz, 2003). Por exemplo, nos 

períodos de sono, a temperatura atinge valores mais baixos (Minors & Waterhouse, 1981 

cit in Cruz, 2003), o tónus da divisão simpática do sistema neuro-vegetativo, diminui à 

noite, provocando vasoconstrição periférica (Czeiler, et al., 1980 cit in Cruz, 2003). A 

memória é melhor de manhã cedo, quando a temperatura é baixa (Hockey & Cloquhoun, 

1972 cit in Cruz, 2003). 

Os factores exógenos que podem alterar o ritmo sono-vigília, incluem: a luz, os 

factores sociais, os horários e refeições. Cruz (2003) numa revisão da literatura encon-

trou estudos que documentavam ter as actividades cognitivas e psicomotoras, uma ritmi-

cidade circadiana, como é o caso da temperatura corporal. Outros demonstraram que 

uma inversão do ritmo normal de repouso-actividade, provoca uma variação circadiana 

das concentrações de corticosteróides plásmaticos, dos índices de componentes sanguí-

neos, e alterações no ritmo de volume de excreção urinária e percentagem de alguns 

produtos excretados pela urina, como sódio e potássio. 

A literatura documenta ainda existirem diferenças fisiológicas para o comporta-

mento inerentes ao ciclo vigília – sono dos matutinos e vespertinos, tais como a tempera-

tura, condução dérmica, actividade electrocortical, eliminação urinária de adrenalina e 

catecolaminas, frequência cardíaca, onde as acrofases são mais cedo nos matutinos 

(Kerkhof, 1985 cit in Cruz, 2005). 

A harmonia existente na nossa organização temporal, resultante de uma integra-

ção psicofisiológica, contribui para o nosso bem-estar, eficiência e preservação saudável 

do organismo (Clancy & McVicar, 1995 cit in Duarte, 1996). 

Um indivíduo matutino, também conhecido por madrugador ou cotovia, regular-

mente deita-se e levanta-se mais cedo, e o seu desempenho é melhor no período matinal 

do dia. Enquanto um indivíduo vespertino, ou noctívago ou mocho, se deita e levanta 
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mais tarde e o desempenho é melhor no período da tarde e noite. Existem, ainda, os 

intermédios que ocupam o espaço entre os matutinos e vespertinos (Silva, et al., 1996). 

Os matutinos, intermédios e vespertinos são caracterizados da seguinte forma: 

•  Matutinos levantam-se entre as 6 e as 9 horas com a sensação de estarem 

frescos e deitam-se entre as 22 horas e as 24 horas. Desempenham melhor as 

suas funções entre as 6 e as 11 horas; 

•  Intermédios levantam-se entre as 7 horas e 10 horas, com a sensação de 

estarem frescos e deitam-se entre as 23 horas e a 1 hora e 30 minutos. Desem-

penham melhor as suas funções das 12 às 18 horas; 

• Vespertinos levantam-se entre as 9 e as 12 horas, com a sensação de esta-

rem cansados, deitam-se entre as 24 e as 4 horas. Desempenham melhor as 

suas funções entre as 16 e a as 24 horas (Adan, 1993 cit in Cruz, 2005, p.40). 

Em relação ao ritmo sono-vigília, existem diversos estudos que confirmam as dife-

renças entre matutinos e vespertinos. Segundo Cofer, et al. (1999), os matutinos levan-

tam-se mais cedo e vão para a cama mais cedo, sendo menos flexíveis no seu padrão 

sono-vigília, particularmente nos seus momentos de levantar ao fim-de-semana. Estes, 

fazem também menos sestas durante o dia, ao acordar sentem-se mais descansados, 

menos preocupados e com o humor mais positivo que os vespertinos (Cruz, et al., 2005).  

Outros estudos, indicam que os matutinos adormecem mais cedo 88 minutos e 

acordam mais cedo 72 minutos, em relação aos vespertinos (Kerkhol, 1985 & Ishihara, et 

al., 1988 cit in Cruz, 2005). 

A investigação com adolescentes femininas revelou que as matutinas iam para a 

cama e se levantavam mais cedo que as vespertinas. Estas, também dormem menos 

tempo durante os dias de aulas e mais nos fins-de-semana e férias (Andrade, et al., 

1993). 

Um estudo realizado por Gianotti, et al. (2002), numa escola secundária italiana 

sobre preferências circadianas, regularidades dos padrões do sono, problemas do sono e 

sonolência durante o dia, revelou uma relação entre a vespertinidade e a hora de deitar e 

acordar mais tarde, principalmente, aos fins-de-semana. Revelou, ainda, períodos de 

sono mais curtos durante a semana e períodos mais longos aos fins-de-semana e 

padrões de sono-vigília irregulares. Observou-se, também, que os vespertinos dormem a 

sesta com maior frequência durante os dias escolares, queixam-se de sonolência durante 

o período diurno, referem mais problemas de atenção, menor rendimento escolar e mais 

doenças (Cruz, 2005). 
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Com o avançar dos anos há uma tendência para a hora média de adormecer e 

acordar ser progressivamente mais cedo, contudo, a hora média de acordar que até aos 

50 anos era gradualmente mais cedo, passa, a partir dessa idade, a ser mais tarde (Aze-

vedo, 1980). Similarmente Cruz (2005) também considera que com o avanço da idade, os 

indivíduos vespertinos desaparecem, principalmente, a partir dos 50 anos de idade. Nas 

investigações realizadas por Meghie & Russel (s.d.) cit in Duarte (1996) já em 1962, se 

tinha verificado que a incidência do acordar antes das 5 horas era significativamente bai-

xa nos grupos de idades compreendidas entre os 15 e os 54 anos, sendo apenas de 1 a 

5%. Na Finlândia, Saarenpaa-Heikkila, et al. (1995) cit in Teixiera (2002), observaram que 

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

jovens (7.1 – 13 anos) do que nos outros estudantes (13.1 – 17.1 anos). O sono nocturno 

dos estudantes mais velhos iniciava-se em horários mais tardios, sendo que nos fins-de-

semana o horário de acordar também ocorria mais tarde quando comparados com os 

estudantes mais jovens. Na China, foi aplicado um questionário de sono a 930 estudan-

tes e verificou-se um redução progressiva da duração do sono com o aumento da idade, 

bem como uma diminuição da qualidade subjectiva do sono nos dias escolares bem 

como, um aumento de duração do mesmo aos fins-de-semana (Fen-Gau & Soong, 1995 

cit in Teixeira, 2002). 

Nos adolescentes, parece haver um aumento da necessidade de dormir durante o 

dia, enquanto 13% destes foram apontados como tendo dificuldades para conciliar o sono 

à noite (Pierce et al., 1978 cit in Lewis, 1995). 

Em relação ao género e ciclo circadiano, os estudos revelam-se inconsistentes, 

contudo Azevedo (1980), Duarte (1996) e Cruz (2005) não encontraram diferença signifi-

cativa face ao género relativamente ao acordar. 

Em síntese, poder-se-á afirmar que o sono é uma função vital necessária à manu-

tenção de um bom estado de saúde, pois contribui para a recuperação física e psicológi-

ca do organismo. 

O sono de qualidade caracteriza-se por ser aquele que tem a proporção adequada 

de períodos de sono REM e sono NREM, de forma que o indivíduo acorde repousado e 

com as suas capacidades físicas e intelectuais restabelecidas. 

A quantidade de sono que um indivíduo adulto necessita diariamente para manter 

um nível de funcionamento adequado é variável. A maioria dos indivíduos necessita de 

dormir entre sete a nove horas por dia, mas há quem se sinta restabelecido após quatro a 

cinco horas de sono, e há quem necessite de dez horas. Assim, considera-se que a 

quantidade de sono ideal para um indivíduo é o número de horas que esse indivíduo 
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necessita de dormir para acordar física e psicologicamente recuperado. Períodos de 

sonolência diurna, irritabilidade ou diminuição da concentração e da produtividade podem 

ser sinais de sono insuficiente ou de má qualidade.A quantidade de sono necessária dia-

riamente varia com a idade. 

As crianças necessitam de dormir um número de horas superior ao dos adultos, 

distribuídas por um período mais longo durante a noite e pequenas sestas ao longo do 

dia. Por volta dos três anos de idade já só fazem uma sesta diurna e devem dormir cerca 

de doze horas. 

Com o envelhecimento o número de horas de sono que o indivíduo necessita não 

diminui, embora seja frequente os idosos dormirem menos horas durante a noite. As 

modificações da arquitectura do sono (menor duração do sono profundo ou NREM com 

aumento dos períodos de sono leve), associada a outros problemas que interferem com o 

sono, contribuem para a diminuição do número de horas de sono nocturno; o número 

total de horas de sono é habitualmente reposto pela disponibilidade existente em geral 

nesta idade para fazer pequenas sestas durante o dia. 

Uma boa higiene do sono pode ser afectada por diferentes factores, que interfe-

rem com a qualidade e quantidade do sono, dos quais se destacam: alterações da rotina 

diária, como viagens, acontecimentos emocionantes, mudanças de residência ou traba-

lho, etc., situações geradoras de stress, tais como problemas familiares, laborais ou eco-

nómicos, ou morte de alguém próximo; trabalho intelectual ou exercício físico intenso 

imediatamente antes da hora de deitar; trabalho por turnos; condições físicas do quarto 

de dormir (ruído, temperatura, luz, etc.); ingestão de álcool ou bebidas contendo cafeína 

a partir do fim do dia; doenças que interfiram com o sono, como as que causam dor (artri-

te, certos tipos de cancro), ou problemas respiratórios (asma, apneia do sono) ou ainda a 

depressão; uso de medicamentos que tenham como efeito secundário alterações do 

sono; Jet lag (dessincronização do ritmo biológico que interfere com o sono e é causado 

por viagens aéreas para locais com uma variação horária grande em relação ao local de 

origem). 

Como medidas adequadas a uma boa higiene do sono, salientam-se a manuten-

ção de uma rotina da hora de deitar e da hora de levantar (mesmo ao fim de semana), 

procurando garantir diariamente um período de sete a oito horas de sono; evitar a inges-

tão de álcool e bebidas com cafeína (café, chá, colas e outros refrigerantes) a partir do 

final da tarde; praticar exercício físico regular mas evitando a sua prática perto da hora de 

deitar; não praticar actividade intelectual intensa antes da hora de deitar, evitar activida-

des excitantes, como jogos de competição ou ver filmes de terror; criar no quarto de dor-
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mir condições propícias ao repouso, com uma temperatura adequada, pouca luz e sem 

ruído; usar a cama para dormir (evitar ler e ver televisão na cama); quando o sono não se 

manifesta (não adormecer) ao fim de vinte a trinta minutos após ter ido para a cama com 

essa finalidade, pressupõe que a pessoa se levante, saia do quarto e se dedique a uma 

actividade relaxante, como ler ou ouvir música, até sentir sono; dificuldades para conciliar 

o sono por um período superior a uma semana, implica analisar e resolver as causas do 

problema; e em caso de insucesso contactar o médico para evitar que a insónia se torne 

um problema crónico. 

Uma má higiene do sono interfere no número de horas que o indivíduo necessita 

de dormir diariamente para que o seu organismo mantenha níveis adequados de saúde e 

funcionalidade. A repetição de noites mal dormidas causa diminuição da concentração e 

da produtividade, irritabilidade, cansaço, sonolência diurna, dores de cabeça, redução da 

capacidade de reacção em relação às doenças e aumento da susceptibilidade a aciden-

tes de viação ou laborais. 

 

• O que poderá fazer o adolescente para preservar a qualidade do sono?  

Uma forma de melhorar a qualidade do sono será através de uma boa higiene do 

sono. No caso dos adolescentes uma boa higiene do sono consistiria em: manter horários 

regulares de deitar e levantar, (tentar ir para cama e levantar-se todos os dias à mesma 

hora); manter uma duração do sono adequada à sua faixa etária; não beber álcool ou 

bebidas com cafeína (café ou bebidas com cola) após as 17 horas, pois o efeito estimu-

lante das mesmas é mantido durante 6 ou mais horas, produzindo interrupções durante o 

sono; ou filmes violentos ou ler livros pela noite dentro, pois favorecem a manutenção da 

vigília; não prolongar muito as sestas “Cochilos” ou sestas superiores a 30 minutos 

podem evitar dormir à noite; não esperar até o último minuto para proceder a uma grande 

revisão nos estudos. Ficar acordado toda a noite pode estragar o seu padrão normal do 

sono; evitar o uso excessivo do computador; não trabalhar no computador antes de ir 

dormir. O "flare" da tela vai informar o cérebro que "é tempo de despertar";fazer exercício 

físico regular, mas não antes de deitar; tentar ficar exposto à luz brilhante na parte da 

manhã o que irá ajudá-lo a despertar; obscurecer o quarto antes de ir dormir, pois menor 

intensidade de luz durante a noite ajudará a acalmar-se das actividades do dia. Meditar, 

ler ou ouvir música clássica, são estratégias repousantes;  manter horários fixos de sono 

nos fins de semana, uma vez que é difícil recuperar o sono perdido e dormir mais tarde 

nos fins de semana irá tornar mais difícil conciliar o sono correctamente no domingo à 

noite e continuará a causar débito de sono e sintomas que afectam os seus estudos.  
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Uma boa organização da higiene do sono (conjunto de regras destinadas a pro-

porcionar um sono eficaz e contínuo), poderia trazer, não só, melhoria na qualidade do 

sono como na qualidade de vida e promoção da saúde e consequentemente no rendi-

mento escolar (Duarte, 2007). 

 
6.1 – HÁBITOS DE SONO E FADIGA 

 

A má qualidade do sono é um sintoma que aparece com frequência associado à 

fatiga, diminuição das capacidades cognitivas e motoras durante o dia e a uma maior 

incidência de acidentes de transito e laborais (Espinhosa et al., 2002).  

A fadiga é considerada como resultante de um processo de degradação crescente 

da eficiência motora ou mental, relacionada com a produção excessiva de actividade para 

além do estádio em que a energia deveria ser restaurada por um contributo exterior e/ou 

pelo repouso e o sono (Doron & Parot, 2001). 

A fadiga pode ser definida como a impossibilidade de manter uma força ao nível 

esperado, ou a debilidade para realizar performances rotineiras, sendo que o indivíduo 

tem a sensação da necessidade de aumentar o esforço continuamente para manter a 

mesma força, ou seja, a fadiga pode ser descrita como uma sensação de fraqueza, falta 

de energia e exaustão, que vai dificultar a realização das actividades de vida diárias. É 

caracterizada por uma sensação de incapacidade e falta de motivação (Levy, 2003). Ou 

ainda, como um conjunto de alterações que ocorrem no organismo e que levam a uma 

sensação de cansaço e à diminuição da capacidade de trabalho, (Fiamoncini & Fiamon-

cini, 2003). 

A fadiga é também definida como uma sensação subjectiva de exaustão, influen-

ciada pelo ritmo circadiano, podendo variar quanto a sua duração, frequência e grau 

(Coelho & Sawada, 1999). 

Relativamente à sua localização, a fadiga pode desenvolver-se em três locais 

possíveis: no sistema nervoso, nos músculos e na junção neuromuscular (Seeley, Ste-

phens & Tate, 2005): 

• Fadiga psicológica: É considerado o tipo de fadiga mais comum, é atribuída causa 

psicogénica e mediada pelo sistema nervoso central. O estabelecimento e dura-

ção da fadiga psicológica, varia conforme o estado emocional do indivíduo. Neste 

tipo de fadiga o músculo mantém a sua capacidade funcional, mas o indivíduo 

acredita que não é possível realizar um trabalho muscular suplementar. 
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• Fadiga muscular: Este tipo de fadiga ocorre na fibra muscular e resulta da deple-

ção de Adenosina Trifosfato (ATP). Sem níveis de ATP suficientes para fazer o 

músculo funcionar este apresenta como consequência o declínio da tensão que o 

músculo em condições normais é capaz de produzir. Para Bugard, “a fadiga mus-

cular é uma baixa consecutiva da contractilidade do músculo (o funcionamento do 

mesmo), enquanto uma estimulação adequada é mantida constante. Esta baixa 

de contractilidade é reversível pelo repouso” (Veremeil, 1987, cit in Cardoso, et 

al., 2005). 

• Fadiga sináptica: A fadiga sináptica tem origem na junção neuromuscular. Este 

tipo de fadiga é raro em situações fisiológicas normais, mas pode ocorrer em 

situações de exercício extremo. Esta dá-se quando existem potenciais de acção 

frequentes e continuados sendo que a libertação de acetilcolina do terminal pré-

sináptico é superior à sua síntese, desta maneira as vesículas sinápticas entram 

em depleção e a acetilcolina libertada não é suficiente para estimular as fibras 

musculares. 

Alguns dos sintomas mais comuns da fadiga são: diminuição da motivação, per-

cepção e atenção; capacidade de raciocínio prejudicada e um menor desempenho em 

actividades físicas e mentais (Nahas, 2001 cit in Fiamoncini & Fiamoncini, 2003). Outros 

sinais podem ser: anorexia e polidipsia, insónia, perda de peso, alterações gastrointesti-

nais, aumento do tempo de recuperação (frequência cardíaca), estados de humor (hipe-

ragressividade e hiperemotividade), fraca capacidade de adaptação ao meio envolvente, 

podendo haver maior susceptibilidade a infecções como constipações ou gripes (Cação, 

s.d.) 

As causas físicas incluem: falta de sono; uma dieta rigorosa ou má alimentação, o 

que resulta em deficiência de vitaminas e minerais; podem advir de efeitos colaterais de 

medicamentos ou sensibilidade a agentes químicos; devido ao facto de habitar ou traba-

lhar em ambientes húmidos e quentes; gripes prolongadas. As possíveis causas emocio-

nais incluem sintomas como exaustão; tédio; mudanças significativas no dia-a-dia (situa-

ções de crise familiar ou laboral) e ansiedade. 

Podemos considerar dois tipos de fadiga: a Aguda e a Crónica. A fadiga aguda é 

caracterizada por Fiamoncini & Fiamoncini (2003) como um “estado onde a capacidade 

dos músculos em responder a estímulos e produzir trabalho é sensivelmente diminuída. 

Pode ser considerada uma resposta normal ao stress decorrente de actividades físicas 

intensas, executadas por um longo período de tempo”. Esta é um mecanismo protector, 

mas quando se torna excessiva ou constante (crónica) deixa de ser um mecanismo pro-
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tector e pode levar a uma fuga de actividade, (Piper et al., (s.d.) cit in Coelho e Sawada 

(1999). 

 A Fadiga Crónica não é caracterizada como uma doença mas sim como uma sín-

drome, ou seja, um conjunto de sintomas constitucionais e neuro-psiquiátricos que ocor-

rem com diferentes manifestações, (Falcão, 1999). A síndrome da fadiga crónica (SFC) é 

caracterizada por uma fadiga prolongada e debilitante, com duração superior a seis 

meses, que surge inesperadamente ou que evolui lentamente, e que não teria nenhuma 

razão aparente para surgir. Frequentemente associados à fadiga crónica, são descritos 

outros sintomas como cefaleia, dor de garganta recorrente, gânglios na região cervical, 

alterações do sono, dores nos músculos e depressão, distúrbios intestinais, dores de 

garganta, linfonodos cervicais, febre leve e distúrbios de memória (Falcão, 1999). 

 Muitos órgãos podem ser afectados numa síndrome e a pessoa com fadiga cróni-

ca pode apresentar sintomatologia diversificada, onde se incluem: necessidade de 

aumentar o esforço para manter o mesmo nível de força; mialgias; distúrbios intestinais 

(prisão de ventre, diarreia); Alterações psíquicas, que podem estar relacionadas a algum 

comprometimento cerebral, sendo o principal sintoma a depressão; Sono interrompido 

várias vezes à noite e não restaurador (a pessoa acorda cansada); distúrbios da memó-

ria, que sugerem que o paciente não atinge uma das fases do sono normal, em que tanto 

a memória como outras funções cerebrais se reorganizam; fibromialgia; cefaleias com 

características, padrão ou gravidade novas, (Fuller & Morrison, 1999). 

 A síndrome da fadiga crónica não tem ainda causa confirmada. Existem diversas 

teorias a ser investigadas, de entre as quais a doença ser desencadeada por um agente 

infeccioso (influenza, Epstein-Barr, herpes, citomegalovirus, toxoplasma e chalmydia), ser 

decorrente de uma resposta do sistema imune, entre outras (Levy, s.d.; Goldenberger, 

s.d.).  

 Actualmente não existe cura para a SFC, pois esta não tem causa ou mecanismo 

conhecidos, portanto o seu tratamento não é bem determinado, havendo necessidade de 

esclarecer o utente e familiares a respeito desta síndrome, (Goldenberger, s.d.). Não 

existe um medicamento específico, mas o tratamento sintomático pode ser útil, utilizando-

se analgésicos e anti-inflamatórios não esteróides para combater as dores musculares, a 

febre, a dor de cabeça, e antidepressivos para melhorar o sono. Algumas pessoas recu-

peram completamente em seis meses, enquanto que outras continuam a ter os sintomas 

até ao fim da vida (Levy, s.d.; Síndrome da Fadiga Crónica, 2003). 

 Segundo a Síndrome da Fadiga Crónica (2003), se tiver SFC, é benéfico manter 

um estilo de vida saudável, recomendando-se que: 
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• Faça uma dieta equilibrada e tenha repouso adequado; 

• Faça regularmente exercício mas não ao ponto de ficar cansado; 

• Mantenha um bom equilíbrio emocional e físico de modo a poder controlar o 

stress. 

Lidar com a SFC pode ser um desafio devido às flutuações das queixas. Na gran-

de maioria dos casos, um apoio por psicólogo ou psiquiatra será útil. A doença é debili-

tante em todos os utentes e alguns casos são acompanhados de depressão. Os utentes 

precisam tanto de tratamento sintomático como de suporte emocional. É imprescindível 

que o utente colabore no tratamento, assim como a família e os amigos colaborem pres-

tando apoio emocional (Levy, s.d.). 

Na maioria dos doentes, a fadiga não é um problema isolado, mas antes um sinal 

de alarme resultado de uma alteração física ou psíquica. Sabe-se, contudo, que a ansie-

dade, o stress, as alterações de humor, as depressões, o sono não reparador e outros 

problemas se revelam como grandes causadores de cansaço e por isso devem ser com-

batidos desde cedo, (Sena, 2006). 

A fadiga e as alterações do sono encontram-se interligadas pois, alterações do 

ritmo de sono alterações respiratórias, alterações do movimento durante o sono, insónias 

ou parassónias levam a que de manhã a pessoa se levante já fatigada (Sena, 2006). 

Diariamente, precisamos de um período de descanso que nos permita recuperar e 

acumular a energia necessária para o dia seguinte. Regra geral, ao fim de um dia de tra-

balho, uma noite de sono, dever-nos-ia deixar preparados para enfrentar as tarefas diá-

rias. Contudo, é cada vez mais comum ouvir relatos de pessoas que se queixam de que 

uma noite de sono não é suficiente para recuperar forças. Este é apenas um dos muitos 

sintomas da fadiga, cuja acumulação se repercute em todas as actividades que desem-

penhamos (Vale, 2002). 

A maioria das pessoas que, com regularidade, não consegue ter um sono repara-

dor, sente fadiga intelectual, física e menor rendimento laboral e esse cansaço acaba por 

se repercutir ao nível de diversas funções cognitivas, como a memória, a concentração e 

o raciocínio, entre outras (Sena, 2006). 

Todos nós sabemos ou imaginamos o que é dormir com qualidade, no entanto, as 

vicissitudes da vida e os projectos em que a pessoa está envolvida acabam, na maioria 

das vezes, por retirar essa qualidade ao sono. Deste modo, é benéfico para qualquer 

pessoa, implementar medidas simples de higiene do sono para poder dormir bem, (Gon-

çalves cit in Sena, 2006). 
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Os estudantes devem ser ajudados a tomar consciência sobre a eficiência do seu 

desempenho, especialmente quando estão fatigados. Eles devem ser instruídos sobre os 

ritmos circadianos de desempenho e de habilidades cognitivas, bem como sobre o reco-

nhecimento dos efeitos da fadiga, resultante do défice de horas de sono. Estratégias de 

promoção de higiene do sono tais como programar sestas restauradoras e/ou a reestrutu-

ração das rotinas quotidianas, devem ser recomendadas e implementas. 
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7 - DISTÚRBIOS DO SONO 

 

Os estudos epidemiológicos têm posto a descoberto a elevada prevalência dos 

transtornos do sono em diferentes culturas e grupos de doentes. Estima-se que cerca de 

um terço da população apresentará algum tipo de disfunção do sono durante a sua vida 

(Baéz et al., 2005). 

A escassa qualidade do sono e os transtornos do sono são mais habituais do que 

seria desejável. O mesmo é demonstrado pelas estatísticas referentes ao assunto. Os 

transtornos do sono constituem um dos problemas de saúde mais relevante das socieda-

des ocidentais. A importância de uma boa qualidade do sono é fundamental como factor 

determinante de saúde, mas também como elemento promotor de uma boa qualidade de 

vida (Sierra, et al., 2002). 

Existem algumas categorias de distúrbios relacionados ao ciclo vigília/sono huma-

no características de determinadas fases do desenvolvimento da nossa espécie. Como 

exemplos, há bébés com grande dificuldade em consolidar o padrão circadiano, adoles-

centes que não conseguem manter-se suficientemente despertos nas primeiras horas de 

aula, adultos com ciclo vigília/sono diferente de 24 e idosos que frequentemente apresen-

tam fragmentação de sono. Todos estes distúrbios geralmente têm a sua ocorrência faci-

litada por complicadores ambientais e/ou patologias diversas, característicos de cada 

faixa etária. 

A investigação clínica tem conseguido demonstrar a importância do carácter rítmi-

co de certos fenómenos ou entidades patológicas, para a sua compreensão, como por 

exemplo dos distúrbios do sono, das perturbações afectivas e das doenças cárdio-

vasculares (Moniz, 2007). Neste sentido, em 1980, a terceira versão revista do Manual de 

Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais DSM-II-R) admitiu e incluiu, definitiva-

mente, a base circadiana do distúrbio do horário do sono-vigília. 

Os distúrbios de alguns ritmos circadianos, e particularmente os distúrbios do 

sono, constituem hoje perturbações graves que afectam muitas pessoas. Com efeito, 

estudos epidemiológicos sobre os transtornos do sono revistos por Guilleminault & Luga-

resi (1983) cit in Duarte (1996) demonstram que: 

- 15% da população americana queixa-se de transtorno frequente ou persistente 

do sono;  

- 1 a 2% queixa-se de sonolência diurna persistente ou excessiva;  
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- a frequência de queixas de sono/vigília aumenta progressivamente com a idade, 

particularmente queixas de insónia; 

- as queixas de dificuldade em manter o sono e de despertar prematuro são mais 

frequentes em indivíduos mais velhos, enquanto que a dificuldade em adormecer 

parece ser mais característica em adultos mais jovens;  

- o uso de pílulas para dormir aumenta com o avanço da idade e é mais comum 

nas mulheres do que nos homens, tal como os efeitos da perda de sono sobre o 

humor pois as mulheres relatam mais alterações no sono do que os homens. 

 Smeltzer et al. (1993) por seu turno referem que 40% da população de adultos 

não está satisfeita com a qualidade do seu sono, destes 15 a 20% consultam um médico 

e 50% dos médicos prescrevem sedativos-hipnóticos. 

 As técnicas utilizadas no estudo da privação do sono são diversas e vão desde a 

privação total (em dias consecutivos ou alternados), à privação parcial (metade da noite), 

à privação selectiva (supressão do sono REM ou de certas fases do NREM) ou à anteci-

pação do sono (por exemplo período de sono das 17 à 1 hora da manhã). 

 A respeito da privação do sono, Vazquez (1990) diz que o sujeito após 3 a 4 noi-

tes sem dormir experimenta um impulso irresistível para dormir em qualquer situação, 

aparecendo microssonos espontâneos mesmo que lute por permanecer desperto. Acres-

centa ainda que uma das alterações mais notáveis da privação absoluta é sobre o estado 

de ânimo, tornando-se o sujeito muito irritado, fatigado e nervoso. É-lhe igualmente difícil 

realizar tarefas que exijam coordenação e atenção, e nalguns indivíduos observaram-se 

alucinações visuais ou auditivas que aparecem com uma periodicidade de 90 a 100 minu-

tos. Estes fenómenos desaparecem tão rápido quanto mais rápido for permitido ao sujeito 

recuperar o sono. Da mesma opinião partilha Martinez (1999) ao referir que a privação do 

sono compromete o desempenho nas tarefas cognitivas envolvendo a memória, aprendi-

zagem, raciocínio lógico, cálculos aritméticos, reconhecimento de padrões, processos 

verbais complexos e poder de decisão. 

 Desconhece-se se privações muito longas poderiam produzir estados psicóticos 

no homem, pois como sabemos, qualquer investigação está confinada a limites éticos 

que impedem tais experiências, mas estudos com animais mostram que uma privação 

completa de sono conduz a um estado amotivacional, de anemia e finalmente de sono 

REM podendo produzir estados de psicoses.  

 Esta opinião não é porém corroborada por Hartmann (1988) cit in Duarte (1996), 

ao admitir que “nenhum efeito se produz sobre o sujeito a não ser um incremento na 

duração de fases, nas noites posteriores ás da privação”. 
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 Dada a impossibilidade que existe de se privar o ser humano da totalidade das 

fases do sono torna-se difícil fazer estudos absolutamente controlados. Contudo com o 

aumento dos conhecimentos sobre o sono e seus transtornos, surgiu a necessidade de 

um sistema de classificação que promovesse a comunicação entre os que se dedicam ao 

seu estudo e aqueles que trabalham com problemas de sono. 

 É deste modo que em 1979 a ASDC (Association of Sleep Disorders Center) criou 

um sistema de classificação de perturbações de sono (CDDS) baseada na sua sintomato-

logia, agrupando-as em quatro categorias principais: 

- Transtornos de iniciação e manutenção do sono (TIMS) 

- Transtornos de sonolência excessiva (TSE) 

- Transtornos do horário de sono/vigília (THSV) 

- Parassónias 

 Desta nosologia dos distúrbios do sono deriva uma outra originária da American 

Psychiatric Association (APA), a DSM -II-R que contém uma classificação própria, com 

critérios diagnósticos operativos e divididos em duas categorias: dissónias e parassónias. 

 As primeiras caracterizam-se fundamentalmente por transtorno na quantidade, na 

qualidade ou no tempo de sono e englobam: transtornos de insónia, transtornos de hiper-

sónia e transtornos do horário de sono/vigília. 

 As segundas (parassónias) constituem um grupo heterogéneo de eventos noctur-

nos episódicos, que ocorrem durante o sono ou no limiar entre vigília e sono (Kaplan & 

Sadock, 1989 cit in Duarte, 1996). Tanto as classificações da CDDS como as do DSM II - 

R reconhecem o princípio fundamental de que os transtornos do sono são um sintoma 

comum de muitos transtornos mentais e físicos, podendo mesmo ser o próprio distúrbio 

do sono a iniciar ou exacerbar outros transtornos físicos ou mentais. 

 A classificação da ASDC de transtornos do sono é em geral uma nosologia mais 

específica e detalhada do que a classificação do DSM-II-R e inclui certos transtornos físi-

cos que esta desvaloriza. Para além disto, há ainda a considerar que os critérios para o 

diagnóstico de transtornos do sono no DSM-II-R não se referem a procedimentos labora-

toriais como o registo de sono, enquanto a nosologia da ASDC apela para a polissono-

grafia para fins de diagnóstico diferencial. 

 Na DSM-III os distúrbios do sono aparecem como grupo diferenciado mas os rela-

cionados com o trabalho por turnos ainda não são valorizados como entidade integrada. 
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 Nova revisão desta classificação é feita sete anos após, aparecendo a DSM III-R, 

referindo esta sim os distúrbios do sono do trabalho por turnos. 

 A DSM-III-R diferencia três tipos de transtornos persistentes do horário do 

sono/vigília: tipo frequentemente alternante, tipo avançado ou retardado e tipo desorgani-

zado. 

 No tipo frequentemente alternante, a incompatibilidade resulta de uma mudança 

frequente no horário de trabalho ou mudanças frequentes no fuso horário.  

 A característica fundamental dos transtornos do horário de sono/vigília é uma 

incompatibilidade entre ritmo circadiano do sono/vigília do indivíduo e do horário de 

sono/vigília exigido pelo seu ambiente. Esta incompatibilidade resulta em queixas de 

insónia (quando o indivíduo tenta dormir mas é incapaz de o fazer) ou de sonolência 

diurna excessiva (quando o indivíduo é incapaz de permanecer alerta quando a vigília é 

necessária). 

 A DSM-III-R chama-nos ainda a atenção para o relógio biológico, ou o ritmo circa-

diano endógeno do indivíduo, assim como para as diferenças individuais na tolerância ao 

trabalho por turnos. Refere-se também às consequências principais que deste advêm, 

tais como os acidentes de trabalho, as úlceras gastroduodenais, mal - estar e alterações 

nas actividades sociais. 

 Mais tarde, e numa revisão da CDDS, surge a classificação Internacional dos Dis-

túrbios do Sono (CIDS-90) em que “os distúrbios do sono do trabalho por turnos” constitui 

uma entidade clínica de pleno direito. 

 É de referir no entanto que “a secção dos distúrbios do ritmo do sono/vigília já era 

o menos problemático em virtude das bases cronofisiológicas”. Melhor dizendo, embora 

se considere o distúrbio do sono do trabalho por turnos como uma situação transitória 

(relacionada com os horários de trabalho), admite-se a base circadiana e cronofisiológica 

do distúrbio (Silva, 1994). 

 A CIDS 90 divide os distúrbios primários do sono em duas secções: parassónias e 

dissónias. Desta última sobressai um subgrupo referente aos distúrbios dos ritmos circa-

dianos, onde estão incluido como podemos ver no diagrama seguinte os distúrbios rela-

cionados com o atraso de fase, a travessia de fusos horários (jet lag), o trabalho por tur-

nos e um quarto grupo onde se inserem todos os distúrbios para os quais não existe 

informação suficiente. 
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Classificação internacional dos distúrbios do sono (cids- 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora muitos dos distúrbios que ocorrem, quer na criança quer no adulto sejam 

fenomenologicamente os mesmos, assumem um significado completamente distinto. 

Existem distúrbios comuns, distúrbios com significado completamente diferente e distúr-

bios específicos de cada grupo. Quando há um verdadeiro distúrbio fisiológico nos meca-

nismos do sono ou de outros sistemas relacionados com o sono, como na narcolepsia, 

nas convulsões associadas ao sono ou na apneia obstrutiva do sono, os distúrbios são 

idênticos. A enurese nocturna por seu turno, constituirá ou não um distúrbio dependendo 

da idade em que ocorra. Os terrores nocturnos podem ser considerados distúrbio quer 

aos 3 quer aos 33 anos mas “desenvolvimental” e por isso normal na primeira infância 

mas anormal no adulto. 

Há distúrbios do sono únicos na criança: problemas que reflectem rotinas de sono 

inadequadas, organizadas pelos pais e problemas que traduzem hábitos estabelecidos 

também pelos pais associados ao processo de transição do sono. 

Os distúrbios do sono bem como outros problemas relacionados com a ausência 

do sono, têm um impacto profundo na estrutura e na distribuição do sono. Os sintomas 

DISTÚRBIOS DO SONO 

Distúrbios primários do 
sono 

Relacionados com 
doença mental 

Devidos a condição 
médica 

Induzidos por 
substâncias 

Parassónias Dissónias 

Insónia primá-

ria 

Hipersónia 

primária 

Narcolépsia Distúrbios relaciona-

dos com a respiração 

Distúrbios do 

ritmo circa-

Não especifi-

cados 

Atrasos de fase Jet lag Trabalho por turnos Inespecíficos 
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desses distúrbios podem ser diversos e complexos, sendo que os mais frequentes são a 

insónia e a sonolência excessiva. 

Segundo a classificação internacional dos distúrbios do sono, os distúrbios divi-

dem-se em quatro grandes grupos: 

 

Classificação internacional dos distúrbios do sono 

Dissónias 
Distúrbios intrínsecos do sono 
Distúrbios extrínsecos do sono 
Distúrbios do sono relacionados com o ritmo circadiano 

Parassónias  
Distúrbios da transição sono-vigília 
Parassonias geralmente associadas ao sono REM 
Outras parassónias 

Distúrbios do sono associados a 
alterações médico-psiquiátricas 

Associadas a patologias mentais 
Associadas a doenças mentais 
Associadas a outras afecções médicas 

Distúrbios de sono propostos  

Sono curto 
Sono longo 
Síndrome de hipovigilância 
Mioclonia fragmentada 
Hiperidrose do sono 
Distúrbio do sono associado ao ciclo menstrual 
Distúrbio do sono associado à gestação 
Alucinações hipnagógicas aterrorizantes 
Taquipnedia neurogénica associada ao sono 
Laringoespasmo relacionado com o sono 
Síndrome de “engasgo” durante o sono 

 

Os Transtornos Primários do Sono supostamente decorrem de anormalidades 

endógenas nos mecanismos de geração ou nos horários de sono/vigília e frequentemen-

te são complicados por factores de condicionamento.Esses transtornos, por sua vez, são 

subdivididos como já referido em: dissónias e parassónias (Rente & Pimentel, 2003). 

Os distúrbios associados a alterações médico-psiquiátricas podem classificar-se 

em três grandes grupos: 

Associados a patologias mentais: O Transtorno do Sono Relacionado com Outro 

Transtorno Mental envolve uma queixa proeminente de distúrbio do sono resultante de 

um transtorno mental diagnosticável (frequentemente Transtorno do Humor ou Transtor-

no de Ansiedade), que, no entanto, é suficientemente severa para indicar uma atenção 

clínica independente. Presumivelmente, os mecanismos fisiopatológicos responsáveis 

pelo transtorno mental também afectam a regulação do ciclo de sono – vigília, sendo 

reconhecido pela comunidade médica que os distúrbios psiquiátricos podem alterar a 

qualidade do sono. 

Associados a doenças neurológicas: os doentes que possuem problemas de 

ordem neurológica como seja a epilepsia, queixam-se normalmente de perturbações 

ocorridas durante o momento de dormir ou durante as horas de sono durante a noite; 
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Associadas a outras afecções médicas: O Transtorno do Sono Devido a uma 

Condição Médica Geral envolve uma queixa proeminente de distúrbio do sono resultante 

dos efeitos fisiológicos directos de uma condição médica geral sobre o sistema de sono - 

vigília. Enquadram-se neste grupo os problemas relacionados com as alterações do sis-

tema orgânico como por exemplo os sistemas cardiovascular, respiratório e digestivo. 

Os distúrbios agrupados na classe “distúrbios de sono proposto” são distúrbios 

que ainda não se encontram bem esclarecidos pela comunidade científica. 

 

• Dissonias 

Dissonias são distúrbios do sono que acarretam sintomas como insónia e/ou 

sonolência diurna. As principais são: hábitos inadequados, uso de álcool ou de medica-

mentos para dormir, apneia obstrutiva, movimentos periódicos dos membros, narcolepsia, 

e os distúrbios do ritmo circadiano. 

Conceitua-se insónia como sendo o sono não reparador, insatisfatório, de quanti-

dade inadequada ou de baixa qualidade. Na grande maioria das vezes a insónia está 

relacionada com a redução da quantidade de horas necessárias para um sono satisfató-

rio. Esta quantidade ideal de horas de sono é uma característica individual. Muitas vezes 

a queixa de insónia está relacionada à qualidade do sono, condição em que o indivíduo 

refere que não acorda bem, que, embora tenha dormido uma quantidade de horas de 

sono satisfatória, o seu sono não foi reparador.  

É considerada como a dificuldade em iniciar ou manter o sono. Relativamente ao 

período de sono pode ser classificada em inicial (quando a pessoa apresenta dificuldade 

em iniciar o sono) intermédia (dificuldade em manter o sono) e final (apresenta despertar 

precoce). 

Quanto à duração classifica-se de curta, transitória e crónica. A insónia de curta 

duração decorre de alterações ambientais, stress, ansiedade e/ou depressão e desapa-

rece espontaneamente quando o indivíduo se adapta às mudanças e remove os factores 

causais. A insónia transitória dura geralmente uma a três semanas e a insónia crónica 

tem uma duração superior a três semanas podendo permanecer para o resto da vida. É 

mais frequente em pessoas com distúrbios psiquiátricos, dependentes do álcool ou outras 

drogas, portadores de demência ou doenças ou condições graves (Geib, 2003). 

Um outro tipo de insónia é a designada psicofisiológica ou comportamental ou 

aprendida que está associada aos estados de ansiedade e a comportamentos inadequa-

dos tais como expectativas negativas relativas ao sono e ao cansaço diurno, hábitos irre-
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gulares de sono, persistência de pensamentos em problemas e situações de conflito na 

hora de dormir (Geib, 2003). 

A investigação científica, revela que cerca de 30% a 40% dos adultos têm algum 

grau de insónia e em cerca de 10% a 15%, a insónia é crónica e / ou grave. Este é um 

distúrbio comum e a sua prevalência em estudos outsiders podem oscilar entre 2 e 4% 

dos adultos na idade média de vida, (Rosales et al., 2007). 

A apneia do sono corresponde a uma paragem respiratória durante o sono, que 

quando se torna frequente, pode comprometer gravemente a saúde e a qualidade de 

vida. A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é frequente e caracteriza-se 

basicamente pelo ressonar alto e pela sonolência diurna excessiva. É uma doença cróni-

ca de etiologia multifactorial mas, na maioria dos casos, está associada ao excesso de 

peso (Pereira et al., 2001). 

A Apneia do Sono é definida pela paragem do fluxo de ar durante um período de 5 

segundos ou de dois ciclos respiratórios. A Hipopneia do Sono é caracterizada pela redu-

ção do fluxo aéreo em 50% ou mais, no mesmo período de tempo. O número de apneias 

por hora de sono (índice de apneia) acima de 5 tem sido considerado como critério de 

anormalidade. Um índice de apneia de cinco ou menos episódios por hora é considerado 

um quadro leve. Acima desse número, aumentam os riscos de morbilidade. Considera-se 

grave a ocorrência de 20 ou mais episódios de apneia por hora na presença de hiperten-

são arterial sistémica, arritmias cardíacas e sonolência diurna (Geib et al., 2003).  

O aspecto unificador na caracterização da Síndrome da Apneia/Hipopneia do 

Sono é a hipoxémia com baixa da saturação da hemoglobina, que ocorre crónica e recor-

rentemente apenas durante os períodos de sono sendo que, adicionalmente, pode ocor-

rer hipercapnia. Em consequência, durante o sono, desenvolve-se um aumento da pres-

são arterial, da frequência cardíaca e do tónus simpático. Estas alterações acentuam-se 

ainda mais nos despertares mínimos que ocorrem durante o mesmo, havendo uma dimi-

nuição acentuada da qualidade do sono, com repercussão na disposição do período de 

vigília (Alves, Ejzenberg & Okay, 2002,). A longo prazo, podem ser afectados o cresci-

mento, o desenvolvimento e a integridade do aparelho cardiovascular.  

A Síndrome da Apneia/Hipopneia do Sono ocorre através de dois mecanismos 

diferentes, que podem ser encontrados isolados ou em associação no mesmo utente: a 

obstrução da via aérea e a redução do estímulo respiratório do sistema nervoso central 

(SNC) (Alves, Ejzenberg & Okay, 2002,).  

A vida dos indivíduos que sofrem da Síndrome da Apneia do Sono está em perigo 

todas as noites. A possibilidade de não acordar de uma única suspensão da respiração 
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seria suficiente para os matar por asfixia mas, os mecanismos de controlo do cérebro 

trabalham tão bem que tal perigo é extremamente pequeno. As pessoas que sofrem da 

síndrome da apneia do sono não morrem de asfixia durante o mesmo, excepto em casos 

de ingestão excessiva de bebidas alcoólicas e/ou de hipnóticos, uma vez que ambos 

diminuem a actividade do centro cerebral da respiração. No entanto, a saúde destas pes-

soas está em risco por razões completamente diferentes, primeiro porque a tendência 

para adormecerem durante o dia deixa-os altamente sujeitos a ter acidentes; em segundo 

porque as lutas nocturnas para renovarem a respiração têm um efeito significativo no 

funcionamento do sistema cárdio-respiratório. Quase metade dos que sofrem da síndro-

me de apneia do sono sofrem também de hipertensão arterial e existem muitas evidên-

cias de que a síndrome é a causa directa desta, estando estas pessoas expostas a todas 

as doenças e complicações relacionadas com a hipertensão arterial, (Lavie, 1998). 

A hipersónia, ou sonolência diurna, afecta cerca de 5 em cada 100 indivíduos da 

população em geral, com um leve predomínio entre os homens, (Bixler et al., 1979 cit in 

Lewis, 1995).  

Num estudo realizado em 33 crianças livres de queixas relativas ao sono, que 

mantinham um tempo estável de 10 horas de sono, foi avaliada a necessidade de dormir. 

Esta diminuía gradualmente, com o princípio da adolescência. O estudo indicou que as 

necessidades de sono não mudavam significativamente durante a adolescência. O sono 

total parecia permanecer num nível estável quando havia oportunidade de ter 10 horas 

contínuas de sono. Havia, contudo, algumas diferenças entre homens e mulheres. A úni-

ca mudança observada durante os anos da adolescência era a duração combinada dos 

estágios de sono de onda lenta que, relativamente a outros estágios, tendia a declinar, 

(Carskadon & Dement, 1987 cit.in Lewis, 1995). 

A narcolepsia é uma doença crónica de etiologia desconhecida que atinge igual-

mente os dois sexos, começa na segunda década de vida, em 70% a 80% dos casos, e 

caracteriza-se por sonolência diurna excessiva e ataques de sono irresistíveis, geralmen-

te associados a episódios de cataplexia e outros fenómenos ligados ao sono REM. Tradi-

cionalmente, é considerada pelos pediatras, como uma doença rara na criança no entan-

to, é importante salientar que o diagnóstico é feito muitas vezes com um atraso importan-

te, em média de 13 a 14 anos após o início dos sintomas (Pissarra et al., 2001). 

As doenças de hipersonolência de base neurológica têm frequentemente o seu 

início na adolescência e podem ter um impacto profundo no desenvolvimento académico 

e social. Este tipo de perturbações passa frequentemente despercebido e pode levar a 

que as crianças pareçam preguiçosas, desmotivadas ou com dificuldades de aprendiza-
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gem (Garcia & Wills, 2001). Os ataques de sono podem durar de poucos segundos a 30 

minutos e ser precipitados por uma actividade monótona e sedentária como ver televisão, 

ler ou ficar sentado na sala de aulas (Lewis, 1995).  

 Este distúrbio é considerado como uma inversão da ordem natural do sono, uma vez que 

a estrutura do sono dos indivíduos com narcolepsia é muito diferente das pessoas nor-

mais. Enquanto as últimas iniciam o sono com fases diferentes da do sono REM, atingin-

do apenas o primeiro sono REM cerca de 90 minutos após ter adormecido, o ritmo do 

sono dos narcolépticos é invertido: eles adormecem directamente no sono REM e esta 

inversão existe, tanto no sono da noite como no do dia (Lavie, 1998). 

Devemos recordar que o sono REM é caracterizado tanto por paralisia muscular 

como por sonhos. Por outras palavras, a frouxidão dos músculos que ataca os narcolépti-

cos durante um ataque de sono e os sonhos lúcidos que eles relatam na conclusão do 

ataque fazem parte do sono REM normal. Mas, em contraste com as pessoas normais e 

saudáveis, que permanecem conscientes dos acontecimentos que ocorrem no sono 

REM, a não ser que acordem no meio deste, os narcolépticos que adormecem directa-

mente no sono REM durante a sua rotina diária não podem deixar de estar conscientes 

dos mesmos (Lavie, 1998). 

A pessoa com narcolepsia costuma apresentar um ou mais de outros três aspec-

tos clínicos típicos: cataplexia, paralisia do sono e alucinações hipnagógicas. Enquanto 

cerca de 90% dos indivíduos apresentam um ou mais destes aspectos, apenas 10% 

apresenta os três.  

A cataplexia caracteriza-se pela fraqueza muscular súbita, geralmente desenca-

deada por uma risada ou emoção. Ocorre queda da mandíbula, queda da cabeça, flexão 

dos joelhos ou de todo o corpo. Estes ataques podem durar de alguns segundos até 30 

minutos e ocorrem em cerca de 70 a 80% dos indivíduos com narcolepsia.  

As alucinações hipnagógicas são percepções auditivas e/ou visuais irreais no iní-

cio ou ao final do sono, com duração de segundos a minutos.  

A paralisia do sono é a sensação de perda do controlo motor com imobilidade, que pode 

ocorrer, episodicamente, na hora de dormir ou ao despertar, com duração de segundos a 

minutos (Alves, Ejzenberg & Okay, 2002). 

 

• Parassonias  

A outra categoria das perturbações primárias do sono designa-se por parassónias, 

caracterizadas por comportamentos anormais ou acontecimentos fisiológicos, que ocor-
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rem em associação com o sono, em fases específicas deste, ou na transição sono-vigília. 

Ao contrário das dissónias, as parassónias não implicam alterações dos mecanismos 

geradores dos estados de sono e vigília, nem dos horários do adormecer ou do desper-

tar. Assim, as parassónias envolvem a activação de sistemas fisiológicos em momentos 

inapropriados no decorrer do ciclo sono-vigília. Estas perturbações envolvem a activação 

do sistema nervoso autónomo, sistema motor ou processos cognitivos, durante o sono ou 

a transição sono-vigília. Muitas vezes, ocorrem tipos específicos de parassónias em fases 

específicas do sono. Os sujeitos com parassónias apresentam-se geralmente com quei-

xas de comportamento invulgar durante o sono, em detrimento das queixas de insónia ou 

de sonolência excessiva durante o dia, (American Psychiatric Association, 2002). São 

manifestações e comportamentos que ocorrem durante o sono e que frequentemente não 

causam insónia ou sonolência diurna. As mais comuns são: Síndrome das Pernas Inquie-

tas (Acatísia), Sonambulismo, Terrores Nocturnos (Pavor Nocturnus), Pesadelos, Bru-

xismo e Sonilóquio. 

O Síndrome das Pernas Inquietas (Acatísia), é uma perturbação bastante comum 

que costuma aparecer exactamente antes de adormecer, particularmente entre os maio-

res de 50 anos. Sobretudo em situações de stress, as pessoas com acatísia experimen-

tam um ligeiro mal-estar nas pernas, juntamente com movimentos espontâneos e incon-

troláveis das mesmas. Desconhece-se a causa desta perturbação, mas mais de um terço 

dos afectados têm antecedentes familiares (Berkow, s.d.). 

Outro tipo de parassónia é o Sonambulismo, que se caracteriza pela execução de 

comportamentos motores durante o sono, desde sentar-se no leito, levantar-se e deam-

bular. O acto de andar de forma semiconsciente durante o sono sem se aperceber disso 

é mais frequente no final da infância e durante a adolescência. O indivíduo não sonha 

durante os estados de sonambulismo, de facto, a actividade cerebral nesse período, 

embora normal, parece-se mais com a de um indivíduo desperto do que com a de um 

estado de sono, (Berkow, s.d.). 

Estima-se que 15% das crianças tiveram pelo menos um episódio de sonambu-

lismo. Este valor desce para 2,5% na população adulta em geral. O episódio de sonam-

bulismo, habitualmente, dura menos de 20 minutos e durante este período, os indivíduos 

geralmente apresentam expressão vazia, comportam-se como se fossem indiferentes ao 

ambiente e apresentam baixos níveis de consciência e reactividade. Após despertarem, 

aparentemente não recordam os eventos ocorridos durante o episódio (Lewis, 1995). 
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O sonambulismo que surge geralmente, nas primeiras três horas de sono é um 

fenómeno do sono NREM de estágios 3 e 4 (Karakan, 1988 cit in Garfinkel; Carlson e 

Weller, 1992). 

O terror nocturno caracteriza-se pelo despertar súbito, quando o indivíduo sentar-

se na cama, com o olhar assustado, pálido e transpirando abundantemente. Nestes 

casos o indivíduo, não refere sonhos ou pesadelos e frequentemente não se recorda do 

episódio. O terror nocturno é frequentemente confundido com pesadelos, mas estes dois 

fenómenos são diferentes electroencefalográfica e comportamentalmente mas a maioria 

dos pais não os diferencia (Bixler et al., 1976 cit in Garfinkel, Carlson & Weller, 1992). 

Afecta 1 a 3% da população e é considerado um transtorno que compromete o 

despertar, estas perturbações geralmente começam no final da infância ou no início da 

adolescência e cessam no final desta (Lewis, 1995). Este fenómeno é particularmente 

apavorante para os pais, uma vez que a criança caracteristicamente acorda com um 

sobressalto, olha fixamente para a frente e exibe uma quantidade de comportamentos 

emotivos, incluindo gritos, choro e movimentos agitados. Quando o episódio termina, a 

criança geralmente volta a dormir e é incapaz de recordar o evento se despertada imedia-

tamente ou ao acordar pela manhã. Ocorrem alterações fisiológicas como taquicardia e 

taquipneia durante o terror nocturno, e os episódios estão associados com o sono NREM, 

geralmente nos estágios 3 e 4. Embora não sejam comuns, ataques de terror nocturno 

podem ocorrer todas as noites. Parece haver uma maior incidência de terror nocturno em 

crianças com sonambulismo, em comparação com a população geral. Alguma evidência 

sugere que algumas condições, por exemplo fadiga ou medicação, aumentam o sono nos 

estágios 3 e 4 e tendem a aumentar o terror nocturno. A incidência de terror nocturno 

parece ser ligeiramente mais elevada em homens e estima-se que apresente uma inci-

dência de aproximadamente 4% na população, (Garfinkel, et al., 1992). 

Pesadelos: são sonhos com forte conteúdo emocional, geralmente de carácter 

angustiante que ocorrem durante o sono REM e levam ao despertar do indivíduo. Geral-

mente decorrem de conflitos emocionais, porém podem ocorrer em diversas enfermida-

des ou após uso de drogas ou medicamentos que actuam no sono REM. 

No que diz respeito aos pesadelos crónicos, estes, em geral, aparecem precoce-

mente. Cerca de metade dos utentes adultos com pesadelos tiveram o início desta condi-

ção antes dos 10 anos (Kales et al., 1980 cit in Lewis, 1995). O estudo de Vela-Bueno et 

al. (1985) cit in Lewis (1995), numa amostra de 900 crianças entre os 6 e 12 anos docu-

menta que 22% dos mesmos relataram pesadelos. 
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Os pesadelos estão associados, mais frequentemente, com medo de ser ataca-

dos, sofrer quedas ou morte, e em muitos casos os temas nocturnos são recorrentes, 

(Kales, Soldatos et al., 1987 cit in Lewis, 1995). Os pesadelos ocorrem durante períodos 

de sono REM, podendo assim ocorrer em qualquer momento durante a noite, contudo 

têm tendência a aparecer mais de madrugada, quando os períodos de sono REM aumen-

tam em frequência e duração. 

Quando ocorrem na infância, os pesadelos estão relacionados, mais frequente-

mente, com as fases evolutivas específicas, sendo especialmente frequentes durante os 

anos pré-escolares ou início escolar, pois uma criança de 3 a 8 anos pode, ocasional-

mente, ser incapaz de diferenciar entre realidade, fantasia e conteúdo onírico. Como a 

criança tem uma vida de fantasia activa durante este período evolutivo, o medo de figuras 

imaginárias e percepções incorrectas de sombras e objectos perturbam-na frequente-

mente enquanto se prepara para dormir, predispondo-a, assim, a temores durante a noite 

(Karakan, 1988 cit in Garfinkel; Carlson e Weller, 1992). Quando ocorrem com frequência 

no final da infância ou na adolescência, os pesadelos são mais sugestivos de causas 

psicopatológicas (Lewis, 1995). 

Outro distúrbio é o Bruxismo, que consiste em “ranger” ou apertar os dentes 

durante o sono. Ocorre em percentagem mais elevada (15%) em crianças dos 3 aos 17 

anos de idade (Garfinkel, et al., 1992). 

Normalmente a criança movimenta a mandíbula inferior apertando com força os 

dentes. Estes movimentos produzem um certo ritmo e podem provocar bastante ruído. O 

bruxismo acontece em toda a fase do sono REM, mas também pode ocorrer na fase de 

sono NREM, ou na mudança de umas fases para as outras. Quando ocorre bruxismo 

pode observar-se também movimentos do corpo, os batimentos cardíacos aumentam, 

podendo provocar palpitações e suores, pois a criança fica mais ansiosa. O bruxismo 

produz ainda sintomas musculares, cefaleias e desgaste dental. O tratamento é feito com 

placas intra-orais, visando proporcionar posição articular estável e protecção dos dentes 

(Sierra, et al., 2004). 

O último distúrbio referenciado é o Sonilóquio, sendo o nome técnico que se dá 

quando a pessoa fala enquanto está a dormir, sem que tenha consciência disso. Nor-

malmente trata-se de sons ininteligíveis, palavras soltas ou frases sem sentido. Quando 

as pessoas falam durante a fase de sono REM, as coisas que dizem relacionam-se com 

factos recentes do quotidiano, que não revelam importância do ponto de vista emocional. 

Pelo contrário, se isso acontece na fase de sono NREM (menos frequente), o que dizem 
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têm mais carga emocional e podem relacionar-se com algo que se está a sonhar nesse 

momento (Sierra, et al., 2004).  

De acordo com os mesmos autores, é bastante frequente que as crianças falem 

durante o sono. Calcula-se que entre 6,8% a 10% das crianças dos três aos dez anos 

pode mostrar este comportamento. Também os adultos podem falar enquanto estão a 

dormir, embora seja menos frequente. Nestes casos pode existir tensão emocional ou 

problemas de ansiedade. 

 

7.1 - DISTÚRBIOS DO SONO NA ADOLESCÊNCIA 

Os sintomas associados a distúrbios do sono são cada vez mais frequentes na 

população adolescentes, existindo evidência científica de que cerca de 30% a 40% dos 

adultos apresentam algum nível de insónia e aproximadamente em 10% a 15%, a insónia 

é crónica o/ou severa. As mudanças que ocorrem nas características do ciclo vigília-sono 

dos adolescentes estão relacionadas com os estádios da puberdade. O aumento da 

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

modificações orgânicas características da adolescência (Andrade, 1991 & 1997; Andrade 

& Menna-Barreto, 1996; Carskadon et al., 1993). Adicionalmente, factores psicossociais, 

como, por exemplo, aumento na quantidade e variedade de actividades sociais e acadé-

micas do adolescente, resultam numa restrição do tempo disponível para o sono. O pró-

prio quotidiano, como por exemplo, a necessidade de acordar cedo para ir à escola, cau-

sa privação crónica do sono.  

Na fase da adolescência existe necessidade de mais horas de sono que a média, 

mas os jovens são impedidos de dormir por longo tempo à noite, fazendo-o durante o dia. 

Este quadro clínico caracteriza-se por apresentar um curto tempo de latência, “cochilos” 

abruptos, repetidos, geralmente curtos, durante o desenrolar das diferentes actividades, 

principalmente escolares. Apesar dos “cochilos”, o adolescente, apresenta muitas vezes 

pouca energia, alteração do humor, da capacidade de concentração e aprendizagem. Os 

distúrbios emocionais podem originar insónia nos adolescentes, podendo estar também 

implicados diferentes problemas familiares, sociais e escolares (Alves, et al., 2002). 

Andrade et al. (1993), estudaram o sono em 66 estudantes adolescentes, com 

idade média de 13,6 anos e verificaram que a sonolência diurna foi citada por aproxima-

damente 60% dos estudantes. De acordo com Maas (1995) cit in Teixeira (2002), 20% 

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

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

a vespertinidade, observada nos adolescentes representem processos fisiológicos carac-
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terísticos desta etapa do desenvolvimento, em casos extremos, o deslocamento do início 

do sono para horários tardios, pode caracterizar um distúrbio de sono conhecido como a 

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

(Thorpy et al., 1988 cit in Teixeira 2002). 

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

sono à qual os jovens estão submetidos, devido, principalmente, aos horários escolares. 

Mello (1999) acompanhou um grupo de 33 pré-adolescentes na transição de horários 

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

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

horários de dormir nos dias úteis e fins-de-semana. O nível de sonolência diurna aumen-

tou durante o turno matutino, principalmente no início das aulas. O número de cochilos 

durante o dia aumentou e o número de despertares espontâneos diminuiu após a fase de 

transição. 

Carskadon et al. (1998), analisaram a sonolência de estudantes após o início das 

aulas ter sido adiantado em cerca de uma hora, e verificaram que as aulas ocorriam 

numa fase do dia em que os adolescentes estão muito sonolentos provocando uma redu-

ção da duração do sono nocturno o que limita o adolescente na adaptação aos horários 

escolares. 

Andrade (1997) ao analisar as expressões da sonolência diurna em 99 estudantes 

brasileiros da cidade de São Paulo, do sexo feminino, com idade média de 16,8 anos, 

que frequentavam a escola pública em período integral (7:15h às 17:05h), verificou que o 

nível de sonolência diurna apresentava um padrão temporal caracterizado por maiores 

valores no início da manhã e menores valores do meio para o fim da tarde. A fase e a 

duração do sono estavam associadas à prevalência de relatos de sonolência diurna, e o 

desempenho das adolescentes em testes psicofisiológicos (adição, cancelamento de 

letras e destreza manual) aumentava ao longo do dia, atingindo um pico do meio para o 

final da tarde, momento em que ocorre maior valor da temperatura corporal. A eficiência 

nos testes de cancelamento de letras era maior quanto menor o nível de sonolência das 

adolescentes. 

Hicks et al. (1992) cit in Teixeira (2002), compararam os hábitos de sono de estu-

dantes universitários em duas ocasiões separadas por um intervalo de 14 anos (N1=763 

em 1978 e N2=782 em 1992), e verificaram uma crescente instabilidade ao longo dos 

anos. Paralelamente, aumentou a incidência de queixas de sono e, houve uma diminui-

ção na duração e qualidade de sono durante estas duas décadas, (Hicks et al., 1989; 

Hicks & Pellegrini, 1991 cit in Teixeira (2002). 
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Outros estudos mostram que o aumento da sonolência diurna nos adolescentes 

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

pelos horários inadequados às necessidades fisiológicas destes jovens. Os adolescentes 

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

existam as mesmas oportunidades para dormir, (Carskadon et al., 1980; Levy et al., 1986 

cit in Teixeira (2002). 

Manber et al. (1996) mostraram um efeito significativo da regularização dos horá-

rios de dormir e acordar sobre a sonolência diurna, quando não há falta de sono. Analisa-

ram por 12 dias estudantes universitários que referiram ter nível elevado de sonolência 

diurna e horários irregulares de sono. Após recomendação da equipe de investigadores, 

os estudantes passaram a dormir e a acordar em horários semelhantes todos os dias. 

Decorridas cinco semanas, os autores observaram que os níveis de sonolência diurna 

foram significativamente mais baixos, quando comparados com os dados anteriores.  

Rosales et al. (2007) no estudo efectuado em estudantes de medicina colombia-

nos, e em estudantes universitários espanhois constataram que 42,5% tinham problemas 

em conciliar o sono na primeira meia hora e 48% tinham despertares durante a noite. 

Estes resultados indicam insónia de conciliação ou de manutenção em proporções eleva-

das (National Center on Sleep Disorders Research and Office of Prevention, Education, 

and Control, 1998). Por outro lado, 11% manifestavam ronco alto, um dos principais sin-

tomas da síndrome de apneia - hipopneia  do sono(Rey et al., 1999).  

Numa revisão sobre a sonolência excessiva entre adolescentes e jovens adultos, 

Millman (2005) cit in Torres (2005), discute a importância da entrevista clínica no diagnós-

tico de distúrbios do sono nesta faixa etária, para melhor compreensão e aconselhamento 

aos pacientes sobre as causas de sonolência diurna excessiva. 

O sono prolongado ou hipersónia foi observado em jovens deprimidos entre os 17 

e os 25 anos, comparados com o grupo de controlo dentro da mesma faixa etária. Quan-

do podiam dormir pelo tempo que desejassem, os jovens deprimidos apresentaram qua-

se o dobro da extensão de sono, (Hawkins, 1985 cit in Lewis, 1999). 

Num estudo com 1.362 adolescentes chineses, Liu (2004) cit in Torres (2005), 

observou uma preocupante e elevada incidência de pesadelos (40% da amostra relatou 

que teve pesadelos no mês anterior à pesquisa), baixa duração de sono e elevada fre-

quência de ideias suicidas (19% já haviam tido pensamentos suicidas) entre os jovens. 

Os problemas do sono são comuns em crianças e adolescentes e podem apre-

sentar-se como transtornos isolados ou combinados com outras manifestações fisiológi-

cas e/ou comportamentais de transtorno emocional (Thomas cit in Garfinkel, et al., 1992).  
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Como refere Maltez (2001) cit in Cardoso et al., (2005), através de inquéritos rea-

lizados em amostras representativas da população, verificou que a prevalência da insónia 

é aproximadamente de 35%, estimando-se que em cada 4 pessoas, uma já sofreu deste 

distúrbio do sono e que uma em cada 10 pessoas sofre deste problema de uma forma 

persistente ou grave, sendo que, 3% a 10% destes são consumidores crónicos de drogas 

psicoactivas.  

De acordo com Tufik (1996) cit in (Godoy & Felippe, 2006), foi realizado um estu-

do em S. Paulo (1987), no qual se pretendia identificar as queixas do sono. A amostra 

composta por 559 mulheres e 441 homens mostrou que a insónia foi relatada por 41% 

das mulheres e 31% dos homens. A prevalência da insónia aumentou com a idade, 

especialmente devido ao aumento de problemas em manutenção do sono. Em 1995, foi 

realizado um segundo levantamento epidemiológico que obedeceu aos mesmos critérios 

utilizados em 1987. Quando estes dois trabalhos foram comparados observou-se a redu-

ção da sonolência diurna, sem alteração das queixas de insónias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          CAPÍTULO 2 

Estilos de Vida 
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8 – ESTILOS DE VIDA NA ADOLESCÊNCIA 

 

No adolescente a autonomia resulta de uma caminhada pessoal, que tem a ver 

com o processo de desenvolvimento individual e com as interacções que o indivíduo 

mantém com o seu meio. Assim, vê-se confrontado com valores e modelos sociais de 

comportamento que adopta ou rejeita, construindo assim um certo estilo de vida.  

Tratando-se como refere Bernardo (1994), de indivíduos sem estatuto definido, 

encontram-se na fase de construção da autonomia intelectual, afectiva, social, económi-

ca, científica, política e religiosa, pois apenas dispõem de uma dependência que lhes é 

imposta pela sociedade. É tal período de transição de um estado de dependência para 

um estado de autonomia (Fleming, 1993), que sofre a influência do grupo de pares, da 

família, da sociedade, da cultura vigente e dos recursos socio-económicos.  

Segundo Costa (2000), é no convívio em grupo que aprendem a competir e a 

cooperar nas diversas actividades, a confrontar-se com as mudanças vividas nos domí-

nios biológico, psicológico e sociológico levando à experimentação de acontecimentos e 

situações que constituem um desafio para a aquisição da sua identidade. Esta cultura de 

grupo segundo Carvalho (2002) desenvolve-se em torno de ideias, interesses, activida-

des, rituais e partilha de valores sociais particulares e para Sampaio (1994) este grupo 

exerce uma enorme influência na vida do indivíduo desde o seu nascimento até à vida 

adulta. 

Já Bachman et al. (1991) considerava que pelas pressões exercidas os jovens 

podem evidenciar condutas problemáticas, no entanto, a maioria escapa com frequência 

a comportamentos-problema. 

Para Resgate (2001) os estilos de vida e a saúde estão intimamente relacionados, 

considerando os factores ambientais, o consumo de tabaco, de álcool e drogas, e os 

hábitos alimentares influenciadores no desenvolvimento harmonioso e saudável. Consi-

dera ainda que a aquisição e manutenção de muitos hábitos, determinantes para a saúde 

individual e colectiva adulta, ocorrem durante a adolescência. Para a autora, numerosos 

factores podem influenciar os comportamentos juvenis, desde os de natureza individual 

(auto-conceito, depressão, stresse e locus de controlo) e os de natureza sócio- cultural 

(família, escola, grupo, ocupação de tempos livres).  

A aquisição de competências nos jovens, tem um papel fundamental na promoção 

e educação para a saúde, uma vez que muitos dos problemas, estão relacionados com 

os comportamentos, a inadequação às pressões e desafios do dia-a-dia, decorrentes da 

interacção com contextos sociais cada vez mais latos e mais complexos. Por vezes o 
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jovem, não se relaciona de modo construtivo com todos os contextos, sentindo-se perdi-

do e ultrapassado. Os programas de promoção de competências de relacionamento 

interpessoal são relevantes na promoção e educação para a saúde.  

Nos últimos anos, foram vários os programas relacionados com a promoção de 

competências em adolescentes, onde foram debatidas as formas de abordagem da edu-

cação e da promoção da saúde, com incidência nos estilos de vida, os quais podem ser 

definidos como “o conjunto de hábitos e comportamentos de resposta às situações do 

dia-a-dia, aprendidos através do processo de socialização e constantemente reinterpre-

tados e testados ao longo do ciclo de vida em diferentes situações sociais”. (Ministério da 

Saúde, 2004a, p. 1493). Nestes contextos reflexivos, é dado especial ênfase à importân-

cia da opção informada e do “empowerment” dos indivíduos e das populações, para 

assumirem atitudes conscientes e responsáveis quanto à sua saúde, e à importância da 

criação de ambientes estruturais favoráveis para a promoção de estilos de vida saudá-

veis, tendo em consideração que a saúde, não deixa de ser construída no âmbito de 

influências de carácter cultural, social, género e idade.  

Os adolescentes são muitas vezes considerados o grupo mais saudável, a nível da 

população global (Bruhn, 1988). Esta menor susceptibilidade para as condições negati-

vas aliadas à saúde, não implica que os adolescentes não sejam confrontados com pro-

blemas de saúde, associados ao seu comportamento, à sua interacção com o envolvi-

mento e às mudanças sociais radicais, às quais estes são altamente vulneráveis (OMS, 

1993; Steptoe e Wardle, 1996). Para Irwin (1987), uma visão ampla do comportamento 

social e da saúde na adolescência, implica uma análise da relação dos adolescentes com 

os principais grupos de referência, e dos comportamentos exploratórios que têm lugar 

nesta fase de vida dos indivíduos.  

Schwarzer & Fuchs (1995) e Irwin (1987), referem que tem sido possível verificar 

que um grande número de adolescentes, têm consciência do risco e do perigo em que 

estão envolvidos ao incorrerem em determinadas práticas, no entanto, preferem ignorá-

los, pelo facto de darem mais valor a outras consequências psicossociais inerentes a 

esses comportamentos. Assim, é pois necessário compreender e dar mais atenção ao 

crescimento positivo, à aquisição de novas competências e promoção de comportamen-

tos de saúde, bem como à mudança natural das relações interpessoais. 

De acordo com os resultados de um estudo apresentado pelo European Health 

Report (2005), a principal causa de morbilidade e mortalidade na Europa, decorre das 

doenças crónicas não transmissíveis, correspondendo estas a 86% das mortes ocorridas 

em 2002. Nestas, estão incluídas as doenças cardiovasculares, cancro, patologia respira-
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tória crónica, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, doenças osteoarticulares, per-

turbações da saúde mental, como a depressão, acrescentando ainda os acidentes rodo-

viários. Esta entidade, identifica como principais factores associados à origem das doen-

ças não transmissíveis o consumo excessivo de álcool e tabaco, os erros alimentares, a 

obesidade, a inactividade física e a má gestão do stress (Who, 2005a). Estes problemas 

constituem o reflexo da acção de um conjunto de factores de origem comum, fundamen-

talmente associados aos estilos de vida individuais e colectivos. 

Os adolescentes, adultos de amanhã, começam cedo a sofrer os efeitos das modi-

ficações sociais, económicas e culturais que irão repercutir-se directamente sobre a sua 

saúde, bem-estar e autonomia. Na verdade, as mudanças ocorridas nos hábitos de vida 

dos países da Europa Ocidental têm implicado uma alteração constante nos padrões de 

doença nos sujeitos. Who (2005a) refere o Gabinete Regional para a Europa da OMS, 

uma vez que definiu como prioritária a operação conjunta dos vários países na aborda-

gem destas problemáticas. Este gabinete, procurou desenvolver uma estratégia europeia 

para a saúde e desenvolvimento dos adolescentes que tem por objectivo funcionar como 

guia orientador na definição de políticas de intervenção neste âmbito, referindo que para 

as acções serem bem sucedidas devem: 

- Fazer parte de um plano nacional estruturado, pelo que, no planeamento das 

intervenções, devem ser envolvidos os vários parceiros, incluindo os próprios adolescen-

tes; 

- Ter em conta os factores de risco para a saúde e as determinantes da saúde 

(pobreza e desigualdade social); 

- Dinamizar uma abordagem multissectorial e multínivel, no sentido de envolver os 

vários ministérios em parcerias que permitam a rentabilização máxima de todos os ins-

trumentos políticos, de forma a desenvolver políticas de apoio para uma mudança a nível 

social, para a qual toda a sociedade seja estimulada a participar; 

- Dirigir-se para as populações mais necessitadas; 

- Serem adaptadas às necessidades locais, tendo em conta os seus recursos e cir-

cunstancias, respeitando os padrões culturais e religiosos. 

 A intervenção precoce junto dos adolescentes justifica-se pelo facto de existir a 

possibilidade de uma grande parte dos hábitos dos adultos serem desencadeados duran-

te a infância e adolescência (Smith et al., 1992, cit. in Hagquist & Starring, 1997, Who, 

2005a; DGS, 2006a). 
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Diversos modelos têm sido desenvolvidos para identificar as determinantes da saú-

de e a sua influência no indivíduo. O modelo de Dahlgren´s (c.f. figura 5) é um dos mais 

utilizados na actualidade. Este, identifica os vários factores capazes de influenciar o 

potencial de saúde individual, factores como a idade, o sexo, a hereditariedade são fixos, 

encontrando-se uma série de outros passíveis de modificação, como os estilos de vida, a 

rede social e comunitária e o contexto socioeconómico, cultural e ambiental. Este modelo, 

é utilizado como um guia orientador na definição de políticas de intervenção, uma vez 

que implica conhecer a população alvo e o contexto em que se insere, possibilitando pro-

gramas mais objectivos e direccionados para os problemas específicos da comunidade 

em análise, tornando-se potencialmente mais eficazes. 

 

Figura 5 – Modelo de Dahlgren´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Dahlgren (1995 citado por Morgan, 2004) 

A Direcção Geral de Saúde (2006a) baseada no modelo supracitado, apresenta no 

Programa Nacional de Saúde dos Jovens, uma versão adaptada da OMS, sobre as prin-

cipais determinantes da saúde e a sua acção sobre o indivíduo (Figura 6) 
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Figura 6 - Determinantes da saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de WHO (2002, cit. Por Direcção Geral da Saúde, 2005) 

 

O modelo da Direcção Geral de Saúde integra as determinantes de saúde em três 

grupos, a saber: factores de ordem socioeconómica, estilos de vida e ambiente físico, 

interagindo estes continuamente com as vulnerabilidades específicas dos indivíduos. A 

pobreza, o desemprego, o grau de desenvolvimento da comunidade, a educação e o 

stresse, enquadram-se no primeiro grupo. A alimentação, a actividade física e os consu-

mos nocivos, como o tabaco, o álcool e a droga, encontram-se no segundo. Já as variá-

veis relacionadas com a qualidade da água, do ar, a segurança alimentar, as condições 

de trabalho e habitação, os transportes e exposição a radiações ionizantes se integram 

no terceiro grupo. Neste modelo, o sexo assume o conceito de género, ou seja, uma 

construção social das diferenças entre homem e mulher, reflectindo-se nas relações 

interpessoais estabelecidas, com as consequentes iniquidades, com impacto sobre as 

determinantes de saúde.  

O modelo de intervenção em saúde nos adolescentes, implica uma abordagem con-

tinuada no tempo, tendo por base o conhecimento e a compreensão das determinantes 

da saúde, relacionadas com os percursos de vida pessoais, devendo ser promovidas 

parcerias activas com todos os actores sociais ao nível da complementaridade de papéis, 

capazes de actuar nas referidas determinantes. Para além do contexto familiar, socioe-

conómico, cultural e ambiente físico em que o indivíduo está inserido, há que ter em con-
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sideração, os estilos de vida e os factores biológicos, quando se decidem políticas, sendo 

que, os profissionais de saúde devem valorizar o conceito de saúde ao longo do ciclo vital 

(Rodrigues & Barroso, 2005). 

Nos países ocidentais e na última década, o estudo das atitudes e comportamentos 

dos adolescentes, no âmbito dos estilos de vida e dos seus determinantes, é uma das 

prioridades. Com efeito, em 1982, a Finlândia, a Noruega e a Inglaterra iniciaram um 

estudo sobre estilos de vida dos adolescentes e os seus comportamentos nos vários con-

textos de vida. Actualmente a OMS, tem vindo a desenvolver este estudo colaborativo 

entre diferentes países da Europa, intitulado Health Behaviour in School-aged Children 

(HBSC), do qual Portugal é parceiro (Matos et al., 1999, 2003). O projecto Aventura 

Social e Saúde desenvolvido na Faculdade de Motricidade Humana desde 1995 é um 

estudo colaborativo da Organização Mundial de Saúde, integrado na rede europeia 

(HBSC/OMS) sobre os comportamentos ligados à saúde em jovens portugueses em ida-

de escolar.  

Kasl & Cobb (1966, cit. in Conner & Norman, 1996), definem comportamento de 

saúde como as acções praticadas pelos indivíduos que se percepcionam como saudá-

veis, com o objectivo de prevenir o aparecimento de mal-estar ou doença. Estes podem 

ser positivos ou negativos (Ogden, 1996), os positivos envolvem actividades que contri-

buem para a promoção da saúde, protecção do risco de acidentes e detecção da doença 

e deficiência num estádio precoce, englobando também, acções comunitárias e sociais 

que têm como objectivo aumentar os níveis de controlo do risco Alonzo (1993, cit. in 

Steptoe & Wardle, 1996). Os negativos, incluem o tabagismo, o alcoolismo, a dieta ina-

dequada entre outros (Ogden, 1996). Estes são referidos por Steptoe & Wardle (1996), 

como comportamentos de risco para a saúde, e revelam-se nas actividades praticadas 

pelos sujeitos, quer estes tenham consciência ou não da relação entre o comportamento 

e as possíveis consequências. São mencionados na literatura como hábitos prejudiciais à 

saúde (Matarazzo, 1984, cit. in Ogden, 1996). 

De acordo com Brunh (1988), os factores que podem influenciar os comportamen-

tos de saúde são agrupados em quatro categorias: factores envolvimentais, culturais, 

grupais e pessoais. Os envolvimentais na sua maioria relacionam-se com as políticas 

públicas e organizacionais, podendo em alguns casos estar ligados a factores individuais, 

com um controlo directo do sujeito. Os factores culturais relacionam-se com os valores 

inerentes a grupos sociais particulares ou à sociedade em geral. Quanto aos factores 

grupais, Bruhn (1988), refere os grupos de pares pela pressão do grupo favorito na con-

formidade dos indivíduos relativamente à prática de alguns comportamentos de saúde 

negativos e a família através da relação entre o nível de educação dos pais e a sua preo-
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cupação com a saúde, com a aquisição de um estilo de vida saudável, como as principais 

fontes de influência relativamente às atitudes e comportamentos relacionados com a 

saúde. Os factores pessoais englobam para além de outros, as crenças relativas ao con-

trolo pessoal, os constructos, o empenho, a tendência para avaliar solicitações como 

desafios e não como ameaças, e ainda o sentido de controlo sobre a sua própria vida, ou 

seja, o conceito de “Hardiness” (Kobasa, Maddi & Kahn, 1982, cit. in Bruhn, 1988). 

De um modo geral os determinantes dos comportamentos podem ser agrupados em duas 

categorias, de acordo com Conner e Norman (1996): factores intrínsecos e extrínsecos. 

Nos factores intrínsecos, encontram-se o suporte social, personalidade, cognições e 

sócio-demográficos. Nos factores extrínsecos encontram-se as restrições legais e as 

estruturas de incentivo (impostos, subsídios, sistemas de provisionamento de bens e ser-

viços). 

Os comportamentos de consumo de tabaco, álcool, droga, bebidas estimulantes, 

alimentação inadequada e ausência de exercício físico e actividades de lazer são variá-

veis influentes no estilo de vida dos adolescentes.  

Como é sabido é no final da infância e início da adolescência que os jovens pas-

sam por períodos críticos de padrões de conduta. É precisamente nesta idade da vida 

que geralmente se iniciam o consumo de substâncias não saudáveis como o tabaco e 

outras não institucionalizadas. O tabaco é uma das drogas que mais tem chamado à 

atenção dos investigadores pelos múltiplos efeitos nocivos sobre a saúde (Usdhhs, 

1990). Estudos epidemiológicos sugerem que o consumo de tabaco nos adolescentes 

parece estar associado a maior consumo de álcool (Mendoza, et al., 1994). Segundo 

Resgate (2001) um número significativo de jovens inicia o consumo de tabaco na adoles-

cência e a European Health Report 2005, afirma que 80% dos fumadores iniciaram o 

consumo antes dos 18 anos, tendo os rapazes iniciado mais cedo. A mesma fonte revela 

que pelos 15 anos, os fumadores dos vários países europeus se situam entre os 11 e os 

57% nos rapazes e os 12 e 67% nas raparigas. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), morrem cerca de 4,9 

milhões de pessoas por ano em todo o mundo, devido ao consumo de tabaco. Se este 

consumo não for atenuado, a mesma organização estima que, em 2020/2030, esse 

número chegará aos 10 milhões de pessoas por ano (Ministério da Saúde, 2005) 

O consumo de tabaco, segundo a DGS (2002), é responsável por cerca de 20% 

da mortalidade anual nos países desenvolvidos. Para a Health Education Authority, 1991 

cit in. Lima, 1999; Who, 2005, este consumo causa pelo menos 5 milhões de mortes 
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todos os anos, normalmente associadas a afecções respiratórias, alergias, dispneia, tos-

se e asma. 

Num estudo desenvolvido por Henriques (2006 a), 16% dos jovens entre os 10 a 

13 anos e 46% do grupo dos 14 a 17 anos, já experimentaram fumar. Dos que frequen-

tam uma escola urbana, 30% são fumadores, enquanto aqueles que frequentam uma 

escola periférica, apenas 19% o são. Dos 120 adolescentes que já fumaram, a idade 

em que o fizeram pela primeira vez foi aos 11 anos, sendo que 32% mantêm o hábito ou 

já o fizeram regularmente. Outro estudo realizado por Ferrer, et al. (2001a), referente à 

Qualidade de Vida e ao estado de saúde dos estudantes, constatou que 34% do total da 

amostra são alunos fumadores habituais e 5% são ex-fumadores. As idades de início, 

situavam-se entre os 15 e os 18 anos, sendo que o sexo feminino apresenta maior per-

centagem de fumadores (40%), comparativamente ao sexo masculino com 27%. 

Num estudo realizado por Matos, et al. (2003), no nosso país, em estudantes do 

ensino secundário revelou que cerca de 40% dos alunos já tinham experimentado fumar, 

com maior prevalência nos rapazes. Também Nunes (2004), revela que cerca de 50% 

dos alunos já haviam experimentado, 22% consome actualmente, e a idade de início de 

experimentação ocorreu pelos 12 anos.  

Muitos momentos sociais estão associados ao consumo de tabaco, representando 

um “símbolo de iniciação à vida adulta e um elemento de identificação com o grupo” 

(Ministério da Saúde, 2001, p. 45 e 46). Segundo Precioso (2004) fumar é um comporta-

mento fundamentalmente psicossocial, ou seja, motivado por influências psicológicas e 

sociais. O autor demonstrou ainda que Portugal não possuía qualquer plano coerente de 

prevenção deste consumo em adolescentes. Critica os métodos pedagógicos utilizados 

em medidas avulsas e pouco eficazes dos programas de prevenção do consumo de 

tabaco. 

Também o consumo de álcool em jovens constitui um grave problema nos adoles-

centes até porque nestas idades está muitas vezes associado a baixo rendimento e 

abandono escolar, atitudes violentas, suicídios, homicídios entre outras (Resgate, 2001). 

Para Melo et al. (1988), o jovem é muito sensível à acção tóxica do álcool, dado 

que para a mesma quantidade de bebidas alcoólicas, a alcoolémia atinge valores muito 

superiores às do adulto pois o Sistema Nervoso Central em desenvolvimento é extrema-

mente vulnerável ao álcool (Barroso, 2004). Tanto em crianças como em jovens, basta 

uma pequena quantidade de álcool para prejudicar o funcionamento das capacidades em 

desenvolvimento, tais como a inteligência, a memória, o raciocínio ou a atenção, colo-

cando em risco o seu equilíbrio e comprometendo o normal desenvolvimento. Especialis-
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tas acreditam que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas por parte dos adolescen-

tes é o primeiro estágio da dependência química, e que o consumo regular de bebidas 

alcoólicas pelos jovens tem aumentado independentemente da idade. Inrets (1990), refe-

re que nos jovens, a consciência de risco pode estar ligada a ganhos muito importantes 

em situações de catarse, autonomia, estimulação e prestígio.  

Uma complexidade de razões transforma, especialmente os jovens em grupo de 

risco susceptíveis de cair nas redes do alcoolismo. Assim a alcoolização juvenil tornou-se 

um problema de saúde pública em vários países, incluindo Portugal. Tal como nos adul-

tos, o consumo excessivo de álcool nos jovens é responsável por diversos problemas ao 

nível da saúde, rendimento escolar e adaptação social. O alcoolismo possui uma etiologia 

multifactorial, desconhecendo-se na maioria das vezes, as verdadeiras razões que levam 

as pessoas a beberem excessivamente. Quando se analisam algumas das causas 

desencadeantes do consumo imoderado de bebidas alcoólicas nos jovens, tem que se ter 

em conta aspectos individuais ligados ao meio sócio-cultural e relacionados com a pró-

pria bebida. Para alguns jovens, a alcoolização não é percebida como uma conduta de 

risco, mas sim uma estratégia de contornar um conflito e suscitar a euforia, sendo tal 

condição propiciadora para se envolver na acção, Breton (2001). Esta ideia é expressa 

por Barroso (2004, p. 134) ao afirmar que nos jovens, “o álcool aparece muitas vezes 

como um factor mediador no seu processo de desenvolvimento, podendo constituir por si 

só um elemento propiciador de comportamentos de risco”. Num estudo desenvolvido por 

Schivolettom et al. (1997), demonstra que o álcool "é a primeira droga usada por adoles-

centes", ocorrendo o primeiro contacto com a bebida em média, aos 11 anos, seguida do 

cigarro, aos 12 anos. A partir dos 13/14 anos os adolescente começam a experimentar a 

cocaína. 

A publicidade impele o jovem para a ingestão abusiva de álcool, ao influenciar e 

encorajar o seu consumo. Breda (2000), refere que entre os anos 60 e 80, os gastos com 

a publicidade cresceram 6 vezes, sendo as bebidas alcoólicas, um dos bens mais publici-

tados. Os publicitários escolhem estrategicamente os pontos mais vulneráveis do ser 

humano de modo a induzir a ingestão involuntária. O mesmo autor acrescenta ainda que 

uma significativa "fatia" da publicidade referente ao álcool é especificamente dirigida aos 

jovens na sua generalidade, com particular ênfase nas raparigas. Os temas predominan-

tes desta publicidade, incluem a associação do acto de beber a estilos de vida sugestivos 

de saúde, prestígio, riqueza, sucesso e aprovação social. Cidras (2000), diz que os pais 

são os responsáveis em 75% dos casos por esse contacto e que o consumo em família, 

geralmente acontece por ocasiões festivas ou durante uma refeição familiar, afirmando 

ainda ser o pai o principal indutor nos hábitos alcoólicos dos filhos. Num estudo realizado 
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por Guimarães et al. (2000), verificaram que o pai era o familiar que mais incentiva ou 

promove o acesso ao álcool. Parece consensual, entre a comunidade científica, existir 

um aumento do consumo entre jovens, nomeadamente nas raparigas, assistindo-se para-

lelamente “a uma mudança de imagem do álcool e a uma melhor informação dos jovens; 

estes têm consciência dos riscos da sua alcoolização" (Rosa, 1993, p. 84). 

Patrício (2002), considera que é em casa, com amigos, em locais de diversão, na 

área circundante à escola, no trabalho, em situações de lazer, de festa e despreocupação 

e nos concertos mas também em situações de solidão e de tristeza que o consumo de 

bebidas alcoólicas se inicia. Gameiro (1998), diz que beber em bares ou festas é um 

beber diferente dos outros, pois bebe-se muito e depressa. Os jovens de 18-20 anos 

aumentam sucessivamente de semana para semana as quantidades que ingerem, tor-

nando-se mais resistentes aos efeitos imediatos das bebidas alcoólicas, mas prejudican-

do sempre a saúde.  

Segundo o Centro Regional de Alcoologia de Lisboa (CRAL, 2003), Portugal é um 

importante produtor e exportador de bebidas alcoólicas, principalmente vinho, no entanto, 

desde 1989 que a cerveja constitui a bebida preferida dos portugueses. É um dos países 

do Mundo onde se consome mais álcool. Os dados publicados pela World Drink Trends 

revelam que nos últimos anos os portugueses apresentam um dos consumos per capita 

de álcool puro mais elevados do mundo. Os últimos dados são referentes ao ano de 

2000, onde o consumo per capita foi de 10,8 litros de álcool puro e posicionam Portugal 

em 3º lugar a nível europeu e mundial (Mello et al., 2001). 

Relativamente ao consumo de vinho, Portugal ocupa o 4º lugar a nível mundial com 

um consumo de 50 litros por habitante no ano 2000, o que representa um decréscimo de 

31% em relação a 1970 (Mello et al., 2001). Ferreira - Borges & Filho (2004), salientam a 

importância da cerveja como a bebida cada vez mais consumida.  

A tendência mundial actual é de aumento da produção de cerveja e diminuição da 

produção de vinho, constatando-se a mesma tendência também em Portugal. Porém, 

novas bebidas alcoólicas, shots e Alcopops, dirigidas especialmente aos jovens invadem 

o mercado, e as novas tendências de beber importadas de outras culturas imperam na 

nossa sociedade. 

Neste contexto, Mello et al. (2001, pág. 32) sublinham que os hábitos tradicionais 

do consumo de bebidas alcoólicas em Portugal têm sofrido, nos últimos anos, uma vira-

gem significativa, pelo que destacam as seguintes tendências: «(… marcado aumento do 

consumo de cerveja; crescente consumo de bebidas alcoólicas pelas mulheres; crescen-

te consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens); internacionalização e uniformização dos 
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hábitos de beber; consumo de novas bebidas (sumos com álcool – alcopops, redbull com 

vodka, shots...)».. 

De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde (98/99) cit. in Ferreira – Borges & 

Filho (2004), cerca de 60% da população com 15 ou mais anos de idade residente em 

Portugal afirma ter consumido álcool no último ano, sendo a frequência de 82.2% nos 

homens e 45.8% nas mulheres.  

Para Breda (2000), as evidências são claras relativamente à mudança nos padrões 

de consumo, onde o primeiro contacto com as bebidas alcoólicas dos jovens ocorre por 

volta dos 11 anos de idade (8 – 15), predominando entre os 15 e os 24 anos, verificando-

se um aumento significativo do consumo de cerveja, bebidas destiladas e shots, e ainda 

no número de bebidas ingeridas fora das refeições, 2 a 3 vezes por semana e em grande 

quantidade. Estima-se que a prevalência de problemas ligados ao álcool nos alunos uni-

versitários se situe entre 10 a 20%. Ainda para o mesmo autor, cerca de 18 a 20% dos 

alunos do ensino secundário com idade média de 16 anos, se embriagou durante o ano 

do estudo. 

De acordo com Espad (2001) cit. in Ferreira – Borges & Filho (2004), foram inquiri-

dos alunos do 8º, 9º e 10º anos do ensino oficial, tendo sido obtida uma prevalência de 

78% relativa ao consumo de pelo menos uma bebida alcoólica em toda a vida e uma pre-

valência de 49% relativa ao consumo nos 30 dias anteriores. No mesmo período de refe-

rência, o consumo mais elevado foi o de cerveja (44% dos alunos), enquanto que o con-

sumo de bebidas espirituosas e de vinho foi referido por 37% e 15% dos alunos respecti-

vamente. Ainda de acordo com o mesmo estudo, os indicadores de consumo excessivo 

de álcool revelaram que cerca de 3% dos jovens referiram ter tido experiências de 

embriaguês 20 vezes ou mais ao longo da vida, enquanto que 4% referiram ter-se 

embriagado 3 ou mais vezes durante o mês anterior ao inquérito. 

Segundo o Instituto da Droga e Toxicodepencia (2001) cit. in Ferreira – Borges & 

Filho (2004), 7% dos jovens refere como o padrão de consumo de bebidas alcoólicas, em 

grande quantidade e num curto espaço de tempo (5 ou mais bebidas “de seguida”), 

enquanto que 9% refere a ingestão de mais de 10 cl de bebidas espirituosas e 8% a 

ingestão de mais de 100 cl de cerveja. Ainda segundo o Instituto da Droga e Toxicode-

pencia relativamente ao início de consumo, cerca de 45%, 30% e 28% dos jovens refere 

a sua primeira experiência, respectivamente de cerveja, de vinho e de bebidas espirituo-

sas. Comparando os inquéritos ESPAD de 1995 e 1999, constata-se que o consumo de 

cerveja e de vinho estabilizou, ao contrário do consumo de bebidas espirituosas, que 

aumentou. Preocupante é também, a maior frequência de situações de embriaguês e de 
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consumos concentrados no tempo referidas pelos jovens comparativamente com o 

observado em 1995. Comparando com dados gerados pelos inquéritos do ESPAD em 

outros países, Portugal continua a ser um dos países europeus que neste grupo popula-

cional específico, existe menor prevalência de consumo de álcool, e uma menor percen-

tagem de alunos com padrões abusivos de álcool (Ferreira – Borges & Filho, 2004). 

Para Farate (2001), os consumos iniciam-se pela cerveja e assumem uma 

sequência comportamental, estando fortemente associados a actividades de delinquência 

menor no contexto do grupo de pares, verificando-se que as drogas legais precedem 

sempre o consumo de drogas ilegais.  

Refere Santos (1999, p. 38), que o crescimento do consumo de álcool entre os 

jovens é inquietante assim como os problemas que daí resultam “em Portugal, 80% dos 

jovens com menos de 15 anos já começaram a beber álcool”. Para Cuadrado (1998), 

cerca de metade dos dependentes de álcool, começaram a ingestão antes dos 25 anos 

de idade, este começa a consumir-se na adolescência e atinge-se a dependência alcoóli-

ca com vários anos de consumo excessivo. Breda (2000, p. 6), realizou um estudo 

denominado" Bebidas alcoólicas e jovens escolares. Um estudo sobre consumos, conhe-

cimentos e atitudes " em alunos do 9°10°, 11° e 12°anos, técnico profissional e universitá-

rio com idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos, tendo concluído que em 58% 

dos jovens, o pai bebe diariamente e em 20% a mãe também o faz. 

Carvalho et al. (1997), verificaram que cerca de 57.31 % dos estudantes, não 

soube responder sobre a idade da primeira ingestão de uma bebida alcoólica, mas apro-

ximadamente 31.50% diz ter sido antes dos 17 anos. Só 5.16% referem nunca terem 

bebido bebidas alcoólicas. Dos estudantes inquiridos, 64.72% responderam haver hábitos 

de consumo em casa e 25.65% referiram, que na sua família ninguém bebe. Entre os que 

têm hábitos de consumo em casa, 34.25% afirmaram que, quem mais consome é o pai e 

em 14,80%, no agregado familiar, todos bebiam. Concluíram ainda que, 64.72% consu-

miam bebidas alcoólicas, tendo-se verificado que o valor percentual era de 75.70% para 

os homens e 56.36% para as mulheres, e da totalidade dos que consumiam, 57.66% 

bebiam bebidas alcoólicas ocasionalmente. A cerveja é a bebida alcoólica mais consumi-

da, podendo atingir as nove garrafas por dia e 51.00% dos rapazes e 23.33% das rapari-

gas responderam embriagar-se ocasionalmente. 

Morais (1999), desenvolveu um estudo transversal sobre o "consumo de bebidas 

alcoólicas nos jovens", numa amostra entre os 15 e os 19 anos, residentes no distrito de 

Viana do Castelo. Nesse estudo, ressalta que a ingestão da primeira bebida alcoólica 

ocorre em média aos 12 anos de idade, em casa em cerca de 40% de rapazes e 46,0% 
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nas raparigas, no café para cerca de 39% dos rapazes e 30% das raparigas e em casa 

de amigos, registou-se em 20% dos rapazes e 24% das raparigas. Para a maioria dos 

rapazes, a bebida de eleição foi a cerveja enquanto o vinho foi a preferida para a maioria 

das raparigas.  

Rodrigues (1997), no seu estudo em alunos de 16 anos, no âmbito do Projecto 

Europeu para Estudos do Álcool e outras Substâncias em Meio Escolar, concluiu que 

79.1% dos alunos consumiram pelo menos uma vez bebidas alcoólicas. 

O estudo de Borges (1993), em adolescente do 9° ao 12° ano de escolaridade da 

Escola Secundária de Santa Comba Dão, concluiu que 92% dos sujeitos da amostra já 

tinham consumido bebidas alcoólicas, indica ainda que 20% iniciaram o consumo antes 

dos 10 anos e 53% entre os 10 e os 15 anos. Rodrigues (1997), indica que 20.35% dos 

adolescentes tiveram o primeiro contacto com a bebida com menos de 11 anos, 55.15% 

com idade compreendida entre os 11 e os 15 anos e com mais de 15 anos, 0.25%. Breda 

(2000), refere que os jovens da sua amostra iniciaram o consumo de bebidas alcoólicas 

aos 12 anos e que a bebida alcoólica, consumida com maior frequência pelos adolescen-

tes era a cerveja. Também Carvalho (1996), refere a cerveja como a bebida preferida por 

46% dos adolescentes, surgindo em segundo lugar as bebidas destiladas com 29% e em 

terceiro o vinho, com 24%. Breda (2000), também encontra uma ordem semelhante, sen-

do a cerveja consumida por 63,0% dos adolescentes. 

No estudo desenvolvido por Major (2004, p.283), a maioria dos jovens não se 

embriagou nos seis meses anteriores ao estudo e nunca teve problemas na escola, na 

família, com os amigos/namorados ou policia devido á ingestão de álcool. 

Para Rodrigues (1997, p. 33) e Carvalho (1996) “as diferenças segundo o sexo 

foram significativas no que respeita à média de consumo de álcool para todos os tipos de 

bebidas. Os rapazes em geral referiam beber, em média, cerca do dobro das raparigas", 

Este último autor também verificou a existência de diferença estatisticamente significativa 

entre rapazes e raparigas, quer para os consumidores regulares de vinho, como para os 

consumidores regulares de cerveja e de bebidas destiladas. Algumas pesquisas têm pro-

curado identificar padrões de início de uso de drogas ilícitas associadas ao álcool em 

adolescentes e adultos jovens, (Poikolainen, 2000; Biederman et al. 2000; Hemmingsson 

& Lundberg, 2001). Um estudo realizado com adolescentes consumidores demonstrou 

que o uso de drogas se iniciou, em média, aos 11.67 anos com o consumo de álcool, o 

uso regular aos 13.22 anos, evoluindo para o uso do tabaco (12 anos), inalantes (13.92 

anos) cocaína via inalatória (14.36 anos), crack (14.67 anos), alucinógenos (15.33 anos) 

e cocaína endovenosa (16 anos). (Scivoletto et al. 1997). Também para Martins (1995, 
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p.75), "A primeira ingestão de bebidas alcoólicas ocorre, normalmente entre os 10-12 

anos".  

A educação/informação que os jovens recebem influenciará as escolhas diárias 

que têm de fazer. É imperativo que a divulgação da boa informação se faça mas, Morais 

(1998, p.3), diz que a educação para a saúde nas escolas acontece de forma reduzida e 

não generalizada, pois muitas das acções são desenvolvidas pontualmente pelos profis-

sionais de saúde, utilizando metodologias raramente integradas nos conteúdos pedagó-

gicos. Sendo os professores elementos fundamentais em todo o processo deparam-se 

diariamente com muitos problemas ligados ao alcoolismo nos jovens, exigindo formação 

específica neste âmbito. 

As formas de prevenção e controle mais promissoras são, a utilização de metodo-

logias activas que permitam ao jovem o desenvolvimento de habilidades sociais, de recu-

sa de bebida alcoólica e de capacidades para encontrar outros modelos de bebida alter-

nativos como por exemplo os frutos naturais. O desafio que um adolescente abstémio 

enfrenta quando se junta com um grupo de amigos é grande, e talvez por isso as gera-

ções de dependentes do álcool se vão perpetuando. Assim (Ribeiro, 1995, p. 1) diz que a 

melhor forma de lutar contra esta dependência será equipar o adolescente com os 

conhecimentos e os meios que lhe permitam resistir ao primeiro trago. “Se houver crian-

ças com tal força de vontade, certamente haverá muito menos alcoólicos”. Também 

Major (2004, p.276) reconhece a importância de se conhecerem as razões deste consu-

mo para assim se delinearem estratégias que levem á consciencialização e mudança 

voluntária de comportamentos e estilos de vida. 

Outra variável influente no estilo de vida dos adolescentes é o consumo de drogas 

ilícitas. A dependência constitui o grande problema do consumo de drogas, pois está 

associada a necessidade incontrolável de continuar o consumo depois da fase inicial. 

Embora nesta fase inicial a droga dê prazer, numa fase final o consumo visa evitar o 

sofrimento da síndrome de abstinência. Tanto o conceito de dependência, como as expli-

cações para a sua formação, têm evoluído ao longo dos tempos. Segundo a Sociedade 

Beneficiente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (2002b), apesar de existir uma 

enorme variedade de concepções teóricas para as causas da dependência das drogas, 

há um conceito unânime, a saber, dependência é uma relação alterada entre o indivíduo 

e o seu modo de consumir uma substância, de tal forma que surgem problemas para o 

seu utilizador, desenvolvendo este um comportamento que não consegue controlar. 

Assim, a substância desempenha o papel central na vida do indivíduo, trazendo-lhe pro-

blemas relacionados com o controlo do consumo e um aumento de dificuldades, quer 

físicas quer psíquicas. Existe, deste modo, uma habituação ou utilização compulsiva, 
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criando no consumidor uma necessidade física ou psíquica da substância (Campos & 

Bettencourt, 2002b). 

Paralelamente ao estudo do nível de gravidade da dependência é necessário 

determinar o quanto o indivíduo está motivado para mudar os seus hábitos de consumo. 

A motivação para a mudança encontra-se delineada no quadro seguinte: 

Quadro 6 – Fases da motivação para a mudança 

PRÉ-CONTEMPLAÇÃO O indivíduo não sente a necessidade de mudar. Pensa que o seu consumo está sob controlo 
e nega qualquer alternativa de ajuda. 

CONTEMPLAÇÃO Há percepção dos problemas actuais e futuros que o uso de drogas lhe traz, no entanto o 
indivíduo não se vê sem a substância. Período marcado pela ambivalência.  

DETERMINAÇÃO O indivíduo percebe os problemas ocasionados pelo consumo e pede ajuda. 

ACÇÃO O indivíduo deixa de consumir drogas. 

MANUTENÇÃO O indivíduo procura estratégias para se manter abstinente. 

RECAÍDA É o retorno ao consumo. Pode ser episódica ou prolongada. A partir desta fase, o indivíduo 
pode regredir a qualquer uma das fases anteriores.  

Fonte: Sociedade Beneficiente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein – Critérios de gravidade da dependência química. Álcool e dro-
gas sem distorção  

 

Segundo o Instituto da Droga e Toxicodependência (2006), os efeitos agudos das 

drogas estão sobretudo ligados ao estado de intoxicação, adquirindo muitas vezes a for-

ma de perturbação do comportamento, enquanto que os efeitos crónicos lesam órgãos. 

Os efeitos profundos estão em função do ambiente no qual a droga é consumida, do tipo 

de droga, da dose ingerida, da via de administração, dos antecedentes de consumo da 

droga, da predisposição, e ainda de outros factores. É devido à quantidade de droga 

ingerida que os efeitos nocivos agudos surgem. Relativamente aos efeitos crónicos, estes 

são influenciados pela toxicidade da droga ou impurezas que esta contem e pelos ante-

cedentes de consumo, que incluem dose, frequência, duração e modo de administração. 

A classificação das drogas não pode ser feita em função do regime jurídico, pois a 

ilegalidade destas não é universal e o regime jurídico de um país pode modificar-se ao 

longo dos anos. De acordo com o Relatório Anual de 2005 sobre a situação do país em 

matéria de droga e toxicodependência, do Instituto da Droga e Toxicodependência, a 

heroína, muitas vezes associada à cocaína, é a que surge como a principal droga nos 

contextos dos consumos problemáticos, como se constata nos estudos e indicadores 

relacionados com a procura de tratamento e mortes. 

De acordo com os dados do Estudo do Consumo de Álcool, Tabaco e Droga 

(ECATD) de 2003 a prevalência de consumo de heroína entre os adolescentes estudan-

tes portugueses é bastante baixa, nunca ultrapassando os 3,3%, sendo que 66% dos 

alunos de 13 anos e 86% dos alunos de 18, afirmam que o consumo de heroína é muito 

arriscado. 
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Segundo o Instituto da Droga e Toxicodependência (2006), a acção das Anfetami-

nas, Base livre ou Crack, Cocaína e o Esctasy, varia consideravelmente, dependendo do 

indivíduo, do ambiente e das circunstâncias. Os efeitos mais comuns variam de sensação 

de euforia manifestada sob a forma de excitação nervosa, insónia, loquacidade, aumento 

do grau de confiança e da auto-satisfação, agitação e, em algumas ocasiões, agressivi-

dade, falta de apetite, fadiga e hiper-actividade.  

A cocaína é a droga com maior potencial de dependência psíquica. Esta provoca a 

maior percentagem de toxicodependentes, depois de ser consumida em poucas oca-

siões. Pela curta duração dos seus efeitos psicoactivos e ao rápido aparecimento de sin-

tomas de abstinência, leva a um consumo compulsivo (Rosa et al., 2000). Relativamente 

ao consumo de Ecstasy, é de salientar o crescimento da procura que este está a tomar 

em Portugal. Tal como refere o ECATD (2003), 6% dos alunos de 18 anos já experimen-

taram ecstasy e 27% destes referem ser “fácil ou muito fácil” comprar esta substância, 

estando o consumo directamente relacionado com os espaços de diversão nocturno, tal 

como refere o Relatório Anual 2006 “A evolução do fenómeno da droga na Europa” do 

Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência. 

A cannabis é a droga mais produzida e traficada em todo o mundo. Em Portugal 

segundo dados do ECATD é a droga ilícita com maiores prevalências de consumo, sendo 

que 29% dos alunos de 18 anos já consumiram cannabis. Os seus efeitos aparecem a 

curto prazo e variam em função das doses, da potência da cannabis, da maneira como é 

fumada, do estado de ânimo e das experiências anteriores com esta droga (Rosa et al., 

2000). O uso regular e constante, em particular nos jovens adolescentes, pode conduzir a 

uma síndrome amotivacional com perda de interesse exterior, perturbações intelectuais e 

amnésicas, e confinar-se num neo – equilíbrio passivo e subdepressivo (Morel et al., 

1998). 

Em Portugal, apenas 3% dos rapazes de 18 anos e 2% das raparigas da mesma 

idade já experimentaram LSD, de salientar o Gamma hydroxybutyrato (GHB) que apesar 

de ter consumos muito pequenos, 1% de consumidores de alunos de 16 anos em Portu-

gal já consumiu (ECATD, 2003). Um dos principais perigos do consumo desta droga é o 

indivíduo retornar à vivência tida com o LSD. Este pode ser desencadeado, através do 

consumo de outra droga como a Cannabis e denomina-se de “flashback” (Rosa et al., 

2000). Não existem dados concretos relativos às consequências físicas produzidas pelo 

consumo de alucinogénos, mas apenas os relacionados com os transtornos psicológicos, 

como por exemplo depressão, ansiedade, psicose, etc. (Instituto da Droga e Toxicode-

pendência, 2006). 
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No que diz respeito ao consumo de drogas, os grupos influenciam na iniciação e 

manutenção do consumo destas, de salientar que as boas relações familiares apresen-

tam uma acção preventiva nesta opção de vida (Albuquerque & Oliveira, 2002, p.23). A 

realização de um estudo comparativo sobre os comportamentos de consumo de haxixe e 

saúde mental em adolescentes, demonstrou que quanto melhor for o nível de saúde men-

tal do adolescente, mais este demonstra a capacidade de arranjar e utilizar estratégias 

saudáveis para lidar com situações de ansiedade, angústia e com a fragilização decor-

rente do processo pelo qual está a atravessar, o que lhe permite encaminhar estes sen-

timentos para actividades construtivas, assegurando-se assim um crescimento saudável 

(Silva & Deus, 2005, p.151) 

Segundo Henriques et al. (2006), os adolescentes reconhecem as drogas como 

sendo a cocaína, heroína e haxixe, obtendo esta informação maioritariamente através da 

televisão (93%), seguida de consultas bibliográficas (69%), pela escola (64%) e pela 

família (46%). Relativamente ao consumo de substâncias psicotrópicas mais consumidas, 

segundo um estudo de Ferrer et al. (2001) quase metade dos estudantes afirma ter con-

sumido, em alguma ocasião, cannabis, sendo que 10% consome com uma certa regulari-

dade. A cocaína, ecstasy, tranquilizantes são as drogas mais consumidas. 

O conceito de personalidade dependente tem vindo a evoluir ao longo de várias 

décadas, sobrepondo-se diversas vezes ao conceito de dependência (Martins e Rocha, 

2002). Os autores referem que no século XIX, os indivíduos dependentes eram vistos e 

descritos por psiquiatras como “inaptos”, “de vontade fraca” e “degenerados”, existia uma 

descrição prejurativa. Os primeiros psicanalistas, como Freud e Abraham, apresentam 

uma visão diferente, descrevem o seu carácter oral receptivo como sendo devido à 

excessiva indulgência ou privação no estádio oral ou de sucção do desenvolvimento. A 

conceptualização psicodinâmica contemporânea do Transtorno de Personalidade Depen-

dente, considera a hiper-indulgência e a privação como factores predisponentes de uma 

dependência excessiva e mal adaptativa, resultando de uma fixação ao estádio oral de 

sucção do desenvolvimento. 

Existem alguns modelos teóricos de dependência, entre os quais se destacam o 

modelo psicodinâmico e o modelo de aprendizagem social. O modelo psicodinâmico refe-

re que a dependência está ligada aos acontecimentos de infância, à fase oral do desen-

volvimento, enquanto que. o modelo de aprendizagem vê a dependência como uma moti-

vação adquirida, reconhecendo a importância do esforço social fornecido pelos pais para 

o desenvolvimento da dependência. 
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Greenberg & Bornstein (1988) cit. in Martins & Rocha (2002) afirmam que um indi-

víduo com uma personalidade dependente se encontra em risco relativamente à depres-

são, ao alcoolismo, à obesidade e à dependência do tabaco. O mesmo refere Beck 

(1993), ao afirmar que o alcoolismo e o abuso de outras substâncias psicoactivas são 

problemas frequentemente apresentados por indivíduos dependentes, pois estas subs-

tâncias servem muitas vezes de refúgio a problemas, ou constituem um modo de fuga. 

Os resultados dos estudos que correlacionam a relação entre a personalidade 

dependente e o consumo de drogas ilícitas são pouco conclusivos, mas existem algumas 

considerações que permitem confirmar esta relação, embora não permitam inferir sobre 

aspectos causais (Martins & Rocha, 2002). Flavigny (1989) cit. in Martins e Rocha (2002), 

atribui o consumo de drogas na adolescência, a uma dependência, quer de substâncias 

quer de pessoas. Hosen (1993) citado pelos mesmos autores diz que as decisões huma-

nas envolvem estratégias para obter a supremacia de momentos de prazer sobre os de 

desprazer, podendo a adição e a dependência ser vistas como estratégias de obtenção 

de prazer.  

Embora as intervenções preventivas tenham conduzido a resultados inconsisten-

tes no que se refere à capacidade de modificar o abuso de drogas ou outros comporta-

mentos desviantes, ao longo das últimas duas décadas, tem vindo a ser acumulado um 

manancial de conhecimentos, originários da investigação teórica e empírica. Com efeito, 

um aspecto que pode ajudar a compreender o tipo de intervenções que estão habitual-

mente relacionadas com a prevenção do abuso de drogas baseia-se na distinção entre 

factores de risco e factores de protecção (Negreiros, 2003). São considerados factores de 

risco algumas situações, circunstâncias ou características individuais que estão associa-

das a uma maior probabilidade de consumir drogas. Pelo contrário, os factores individuais 

e sociais que reduzem a probabilidade de consumo de drogas designam-se factores de 

protecção. Os factores de risco e de protecção têm sido muito mencionados nos últimos 

anos quer por políticos quer por profissionais nesta área. No entanto, poucos estudos 

abordaram esta questão de uma forma sistemática. 

De acordo com um estudo realizado pelo Projecto Vida (2003), na região de Lis-

boa, pode concluir-se que em termos das variáveis mais pertinentes na intervenção psi-

co-social, foram estabelecidos os seguintes comportamentos e atitudes de risco: não 

querer continuar a estudar; não ter um melhor amigo; considerar a sua opinião pouco ou 

nada importante para os amigos; desistir da sua opinião sempre ou quase sempre no 

grupo de pares; calar-se quando não concorda com as regras definidas pelos pais. O 

mesmo estudo demonstra que existem uma série de factores protectores do abuso de 
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drogas, a saber: elevada auto-estima; tendência reduzida para a procura de situações de 

risco; elevada resistência às pressões dos pares. 

A pesquisa sobre a prevenção, faz uso de técnicas de avaliação aperfeiçoadas 

dando origem ao desenvolvimento de bases científicas para os esforços preventivos. 

Deste modo as estratégias de prevenção evoluem à medida que as novas descobertas 

científicas fornecem informações sobre as abordagens experimentadas. Segundo Inácio 

(2003c), a prevenção deve ser uma atitude pro-activa em que não só se antecipa mas 

também se reconhece a ocorrência de uma situação específica e se procura por meio de 

algumas acções evitar a verificação da sua existência futura ou presente. De uma forma 

geral, os modelos adoptados na prevenção das toxicodependências conceptualizam o 

consumo de álcool e das drogas ilícitas como o resultado de um processo complexo no 

qual interagem vários factores. As acções preventivas têm como objectivos modificar 

alguns dos factores que favorecem ou inibem o consumo de drogas, procurando os facto-

res de risco individuais e contextuais, fortalecer os factores protectores e intervir ao nível 

do contexto circunstancial e social específico, para facilitar ao destinatário a concepção e 

interiorização de um sistema de respostas que permitam actuar nos diversos tipos de 

solicitação como uma negação do consumo. Habitualmente, as estratégias de prevenção, 

devem ser estruturadas tendo em consideração a especificidade da população, de modo 

a reduzir os factores de risco e a fortalecer os factores protectores mais susceptíveis de 

serem modificados (Inácio, 2003c). 

Sendo a adolescência o período privilegiado na interiorização de conhecimentos, 

atitudes e hábitos que determinarão os comportamentos na vida adulta, torna-se perti-

nente considerar os hábitos alimentares dos adolescentes no contexto dos estilos de vida 

destes. Assim, a alimentação é outra variável que influencia o estilo de vida dos adoles-

centes. 

Resgate (2001), considera que as nessecidades nutricionais dos jovens são espe-

cíficas com forte influencia psicologia, familiar e cultural. 

Segundo Peres (1991, p.181), sabemos hoje que a natureza da alimentação dis-

ponível durante as fases do ciclo da vida nas quais se processa o crescimento e a matu-

ração biológica assume grande importância para a saúde e bem-estar de crianças e ado-

lescentes e para a dos adultos que eles virão a ser. Afirma ainda que a alimentação nes-

tas idades exige qualidade e quantidade. Actualmente, rapazes e raparigas, possuem 

fracos hábitos de vida ao ar livre e desporto.  

No estudo realizado por Santos (2000, p.29), acerca da responsabilidade perante 

a saúde na adolescência, refere que os adolescentes reconhecem a alimentação como. 
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“…um dos factores preponderantes na saúde…”. Para além disso são também capazes 

de, após uma análise dos seus comportamentos alimentares, “…apontar erros que pos-

suem …” 

 Neste período podem aparecer, novos hábitos de consumo explicáveis por moti-

vos psicológicos, sociais e sócio – económicos, pela influência dos amigos, rebeldia con-

tra o controlo exercido pela família, busca de autonomia e identidade, aumento do poder 

de compra, hábito de preparar rotineiramente o seu próprio alimento, a urbanização e o 

costume de comer fora de casa. 

Muitos adolescentes desenvolvem preocupações ligadas ao corpo e à aparência, 

excessos e restrições acontecem tendo em vista imagens idealizadas. 

A necessidade de interacção grupal é muito importante para os jovens, que con-

sequentemente adequarão os seus padrões alimentares ás expectativas do grupo, dei-

xando-se influenciar pelos modismos, práticas vegetarianas, etc. Estes novos padrões 

alimentares podem repercutir-se, a longo prazo, na saúde futura do indivíduo maduro e 

na escolha posterior dos alimentos. 

O adolescente volta-se geralmente para a ingestão alimentar com o objectivo úni-

co de aliviar a fome. Ele não possui, muitas vezes, a percepção de que o alimento é fonte 

de energia e nutrientes indispensáveis ao crescimento, desenvolvimento, desempenho 

presente ou futuro. 

Em certas ocasiões, a alimentação pode ser vista como uma forma de aliviar ten-

sões ou mesmo de contestação da autoridade, com quebra de padrões entre os quais os 

hábitos alimentares da família, e com a necessidade de reger os seus próprios compor-

tamentos, que levam o adolescente a mudanças por vezes danosas. 

Para Santos (2000, p.33) os adolescentes apresentam uma visão negativista e 

prejudicial em relação à alimentação, apresentando diversas razões para o justificar, pois 

“…fazem grandes intervalos entre as refeições, comem à pressa, optam por alimentos 

não equilibrados, não ingerem legumes, comem muitos doces e fazem demasiadas die-

tas.” No dizer de Dantas (2002), em função das numerosas actividades exercidas pelo 

jovem, resta pouco tempo para o planeamento das refeições e escolha dos alimentos. O 

fácil acesso e incentivo da propaganda ao consumo de refeições rápidas podem também 

modificar os hábitos alimentares dos adolescentes. A propaganda merece atenção espe-

cial quando mostra imagens de outros jovens consumindo determinados tipos de alimen-

tos de valor nutricional questionável que podem substituir de forma inadequada determi-

nadas refeições.  
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A alimentação, não é somente um meio de obter os nutrientes, mas também uma 

forma de prazer pessoal, convívio social; envolvendo por isso estruturas bem mais com-

plexas do que o mecanismo Fome → Procura de Alimento → Ingestão alimentar. O acto 

de comer sofre influências internas e externas ao próprio indivíduo, podendo muitas das 

vezes serem prejudiciais à boa alimentação que o indivíduo necessita. Já os antigos gre-

gos, no tempo de Hipócrates, davam grande importância ao regime ou "diaitia", isto é, ao 

conjunto de hábitos do corpo e da alma que constituem a actividade vital do Homem. De 

facto, os hábitos alimentares, ocupam um lugar de destaque como causa de inúmeras 

doenças. Os hábitos alimentares, ou padrão alimentar, para Gifft et al. (1991) são defini-

dos como actos repetitivos desempenhados sob o ímpeto da necessidade de providen-

ciar alimento e satisfazer uma variedade de objectivos sociais e emocionais. 

De acordo com Peres (1998) o padrão alimentar de um país depende dos recur-

sos naturais, do desenvolvimento tecnológico e sócio-cultural e da interacção que sofre 

com outras culturas. Assim, podemos definir o padrão alimentar, como um conjunto de 

hábitos que se repetem, com o intuito de fornecer os alimentos que satisfaçam as neces-

sidades biológicas e sociais. 

A alimentação constitui, para Moreira (1994), um dos aspectos mais estruturantes 

da cultura e da sociedade pois assegura as necessidades biológicas. Para Ferreira 

(1994), é a acção de fornecer ao organismo os alimentos de que precisa, sob a forma de 

produtos alimentares naturais ou modificados ou ainda, em parte, sintéticos. Loureiro, 

(1999), considera que a alimentação tem reconhecida importância no crescimento e 

desenvolvimento do ser humano sendo esta, um dos factores que interfere com a saúde 

(Baum & Posluszny, 1999 cit in Matos 2000). 

Os hábitos alimentares são entendidos por Ribeiro (1993) cit in Albuquerque 

(1999), como aqueles que foram adquiridos durante a infância e adolescência e têm 

repercussões no estado de saúde dos indivíduos, quer a curto, quer a longo prazo, 

nomeadamente no bem-estar físico e emocional. Assim, torna-se pertinente estudar o 

Padrão Alimentar de uma população, para que se entenda o que ingere e quais os facto-

res que a levam a adoptar por determinado padrão.  

O comportamento alimentar dos jovens, é determinado pelo ambiente sócio-

económico e cultura doméstica, assim como pela necessidade de exploração e experi-

mentação, influenciada pelas modas e grupos de pares,”. Macfarlane et al. (2000) cit in 

Actas da Conferência de Évora (2000, p.107). A condição económica afecta a condição 

social e, consequentemente, a acessibilidade e disponibilidade aos alimentos. Sem dúvi-

da os factores económicos são determinantes na quantidade e na espécie de alimentos 
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disponíveis para um consumo Holmes (1991, p.39). Já Bourdieu (2001, p.9), afirma que a 

cada classe social corresponde um conjunto de habitus (ou de gostos) gastronómicos. 

Williames (1997, p.183), refere que "…os hábitos alimentares estão entre os aspectos 

mais antigos e mais profundamente enraizados em várias culturas, exercendo fortes 

influências sobre o comportamento das pessoas." As escolhas alimentares não resultam 

da influência de um só factor mas de um conjunto de factores indissociáveis, cujo “peso” 

de cada um varia de indivíduo para indivíduo. Muitos adolescentes desenvolvem preocu-

pações ligadas ao corpo e à aparência. Excessos e restrições fazem-se, tendo em vista 

imagens idealizadas e por vezes irreais. 

Apesar dos avanços no conhecimento científico e da reconhecida importância no 

crescimento e desenvolvimento humano, o nível de conhecimento nesta área, parece ser 

baixo (Loureiro, 1999). O autor diz que, estimular o consumo de alimentos saudáveis, se 

relaciona com o bem-estar, imagem corporal, capacidade física e intelectual, corpo e 

mente mais saudáveis, vitalidade e energia, resistência à doença e aumento na longevi-

dade. Beech cit in Matos (2000), num estudo que realizou verifica que apenas cerca de 

39% dos inquiridos demonstraram ter conhecimento correcto sobre alimentação saudá-

vel.  

Estudos desenvolvidos por Martins et al. (2002) consideram o padrão alimentar 

mediterrânico como uma tradição secular, que reflecte não só o nosso património sócio 

cultural, contribuindo para a melhoria da saúde global. Nos países ocidentais industriali-

zados, com uma população cujo nível de vida é elevado, a prevalência da obesidade tem 

aumentado e é hoje reconhecida como um dos "mais importantes problemas de Saúde 

Pública do nosso tempo" (James, 1976 cit in Viegas, 2002). Segundo o autor, a par da 

maior disponibilidade de alimentos e da sua distribuição facilitada, associa-se uma vida 

sedentária, factores emocionais e stress, que podem induzir a perturbações do compor-

tamento alimentar. 

Em 1992, foi publicado o Guia da Pirâmide Alimentar (The Food Guide Pyramid) 

pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América, contendo a conhecida 

Pirâmide dos Alimentos. Esta é reconhecida oficialmente por agências e departamentos 

federais americanos, como um recurso facilitador no processo de educação nutricional. A 

ela estão incorporados conceitos alimentares importantes como variedade, proporcionali-

dade e moderação de escolha. É composta por diversos grupos, cada um com uma 

variedade de alimentos. Nas refeições diárias deve-se incluir alimentos de todos os gru-

pos de alimentos e, dentro de cada grupo, deve-se incluir alimentos variados. Os alimen-

tos de grupos menores devem ser menos consumidos, e os de grupos maiores mais con-

sumidos, garantindo uma proporcionalidade na alimentação. Na base da Pirâmide está o 
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grupo dos pães, cereais, arroz e massas este é o maior de todos os grupos e fornece 

principalmente hidratos de carbono complexos, vitaminas do complexo B e fibras. O 

ordenamento dos alimentos é feito de acordo com a sua composição e consequente ori-

gem animal e vegetal, de forma a facilitar a equiparação do seu valor nutricional Ferreira 

(1994). Segundo este autor, Portugal optou por um esquema de seis grupos, criando a 

Tabela da Composição dos Alimentos Portugueses com a seguinte ordem: 

1º Grupo – leite e derivados proteicos do leite. Alimentos de origem Animal, ricos em 

proteínas de alto valor biológico, cálcio e algumas vitaminas (B2 e B12, em especial); 

2º Grupo – carne, peixe, ovos e mariscos. Alimentos de origem animal, ricos em proteí-

nas de alto valor biológico e fornecendo vitaminas e minerais, sobretudo alguns oligoele-

mentos; 

3º Grupo – gorduras e óleos. Alimentos de origem animal ou vegetal, fornecedores de 

energia, de ácidos gordos essenciais e de algumas vitaminas (lipossolúveis); 

4º Grupo – cereais e derivados, leguminosas secas, açúcar, cacau, mel. Alimentos de 

origem vegetal, ricos em hidratos de carbono (os dois primeiros especialmente sob a for-

ma de amido) e fornecedores de proteínas, vitaminam do complexo B, minerais e celulo-

se (excepto açúcar e mel); 

5º Grupo – vegetais verdes, batata e frutos. Alimentos de origem vegetal contendo todos 

os nutrientes, mas fornecedores mais importantes de vitaminas e provitamina A (toda a 

vitamina C e a provitamina A provêm deste grupo), minerais e celulose; 

6º Grupo – bebidas não alcoólicas e alcoólicas, compreendendo as primeiras a água, 

bebidas aromáticas, refrigerantes, sumos de frutos, e as segundas, as bebidas fermenta-

das e destiladas.  

Num estudo desenvolvido por Dalabona (2008), com 759 indivíduos entre os 10 e 

os 19 anos de idade, dos quais 297 eram do sexo masculino e 462 do sexo feminino, veri-

ficou uma prevalência do excesso de peso de 25,2%. A associação entre excesso de peso 

e dieta para emagrecer foi estatisticamente significativa (p<0,05) nos dois sexos. O hábito 

de omitir/substituir refeições foi observado em 57,6% dos indivíduos do sexo masculino e 

61,3% dos indivíduos do sexo feminino. Não foi encontrada associação entre o hábito de 

omitir/substituir refeições e o excesso de peso em ambos os sexos (p >0,05). Entre os 

indivíduos com excesso de peso que relataram praticar dieta para perder peso, 68,0% 

omitem ou substituem refeições. Entre os indivíduos eutróficos que praticam dieta para 

emagrecer, 71,8% omitem ou substituem refeições. No estudo efectuado, o consumo de 

alimentos considerados não saudáveis, mostrou-se inversamente associado ao excesso 

de peso, apresentando resultado estatisticamente significante (p <0,05). No sexo feminino, 
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foi observado um aumento das prevalências do excesso de peso, com uma diminuição do 

consumo de alimentos não saudáveis, apesar do resultado não ser estatisticamente signi-

ficativo.  

Goran (1997) afirma que o ganho excessivo de massa corporal e/ou a obesidade 

são resultantes do desequilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto energético. Evidên-

cias reforçam a hipótese de que o desenvolvimento da obesidade em adolescentes pode 

ser explicado por uma redução do gasto energético ou do nível de actividade física. O 

consumo de alimentos considerados saudáveis não se mostrou associado ao excesso de 

peso.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2003), uma alimentação basea-

da no consumo regular de frutas, verduras e legumes ajuda na prevenção e diminuição do 

risco de excesso de peso. A obesidade em crianças e adolescentes é das mais comuns 

doenças crónicas em países desenvolvidos tecnologicamente. Segundo Bar-Or (1995) na 

América do Norte verificas-se uma prevalência de 25%, com um aumento considerável 

nas últimas décadas. Para Rosenbaun & Leibel (1998), entre o NHANES II e NHANES III, 

a prevalência de obesidade nos Estados Unidos baseada no IMC aumentou 40%. A obe-

sidade nos Estados Unidos em jovens de 12 a 17 anos aumentou de 15,8%, nos anos 

1957-1970, para 33% nos anos 1976-1980 (Gortmarker et al., 1987). Dietz e Gortmaker 

(1985), analisando os dados de crianças de 6 a 11 anos do National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES II), apresentam uma significativa relação com o tempo 

gasto em frente à TV.  

No Brasil, os dados não diferem muito dos americanos. Da Pesquisa Nacional 

sobre Saúde e Nutrição - PNSN, realizada pelo INAN (1989) até a Pesquisa de Padrão 

de Vida - PPV (IBGE, 1997) houve uma redução da população quanto a desnutrição (IMC 

<18.5), mas uma diminuição no número de pessoas com o IMC ideal e um aumento per-

centual de obesos. Dados do PPV (IBGE, 1997) revelam ainda que 9.8% da população 

do sudeste e nordeste é considerada obesa e os índices de desnutrição (IMC <18,5) caí-

ram 4.6% de 1989 (PNSN) para 1997 (PPV). Em relação ao peso corporal com base no 

IMC, o PPV/IBGE (1997) revela que 56.8% da população estudada apresenta o IMC ideal 

(18,5 a 25 m2/kg) e 28% das pessoas estão acima do peso ideal (25 a 30 m2/Kg). A 

região sudeste do país é constituída por uma população mais obesa e com o peso acima 

do normal do que o nordeste (10,5% de obesos contra 8.7% e 30.5% acima do peso con-

tra 25,6%). De acordo com o consenso Latino-Americano sobre Obesidade (1998), no 

Brasil há uma prevalência de obesidade de 53%, os dados disponíveis de 1980 a 1990 

mostram que no Brasil 40% das mulheres e 27% dos homens superam estes índices.  
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Pollock et al. (1986) referem que 80-86% da obesidade em adultos tem origem na 

infância. Nos Estados Unidos, aproximadamente 25% das crianças americanas são con-

sideradas obesas, sendo que a maioria pertence a classes sociais com menor poder 

aquisitivo (Bar-Or, 1995). Entretanto, no Brasil as crianças e adolescentes mais atingidos 

pela obesidade pertencem às classes sociais mais privilegiadas (Cyrino & Nardo, 1996). 

O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição - INAN (1989) aponta que a obesidade 

infantil no Brasil atinge 16% de todas as crianças, sendo 7% crianças do sexo masculino 

e 9% do sexo feminino.   

Estudos longitudinais revelam que aproximadamente 30% de todas mulheres 

adultas obesas americanas foram obesas na adolescência, considerando que apenas 

10% dos homens obesos, desenvolveram obesidade enquanto adolescentes. Aproxima-

damente 70% dos homens obesos e 20% das mulheres obesas retornam o peso normal 

num período de 10 anos. Estas evidências mostram que a adolescência representa um 

risco particular para a obesidade adulta, além de favorecer o aparecimento de outras 

doenças (Dietz 1994). O próprio INAN (1989) cita que existe uma certa tendência ao 

aumento desses números, devido à diminuição dos esforços físicos, provocados pela 

limitação dos espaços de lazer e pela dependência das crianças e adolescentes dos apa-

relhos electrónicos. Um outro factor que contribui para o aumento da obesidade, relatado 

por este Instituto, são os hábitos alimentares não adequados, tanto em quantidade quan-

to em qualidade.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera, a população norte-americana 

como padrão de referência mundial e sugere a comparação dos valores de peso, estatura 

e idade com os dados de um levantamento populacional feito nos Estados Unidos pelo 

National Center for Health Statistics (NCHS). A OMS recomenda a classificação, utilizan-

do o índice de massa corporal (IMC), que é o peso (em quilogramas) dividido pela estatu-

ra elevada ao quadrado, analisando o percentil em que o indivíduo se encontra e a per-

centagem de adequação deste índice em relação à população-padrão. 

O cálculo da percentagem de adequação de peso com a estatura é muito útil para a 

classificação de desnutrição energético-protéica e sobrepeso em indivíduos desta faixa 

etária, associando-se a outros parâmetros clínicos. A adequação é calculada comparan-

do o peso do indivíduo com o peso ideal, correspondendo ao percentil 50. O adolescente 

cujo IMC for superior ao percentil 95 tem sobrepeso, se o percentil do IMC estiver entre 

85 e 95, existe risco para sobrepeso. Os critérios de diagnóstico de excesso de 

peso/obesidade em crianças e adolescentes, não são consensuais. O diagnóstico pode 

ser feito com diversos métodos, porém os antropométricos são os de mais fácil utilização, 
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pois são inócuos, de baixo custo e os mais indicados para a prática diária (Macieira, 

1998).  

Quadro 7 – Valores de referência do IMC para rapazes 

Idade 
Muito 
Baixo Baixo peso Variação normal 

Excesso de 
peso 

10 ≥ 15,0 > 15,0 <15,3 ≥ 15,3 < 21 ≥ 21 

11 ≥ 15,0 > 15,0 <15,8 ≥ 15,8 < 21 ≥ 21 

12 ≥ 15,0 > 15,0 <16,0 ≥ 16 < 22 ≥ 22 

13 ≥ 15,0 > 15,0 <16,6 ≥ 16,6 < 23 ≥ 23 

14 ≥ 15,7 > 15,7 <17,5 ≥ 17,5 < 24,5 ≥ 24,5 

15 ≥ 16,4 > 16,4 <18,1 ≥ 18,1 < 25 ≥ 25 

16 ≥ 16,6 > 16,6 <18,5 ≥ 18,5 < 26,5 ≥ 26,5 

17 ≥ 16,8 > 16,8 <18,8 ≥ 18,8 < 27 ≥ 27 
FONTE: Adaptado de The Cooper Institute for Aerobics Research – Fitnessgram: Manual de aplicação de testes. Lisboa: Faculdade de 
Motricidade Humana. p.38,40. 
 

Quadro 8 – Valores de referência do IMC para raparigas 

Idade 
Muito 
Baixo Baixo peso Variação normal 

Excesso de 
peso 

10 ≥ 14,9 > 14,9 <16,6 ≥ 16,6 <23,5 ≥ 23,5 
11 ≥ 14,9 > 14,9 <16,9 ≥ 16,9 <24 ≥ 24 
12 ≥ 14,9 > 14,9 <17,5 ≥ 17,5 <24,5 ≥24,5 
13 ≥ 14,9 > 14,9 <17,5 ≥ 17,5 <24,5 ≥24,5 
14 ≥ 14,9 > 14,9 <17,5 ≥ 17,5 <25 ≥25 
15 ≥ 14,9 > 14,9 <17,5 ≥ 17,5 <25 ≥25 
16 ≥ 14,9 > 14,9 <17,5 ≥ 17,5 <25 ≥25 
17 ≥ 14,9 > 14,9 <17,5 ≥ 17,5 <26 ≥26 

FONTE: Adaptado de The Cooper Institute for Aerobics Research – Fitnessgram: Manual de aplicação de testes. Lisboa: Faculdade de 
Motricidade Humana. p.39,41. 

 

Para Fonseca (s.d.), cit in Carvalho (2006), depois da obesidade instalada, é mais 

difícil de controlar, logo a prevenção é a medida mais eficaz para evitar este problema. O 

mesmo autor revelou que uma criança não obesa nos primeiros anos tem um risco de 

10% de ser um adulto obeso, se os seus pais forem obesos, esse valor ascende para os 

15 e 25 %. No grupo etário dos 15 aos 17 anos, se o adolescente não for obeso e um dos 

pais o for, o risco de vir a ser um adulto obeso é de 14%. Mas se for obeso, a probabili-

dade é superior, 54% se os pais não forem obesos, e 73% se pelo menos um deles o for. 

Um estudo realizado pela Associação Portuguesa de Obesos e Ex-Obesos de 

Portugal, inferiu que mais de 1 em cada 10 jovens portugueses (14%) entre os 14 e os 17 

anos tem excesso de peso ou obesidade (Rente, 2006).  

Para o diagnóstico individual do estado nutricional e do desenvolvimento devem 

avaliar-se a composição corporal e a ingestão alimentar. A antropometria (medidas de 

peso, estatura, pregas cutâneas e outros) está indicada porque não há necessidade de 

equipamentos sofisticados, a tomada das medidas é rápida, há facilidade de comparação 

com padrões já estabelecidos, podendo analisar-se ainda a velocidade de crescimento. 
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Há hoje evidência que a educação alimentar pode ter resultados extremamente positivos, 

em especial quando desenvolvida com grupos etários mais jovens, no sentido da mode-

lação e da capacitação para uma escolha alimentar saudável (Nunes & Breda, 2003, 

p.10). Há que ter presente que para haver uma mudança de comportamento não basta 

saber e estar motivado. É preciso também, que o meio ambiente físico, económico, social 

e cultural ofereça condições que facilitem e permitam o exercício desse novo comporta-

mento. De acordo com os mesmos autores, os factores de motivação e de reforço da 

mudança para a adopção de hábitos alimentares mais saudáveis devem, assim, ser 

diversificados – contemplando a vertente informativa, educativa e de suporte ambiental – 

continuamente adaptados e mantidos. Para além da família, a escola em cooperação 

com serviços de saúde, autarquias e outras estruturas da comunidade, oferecem condi-

ções privilegiadas para o desenvolvimento deste processo. 

Para se conseguirem mudanças efectivas no padrão alimentar de uma determina-

da comunidade, é necessária a participação governamental, para que sejam tomadas 

medidas a nível nacional que envolvam a indústria alimentar, o sector de da educação, os 

meios de comunicação social e as organizações não governamentais que fazem parte da 

sociedade civil.  

Também o efeito salutogénico do exercício físico (EF) sobre a saúde e bem-estar 

tem sido amplamente reconhecido pela comunidade científica (Sardinha, 1999; Marques 

& Gaya, 1999; Balaguer & Castillo, 2002; Roberts, Tynjãlã & Komkov, 2004). De facto, a 

prática de EF regular desde a infância, mantendo-se ao longo da vida, parece benéfica 

na redução da morbilidade cardiovascular (Sardinha, 1999), no cancro, na diabetes Tipo 

II, na osteoporose, podendo igualmente regular o excesso de peso, os níveis de ansieda-

de e stresse, proporcionando melhor qualidade de vida (Roberts et al., 2004). 

Lee & Paffenbarger (1996) efectuaram uma extensa revisão da literatura, sendo 

pela primeira vez admitida a probabilidade de uma relação causal entre actividade física, 

exercício, a aptidão física e a mortalidade por qualquer causa (cit. in Sardinha, 1999). 

Para além dos benefícios a nível do aparelho cardiovascular e saúde mental dos adultos, 

a prática de EF parece exercer um efeito benéfico no fortalecimento da auto-estima dos 

mais novos, ao mesmo tempo que constitui um dos cenários de socialização mais impor-

tantes nesta faixa etária (Hickman, Roberts & Matos, 2000), podendo mesmo contribuir 

para a obtenção de melhores níveis de rendimento escolar (Pollatschek & O´Hagan, 

1989, cit. in Sequeira & Cruz, 2000) e coordenação psicomotora. Pode igualmente tradu-

zir-se em benefícios corporais através da diminuição de peso e aumento da massa mus-

cular, se combinado com uma dieta apropriada (Matos, Simões, Carvalhosa, Reis & 

Canha, 2000). 
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Existem algumas diferenças nos conceitos inerentes ao facto de estar fisicamente 

activo. Assim sendo, entende-se por actividade física qualquer movimento corporal reali-

zado pelos músculos que, por sua vez, se traduz em consumo de energia (Ogden, 1999 

cit. in Matos et al., 2000).  

Embora alguns estudos reforcem a importância da actividade física para a quali-

dade da saúde de adolescentes, atitudes quotidianas levam cada vez mais a economia 

do esforço físico, provocando um desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o consumo de 

energia, o que facilita o aumento consequente do acumular da adiposidade corpórea. 

Bennet & Murphy (1999), referem que os indivíduos que se mantêm fisicamente activos 

ao longo da sua vida vivem mais que os sedentários. Por conseguinte, a prática de exer-

cício físico traz consigo benefícios físicos e psicológicos. 

A actividade física, como estilo de vida, baseia-se nos pressupostos dos seus 

benefícios para a saúde e a sua prática é um fenómeno de natureza multifacetada com 

forte impacto a nível afectivo, social e moral sendo que para Carvalhosa & Dinis, (2001) a 

inactividade física é um factor de risco para um vasto leque de doenças. 

Segundo Gouveia (2007, p. 7) a prevalência do estilo de vida sedentário aumen-

tou nas sociedades desenvolvidas com forte penalização na qualidade de vida nas taxas 

de mortalidade e morbilidade cardiovascular e obesidade. O estudo desenvolvido por 

este autor conclui elevada prevalência de inactividade e de hábitos de vida saudáveis nos 

jovens inquiridos e que a actividade física está inversamente relacionada com o sexo 

feminino, nível socio-económico baixo e obesidade. 

Para Pieron et al. (1997) cerca de 50% das pessoas que iniciam uma actividade 

física evocando motivos de saúde, abandonam-na quando nesta actividade não encon-

tram outros motivos de satisfação. Matos et al. (2002), nos estudos que desenvolveu em 

estudantes, registou associações significativas entre a actividade física e o sexo, a idade, 

a profissão do pai, o gostar da escola, fumar, ficar com os amigos depois da escola, a 

auto-imagem, com maior significado no sexo masculino. 

Dinis (1998) e Hickman (2000) sublinharam o papel da actividade física no pro-

cesso de socialização. Sallis & Hovell (1990) salientam a importância do hábito precoce 

de actividade física no âmbito de estilos de vida saudáveis e activos, preferencialmente 

partilhado e valorizado pelos membros da família, como indicador associado á manuten-

ção de um estilo de vida saudável na idade adulta.  

A escola é vista por Stratton (1995) como um dos cenários mais influentes no 

estabelecimento de hábitos de actividade física. Mas, de acordo com Biddle (1995), os 
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curricula escolares são de reduzida eficácia na promoção de estilos de vida activos, des-

prezando parte do seu potencial nesta matéria.  

Entre os benefícios físicos destacam-se os efeitos preventivos a nível das doen-

ças coronárias, bem como a redução do peso, da obesidade, entre outros (Odgen, 1999). 

Os benefícios psicológicos traduzem-se numa redução da ansiedade, da depressão, 

aumento da auto-estima e confiança. Segundo Caspersen et al. (1985), a actividade físi-

ca é definida como “qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléti-

cos, que resulta em gasto energético maior do que os níveis de repouso” (pp. 127), 

enquanto que o Centro de Controle de Doenças, citado por Janz (1994), entende a activi-

dade física como “movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos resultando 

em gasto de calorias” (p. 373).  

De acordo com Armstrong (1990), a actividade física apropriada refere-se àquela 

que tenha uma frequência mínima, duração e intensidade capaz de manter a funcionar 

efectivamente o sistema cardiorrespiratório. A actividade física moderada/vigorosa é acei-

te como a ideal para estes objectivos. Ross & Gilbert (1985), referem-se àquela que 

envolve grandes grupos musculares em movimento dinâmico por um período de 20 minu-

tos ou mais, 3 ou mais vezes por semana, com uma intensidade maior ou igual a 60% da 

capacidade respiratória do indivíduo que está a praticar. Tanto a aptidão física quanto a 

actividade física pode interferir positivamente na qualidade de vida de crianças e adoles-

centes, desde que esta influência seja decorrente de um comportamento físico activo 

(Livingstone, 1994). Contudo, este comportamento contrapõe-se a um comportamento 

sedentário assumido no seu dia-a-dia, o qual se aplica principalmente os adolescentes da 

sociedade urbanizada. Hoje, a passividade física dos adolescentes reflecte um agrava-

mento no seu estado de saúde. Esta relação actividade/passividade física é verdadeira-

mente preocupante dentro do mundo técnico e materializado. As acções mecânicas do 

homem e as suas possibilidades de movimento, conforme Pinho & Petroski (1997) cho-

cam-se com as barreiras erguidas pela sociedade moderna, que limita o espaço de acti-

vidade física e coloca o homem à mercê dos problemas que dela surgem.  

A prática de exercício físico deve ser encorajada, pelos inúmeros benefícios, 

nomeadamente, aumento da auto-estima, socialização, adequação da composição corpo-

ral e redução dos riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  

O aumento de peso no adolescente praticante de actividade física é normal, devi-

do ao desenvolvimento ósseo e muscular. Assim, o peso por si só não é um bom parâ-

metro de acompanhamento para o adolescente fisicamente activo, devendo ser usadas 

outras técnicas antropométricas. A monitorização constante de percentagem de gordura 
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pode fornecer indícios da conduta a ser seguida em relação à dieta do adolescente, uma 

vez que as mudanças corporais desta fase da vida e as modificações no exercício físico 

são constantes, levando a um quase impossível estabelecimento de uma conduta dietéti-

ca.  

Os benefícios a serem alcançados pela actividade física depende da aptidão que o 

adolescente dispõe para a realizar. Segundo Shephard (1995), a quantidade de exercí-

cios físicos para melhorar a aptidão física consome tempo e envolve custos, levando a 

uma diminuição de estímulos na prática de actividade física.  

Existe, de acordo com Shephard (1995), uma necessidade de que as crianças e 

adolescentes se privem de realizar tarefas, como por exemplo, assistir à televisão ou 

jogar vídeo-jogos, a fim de que possam dedicar pelo menos 60 minutos às actividades 

físicas diárias, sejam elas recreativas ou em programas específicos.  

Percebe-se que esta tarefa não é muito fácil de concretizar. A tecnologia tornou-se, 

mais atractiva, dificultando a adesão a actividades físicas recreativas. Segundo She-

phard, (1995) os adolescentes que vivem em regiões rurais apresentam um estilo de vida 

mais activo devido ao facto de se envolverem em tarefas diárias e permanecerem menos 

tempo sob o domínio das novas tecnologias. Entretanto, com o desenvolvimento tecnoló-

gico e a modernização da sociedade rural, o estilo de vida activo desses indivíduos tam-

bém parece estar comprometido. De acordo com Heath et al. (1993) e Sallis et al. (1992) 

a participação de indivíduos em actividade física programada, regular e moderada é 

reconhecida como um componente do estilo de vida saudável. Entre adolescentes, a par-

ticipação nesses programas de actividade física apresenta-se como um agente de pre-

venção de distúrbios físicos e orgânicos.  

Segundo Noland et al. (1990), poucos são os estudos, que mostram e quantificam 

o padrão de actividade física, em adolescentes, com confiabilidade e significância de 

resultados, pois muitos deles utilizam técnicas de mensuração pouco adequadas e váli-

das.  

É importante salientar que, de acordo com Ainsworth et al. (1994), Janz (1994) e 

Armstrong (1998), em estudos que envolvem um grande número de inquiridos, há neces-

sidade de aplicar uma metodologia simples, de custo baixo, agradável para o sujeito que 

será avaliado, com espaço de tempo curto e aproveitável e que apresente precisão de 

resultados. Armstrong (1998) acrescenta que o método deve ser aceite socialmente, não 

deve ser embaraçoso para quem o utiliza e deve influenciar o mínimo possível os 

padrões normais de actividade física dos sujeitos.  
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A confiabilidade de uma técnica indirecta que estime o nível de actividade física 

e/ou o gasto energético depende da sua validação, porém um grande obstáculo na vali-

dação de métodos de campo que mensuram actividade física habitual ou gasto energéti-

co em humanos tem sido a falta de um critério adequado para que as técnicas possam 

ser comparadas (Montoye et al., 1996).  

Contudo, de acordo com Armstrong (1998), deve-se utilizar a combinação de téc-

nicas para determinar o nível de actividade física em adolescentes, apresentando o gasto 

energético, frequência, intensidade, duração e tipo da actividade realizada.   

Inúmeras técnicas são apresentadas na literatura (Schoeller & Racette, 1990; 

Ainsworth et al., 1994; Freedson & Melason, 1996; Montoye et al., 1996; Goran, 1998) 

para medir o consumo energético. De acordo com Schoeller & Racette (1990), a validade, 

custo e praticabilidade de cada método variam muito, portanto as vantagens e desvanta-

gens devem ser consideradas antes de se escolher um método.  

Existem algumas técnicas para medir o nível de actividade física em crianças e 

adolescentes, umas de alto custo e portanto fora de nossa realidade, Alguns estudiosos 

(Bar-Or, 1993, Montoye et al., 1996) sugerem que para avaliar o nível habitual de activi-

dade física deve fazer-se em vários dias, no mínimo 3 dias na semana. Os métodos mais 

comuns para avaliar o nível de actividade física e/ou gasto energético, segundo Livings-

tone (1994), são os diários, de observação directa, questionários, sensores electrónicos 

de movimento e monitor de frequência cardíaca. Alguns destes métodos têm sido simpli-

ficados para quantificar o gasto calórico e o nível de actividade física, melhorando sua 

aplicabilidade (Broskoski et al., 1991; Murgatroyd et al., 1993; Noland et al., 1990).  

Segundo Ainsworth et al. (1994) e Sallis et al., (1989), nos estudos epidemiológi-

cos feitos em adultos para determinar o nível de actividade física habitual são utilizados 

instrumentos padronizados na forma de Questionários. Em contrapartida, embora alguns 

adolescentes apresentem características comportamentais semelhantes ás das crianças, 

a utilização de questionários podem ser um bom método, pois estes indivíduos apresen-

tam condições cognitivas satisfatórias para interpretar e responder as questões neles 

contidas.  

É inquestionável a relevância da medição da actividade física e gasto energético 

em adolescentes, porém, são processos desafiadores devido às dificuldades encontra-

das. A sua importância refere-se aos efeitos fisiológicos e psicológicos que influenciam o 

estado geral de saúde. (Sallis et al., 1992), por isso tem-se tornado um campo relevante 

de investigação. 
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Viacelli (2002) realizou uma pesquisa com 12 turmas de uma escola secundária, 

no período de 1998 até ao final do terceiro bimestre de 1999. O objectivo foi estudar a 

influência da prática de desporto no rendimento escolar dos alunos, concluindo não haver 

relação entre as variáveis.  

Vasconselos & Maia (2001, p.44;50), estudaram o declínio da actividade física em 

ambos os sexos dos 10 aos 19 anos de idade. Os resultados revelam a inexistência de 

declínio nos níveis de actividade física das raparigas e rapazes com idades compreendi-

das entre os 10 e os 17 anos, mas constatam este fenómeno dos 18 para os 19 anos. 

Esta fase de declínio é mais acentuada nas raparigas do que nos rapazes. As raparigas 

apresentam um incremento da actividade física até aos 16 anos e os rapazes até aos 13. 

Detectam um período de estabilização entre os 17 e os 18 anos nas raparigas e entre os 

13 e 18 anos nos rapazes. Constatam ainda que os rapazes apresentam valores médios 

da actividade física superiores aos das raparigas em todas as idades, com a excepção 

dos 10 anos de idade. 

Num estudo desenvolvido por Caroline Caus Dalabona em São Paulo no ano de 

2008 em 759 indivíduos, entre 10 e 19 anos de idade, dos quais 297 eram do sexo mas-

culino e 462 do feminino, mais de 90% dos indivíduos relataram praticar actividade física 

na escola. Não encontraram diferença significativa entre o excesso de peso e os valores 

dos scores das actividades dentro e fora da escola e da actividade física total, em ambos 

os sexos e escolas. A prática de actividade física mostrou-se frequente em ambos os 

sexos e escolas. Nos dois sexos e nas duas redes de ensino, o excesso de peso não se 

mostrou associado positiva ou negativamente à prática de actividade física. Assim, não foi 

encontrada nenhuma diferença significativa entre as frequências de excesso de peso e a 

maior prática de actividade física e actividade física total.  

Num estudo realizado em adolescentes em Tonga, no Pacífico oeste, a prática de 

actividade física estava associada ao menor risco de excesso de peso nos indivíduos 

estudados. Os dados mais relevantes deste estudo foram:  

1) Maior prevalência de excesso do peso em rapazes da escola privada e raparigas da 

escola pública;  

2) Alta-frequência de uso de dieta e omissão/substituição de refeições no grupo estudado;  

3) Aumento da prevalência do excesso de peso com o menor consumo de alimentos não 

saudáveis nas escolas públicas e privadas; 

4) Diminuição da prevalência do excesso de peso em alunos das escolas privadas que 

consumem mais alimentos saudáveis; 
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5) Menor prevalência do excesso de peso em adolescentes com padrão intermediário de 

actividade física em ambos os sexos e escolas.  

Para uma vida saudável segundo Guedes & Guedes, (1995) é necessário afastar 

ao máximo os factores que venham a provocar um estado de morbidez, como por exem-

plo a obesidade e o sedentarismo, pois estes factores podem predizer a ocorrência de 

distúrbios orgânicos irreversíveis na vida adulta. Isto traduz a importância de actividades 

físicas regulares e do controle alimentar, já que ambos podem auxiliar nas condições de 

saúde durante esta fase da vida.  

De acordo com OMS (1997), o excesso de gordura corporal deve ser encarado 

actualmente como um problema de saúde pública, podendo provocar ao organismo 

danos consideráveis e irreversíveis. Frequentemente a obesidade é o resultado de hábi-

tos alimentares insalubres juntamente com estilos de vida sedentários. Quando a inges-

tão calórica excede o seu gasto, o excesso é armazenado na forma de gordura corporal 

no tecido adiposo. Armazenar energia é uma protecção natural do corpo contra uma pos-

sível escassez.  

Uma das principais causas que tem acentuado o problema da obesidade no mun-

do, segundo a OMS (1997), são o estilo de vida adoptado, principalmente nos países 

industrializados, com aumento significante nos países em desenvolvimento.  

Desta forma, Armstrong (1998) refere que a literatura específica sobre actividade 

física em adolescentes ainda é escassa e apresenta problemas de interpretação devido à 

dificuldade de determinar a quantidade e qualidade das actividades nesta fase da vida. 

Goran (1998) sugere que para determinar, quantificar e descrever a actividade física, 

devem considerar-se o tipo e propósito da actividade física, a intensidade, a eficiência, a 

duração, a frequência, e o gasto energético específico.  

No estudo realizado com 507 adolescentes, com idades compreendidas entre os 

10 e os 17 anos, no concelho de Leiria revelou que 51% da amostra era do sexo mascu-

lino e que grande parte dos seus tempos livres é passado a ver televisão (90%), sendo 

esta a principal fonte de informação ligada a temas como drogas, tabaco e álcool.  

Quando questionados quanto à ocupação dos tempos livres, os resultados indica-

ram que 79% pratica 3 ou mais actividades, com um máximo de 7 actividades. As activi-

dades sedentárias ocupam 93.7% dos adolescentes, sendo a sua distribuição semelhan-

te entre os sexos. Dos 79% que praticam actividades físicas, verifica-se uma maior per-

centagem de praticantes do sexo masculino (86%), preferindo um desporto colectivo 

Henriques et al. (2006). 
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Simão (2005), ao investigar a existência de relação entre a frequência de activida-

des extracurriculares e o desempenho escolar dos estudantes, constatou que a participa-

ção destes, nessas actividades, lhes proporcionam benefícios. Verifica-se que estes 

demonstram desempenho escolar mais satisfatório do que aqueles que não relatavam a 

prática dessas actividades.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que nos países 

desenvolvidos mais de dois milhões de mortes são atribuíveis ao sedentarismo, e que 

60% a 80% da população mundial não é suficientemente activa para obter benefícios na 

saúde” (OMS, 2002 – cit in Instituto do Desporto de Portugal, s.d., p.1). Esta é reconheci-

da como um importante factor de risco para doenças cardiovasculares na medida em que 

atinge uma percentagem muito elevada da população, incluindo adolescentes e jovens 

adultos (Horta, 2002). 

Outro factor bem patente é o aumento da insegurança e protecção por parte da 

família, que se tem traduzido numa diminuição do nível de independência e autonomia de 

circulação das crianças no espaço urbano diminuiu de forma significativa nos últimos 

anos (percursos, percepção do espaço físico e possibilidades de acção) (Neto, 2001; 

Kitta, 2004; Malho & Neto, 2004; Arez & Neto, 1999 cit in Neto, 2006). 

Lopes, et al. (2001, p.53;59), realizaram um estudo em que foi caracterizado o perfil da 

actividade física de crianças de ambos os sexos, de uma escola da cidade de Bragança, 

ao longo de 4 dias. Concluíram que não há diferenças significativas entre a intensidade 

de actividade física registada nos rapazes e nas raparigas. As crianças de ambos os 

sexos apresentaram uma forte variabilidade intra-individual na actividade física habitual, 

sobretudo ao fim de semana. Nos dias de semana as crianças apresentaram uma maior 

intensidade de actividade física do que nos dias de fim-de-semana, sendo o Domingo o 

dia que apresenta uma menor intensidade de actividade física. Durante os dias de sema-

na, foi no período do recreio escolar que foi registada maior intensidade de actividade 

física. 

A actividade física habitual é um comportamento de grande importância para a 

promoção de um estilo de vida saudável, tanto na infância e juventude como na idade 

adulta” (Blair et al., 1989; Simons-Morton, 1990; Blair, 1993 cit in Lopes et al., 2001).  

De facto, a promoção da actividade física na infância e juventude baseia-se, em 

parte, no pressuposto de que os hábitos de actividade física se desenvolvem durante 

estes períodos e se mantêm até à idade adulta (Freedson, Evenson, 1991 – cit in Lopes 

et al., 2001, p.54). 

Andar a pé, correr, nadar, andar de bicicleta, skate ou patins, surf, voleibol, ténis, 
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ténis de mesa, basquetebol, ginástica, andebol, futebol, aeróbica, escalada, BTT, orienta-

ção, vela, são alguns exemplos de actividades que as crianças e jovens podem praticar 

(Instituto do Desporto de Portugal, s.d., p.4). 

Em Portugal, os programas de Educação Física, reconhecem e enfatizam segun-

do Matos et al. (2002) a importância da aptidão física como contributo para o estabeleci-

mento de hábitos de prática de actividade física com repercussões para lá da escola. 

Segundo Dinis et al. (2001) a sua primordial importância reside no facto de a primeira 

causa de morte estar relacionada com os acidentes cardiovasculares, sendo este aspecto 

que mais tem contribuído para mobilizar esforços e recursos para proporcionar aos 

jovens esta prática. 

Concluindo, podemos afirmar que a infância e a juventude são as idades determi-

nantes no ganho de hábitos duradoiros. O estudo de Matos et al. (2002) reforça a impor-

tância dos contextos sociais dos jovens na promoção de estilos de vida saudáveis, onde 

a família, o envolvimento escolar, a relação com os pares e o nível sócio-economico pos-

suem um efeito facilitador na aquisição e manutenção de um estilo de vida activo na ado-

lescência. Dado que a população jovem não é homogénea, a eficácia das medidas 

depende segundo Resgate (2001), da sua adequação às necessidades específicas dos 

subgrupos com intervenções culturalmente sensitivas e apropriadas ao nível de desen-

volvimento. A definição de estratégias que promovam estilos de vida saudáveis é uma 

prioridade. Perconizam-se escolas e municípios com espaços seguros e equipamentos 

adequados para actividades promotoras de estilos de vida saudáveis. 
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Rendimento Escolar
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9- RENDIMENTO ESCOLAR 
 

Em Portugal tem vindo a intensificar-se a preocupação com o insucesso esco-

lar e com todas as questões relativas ao mesmo. 

É a partir dos anos sessenta que encontramos os primeiros estudos sobre esta 

problemática. Começou a exigir-se que as escolas, por razões económicas e igualitá-

rias, encontrassem formas de garantir o sucesso escolar de todos os seus alunos. O 

que era atribuído até então ao foro individual, tornou-se um problema social. A pregui-

ça, a falta de capacidade ou interesse, deixaram de ser aceites como explicação para 

o abandono do sistema educativo e para o insucesso. 

O insucesso escolar passou a ser assumido como um fracasso de toda a 

comunidade escolar. Os vários artigos apontam para uma multiplicidade de factores 

que actuam entrelaçando-se e provocando o insucesso escolar. Assim, o insucesso e 

o êxito escolares, são produto da interacção entre as estruturas familiares, motivadas 

por contextos económicos, sociais, culturais, e ainda por formas de vida escolar pre-

sentes num determinado período de tempo. 

A ausência do rendimento escolar é compreendida “como a incapacidade, que 

o aluno revela, de atingir os objectivos globais definidos para cada ciclo de estudos”. 

Deste modo, quando os objectivos escolares estabelecidos não são atingidos, não 

existe sucesso escolar (Eurydice, 1995, p.471 cit in Cardoso [et al.], 2005, p.55). 

Para o autor, este é um fenómeno relacional, envolvendo factores de natureza 

política cultural, institucional, sócio-pedagógica e psico-pedagógica. 

Trata-se de uma problemática bastante complexa que preocupa professores, 

encarregados de educação e alunos.  

As causas para o insucesso escolar são múltiplas e de diversa natureza: de 

ordem política (da colocação dos professores às prioridades da política educativa, das 

condições materiais e de equipamento das escolas à falta de edifícios e aos horários 

pouco adaptados aos alunos); de ordem social, devido às difíceis condições de vida de 

uma parte importante da população escolar, com inegáveis efeitos no desenvolvimento 

e na saúde dos alunos; de ordem institucional (do isolamento à burocratização da 

escola); de ordem social e psicopedagógica, por práticas pedagógicas, baseadas em 

concepções tradicionais de aprendizagem centradas no professor e nos conteúdos, 

isto é, uma escola mais de “ensino” do que “aprendizagem” (Gaio, 1995). 
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A mudança da escola exige mudanças nas estruturas, nas relações e nas prá-

ticas dos vários intervenientes, sendo os professores elementos fundamentais da 

modificação da mesma. A transformação de legislação sem novas práticas, não leva a 

mudanças significativas, bem como mudar práticas sem criar novas condições institu-

cionais é inexequível (Gaio, 1995). 

 A ausência de rendimento escolar pode estar associada a perturbações intrín-

secas ao próprio indivíduo ou a hábitos enraizados e estilos de vida do jovem. 

 Um mau rendimento escolar poderá ser influenciado por um baixo auto-

conceito, pois os sentimentos de frustração podem levar muitas vezes a perturbações 

psicológicas, como a ansiedade e a depressão, além de poderem, também, desenca-

dear comportamentos de passividade ou de isolamento. Em contra partida, os alunos 

com um auto-conceito elevado, apresentam maior confiança em si próprios e nos pro-

fessores, e desenvolvem estratégias eficazes para lidar com situações potencialmente 

indutoras de stress, logo, têm possibilidades de conseguir um melhor rendimento 

escolar (Burnes, 1982 cit in Cardoso et al., 2005, p. 59). 

Tejada e Reyes (2003), ao estudar a relação entre o rendimento académico, a 

ansiedade antes dos exames, os traços de personalidade, o auto-conceito e a asserti-

vidade em estudantes do primeiro ano de Psicologia da Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, concluíram que 99% dos alunos possui um auto-conceito com rendi-

mento e integração escolar dentro do esperado. Outro dos aspectos importantes a ter 

em conta, relacionado com o aluno e que interfere no seu rendimento escolar, é a 

motivação. 

No dia-a-dia escolar, os professores confrontam-se com a necessidade de 

compreender as diferenças de atitude e comportamento dos alunos que têm influência 

directa e indirecta na realização e satisfação escolares. 

Embora a capacidade intelectual seja, por vezes, apontada como um dos facto-

res que podem explicar as diferenças na aprendizagem, a verdade é que todos sabe-

mos que alunos inteligentes podem ter um fraco rendimento e outros menos dotados 

têm notas excelentes. A capacidade intelectual não explica, em média, mais de 25% 

da variação dos resultados escolares, por isso é necessário fazer apelo a outros facto-

res para explicar satisfatoriamente as diferenças de realização escolar dos alunos 

(Fontaine, 1988). A motivação é um factor que deve ser equacionado neste contexto e 

tem grande importância na análise do processo educativo. No capítulo das motiva-

ções, o estudo dos estímulos e das respostas pretende determinar o tipo e as causas 

do estímulo susceptível de desencadear uma resposta adequada às diversas situa-
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ções de aprendizagem. O autor distingue entre variáveis motivacionais que exercem o 

seu controlo durante toda a vida do indivíduo e variáveis transitórias. As primeiras ina-

tas ou adquiridas, podem ser consideradas como pertencentes à estrutura da persona-

lidade. As segundas modulam os estados transitórios, que duram alguns segundos ou 

algumas horas (por exemplo a sede ou a fome). 

A Psicologia fenomenológica procede ainda a uma distinção radical entre as 

causas e os motivos. Esta tomada de posição não é apenas filosófica, mas igualmente 

metodológica. Não se trata de negar o papel desempenhado pelos processos fisiológi-

cos sobre a motivação, nem de acentuar exageradamente os aspectos subjectivos que 

orientam a conduta. A motivação apresenta-se como o aspecto dinâmico da acção: é o 

que leva o sujeito a agir, ou seja, o que o leva a iniciar uma acção, a orientá-la em 

função de certos objectivos, a decidir a sua prossecução e o seu termo (Fontaine, 

1990). 

Os factores motivacionais afectam a retenção, pelo facto de alterarem os limia-

res da disponibilidade e influenciarem o processo de reprodução ou reconstrução por 

meio do qual o material retido é expresso (Ausubel, 1980). A influência da motivação 

na aprendizagem tem, no entanto, sido muito polémica. Alguns autores defendem que 

pode haver aprendizagem sem motivação e outros defendem que é uma variável signi-

ficativa da aprendizagem. A relação causal entre motivação e aprendizagem é tipica-

mente recíproca e não unidireccional (Ausubel, 1980), pelo que não pode ser estudada 

de forma isolada. A motivação é um conceito bastante abstracto que não é fácil de 

definir. É interior à pessoa, não podendo por isso ser observada. Tem um efeito ener-

gizador sobre a aprendizagem, e o facto é que indivíduos possuidores de altas neces-

sidades de realização são mais persistentes. Uma das grandes virtudes da motivação 

é melhorar a atenção e a concentração. Podemos dizer que a motivação é a força que 

nos move a realizar actividades. Estamos motivados quando temos vontade de fazer 

alguma coisa e somos capazes de manter o esforço necessário durante o tempo 

necessário para atingir o objectivo a que nos propusemos. A motivação deverá ser 

considerada pelos professores de forma cuidadosa, procurando mobilizar as capaci-

dades e potencialidades dos alunos a este nível.  

Como referem os autores clássicos no estudo da motivação, qualquer que seja 

o enfoque que se adopte na investigação psicológica, mais cedo ou mais tarde há 

necessidade de fazer referência directa ao conceito da motivação. Há necessidade 

não só de explicar porque se toma uma atitude, mas também porque é que existe 

variabilidade comportamental observável quer nas diferentes manifestações de com-

portamento mostradas por uma mesma pessoa perante uma mesma situação estimu-
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lante, quer a que é referida nas diferentes manifestações de comportamento apresen-

tadas por um mesmo indivíduo perante uma mesma situação estimulante em dois 

momentos diferentes. Em qualquer dos casos, parece claro que existe um denomina-

dor comum na atitude de qualquer organismo: o hedonismo psicológico. Há pois a 

tendência a aproximarmo-nos da atitude que produzirá consequências gratificantes, 

evitando aquela que nos trará consequências desagradáveis. 

A bibliografia consultada aponta para, em certa medida, considerarmos que a 

motivação se encontra relacionada com a existência de algum nível de necessidade, 

sejam necessidades primárias ou secundárias. As necessidades primárias, inatas e 

biológicas, são motivações centrais que, desde o nascimento, estão funcionalmente 

relacionados com a subsistência do indivíduo e da espécie. As necessidades secundá-

rias, adquiridas e psicológicas, são motivações centrais que, depois de um processo 

de aprendizagem, estão relacionadas com o crescimento geral do sujeito. Esta dife-

rença é essencial para entender a Psicologia da Motivação em toda a sua extensão, já 

que, se é certo que as motivações primárias são comuns a todas as espécies, as 

motivações secundárias, ainda que também presentes em muitas espécies inferiores, 

parecem ser património fundamental da espécie humana. Por tudo isto a Psicologia da 

Motivação deve ser entendida essencialmente na sua dimensão humana, ainda que os 

estudos e investigações com sujeitos de espécies inferiores apontem dados importan-

tes para o conhecimento, pelo menos, das motivações primárias. 

Apesar da dificuldade sentida para descrever o conceito de Motivação pode-

mos entende-la como um conceito que usamos quando queremos descrever as forças 

que actuam sobre, ou dentro de um organismo, para iniciar e dirigir a sua conduta ou 

como diz Petri (1991), cit in Dixe (1995), para explicar e entender as diferenças na 

intensidade das atitudes, ou seja, as atitudes mais intensas podem ser consideradas 

como o resultado dos mais elevados níveis de motivação. A motivação pode usar-se 

ainda para indicar a direcção selectiva de uma conduta. 

Se nos reportarmos ao conceito educativo e considerarmos o carácter intencio-

nal da conduta humana, parece bastante evidente que as atitudes, percepções, expec-

tativas e representações que tenha o estudante em si mesmo, da tarefa a realizar e 

das metas que pretende alcançar, constituem factores de primeira ordem que guiam e 

dirigem a sua conduta. Mas um estudo mais profundo e integrador da motivação, não 

só deve ter em conta as variáveis pessoais e internas mas também as variáveis exter-

nas, procedentes do contexto em que se desenvolvem os estudantes, que os influen-

ciam e com eles interagem. Não podemos separar os aspectos cognitivos, afectivos, 

sociais e motivacionais quando pretendemos estudar os factores que influenciam a 
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aprendizagem. Podemos afirmar que a aprendizagem acontece por um processo cog-

nitivo imbuído de afectividade, relação e motivação. Assim, para aprender é impres-

cindível “poder” fazê-lo, o que faz referência às capacidades, aos conhecimentos, às 

estratégias e às destrezas necessárias (componentes cognitivas), para isso é neces-

sário “querer” fazê-lo, ter a disposição, a intenção e a motivação suficientes (compo-

nentes motivacionais). Para ter bons resultados académicos, os alunos necessitam 

colocar tanta voluntariedade como habilidade, o que conduz à necessidade de integrar 

tanto os aspectos cognitivos como os motivacionais (Dixe, 1995). 

Ao estudarmos as variáveis pessoais é obrigatório fazer referência às crenças 

dos estudantes, no respeito por si mesmos e frente à realização de uma determinada 

tarefa. Aqui o auto-conceito, como resultado de um processo de análise, valoração e 

integração da informação que deriva da própria experiência e ainda do feedback dos 

outros (amigos, pais, professores) é o factor determinante. O estudante cria uma 

expectativa sobre a possibilidade de realizar a tarefa com que se depara. As metas a 

que o estudante se propõe e as suas crenças sobre a importância e interesse atribuído 

à tarefa dão lugar a diferentes modos de a encarar e a distintos níveis motivacionais. 

Elas podem situar-se entre dois pólos que vão desde uma orientação exógena a uma 

orientação endógena. Assim, mesmo que uns estudantes se movam pelo desejo de 

saber, curiosidade, preferência pelo interesse por aprender, outros estão orientados 

para a prossecução de metas extrínsecas como a obtenção de notas, recompensas, 

juízos positivos, aprovação dos pais e professores e fuga das valorações negativas. 

A componente afectiva engloba as reacções emocionais dos estudantes peran-

te uma tarefa. As emoções formam parte importante da vida psicológica do estudante 

e têm uma grande influência na sua motivação académica e nas suas estratégias cog-

nitivas (para a aquisição, armazenamento e recuperação da informação, etc.) e por fim 

na sua aprendizagem e rendimento académico. Como já vimos anteriormente, a emo-

ção que o estudante experimenta na realização da tarefa é também determinada fun-

damentalmente pelas próprias características da tarefa, em particular pelo conteúdo 

da mesma e pela metodologia desenhada pelo professor para a sua realização. Neste 

sentido, para que o estudante se sinta motivado por aprender os conteúdos de forma 

significativa é necessário que a situação de aprendizagem seja atractiva e interessante 

e que tenha utilidade, de modo a que o estudante se envolva activamente no processo 

de construção do conhecimento. 

Covington estuda as variáveis motivacionais afectivas e postula que a valoriza-

ção própria que um estudante põe na tarefa que realiza é afectada por elementos 

como o rendimento escolar e a auto percepção de habilidades e de esforço. Nesta 
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perspectiva o auto-conceito de habilidades é o elemento central. Segundo o autor exis-

te, em primeiro lugar, uma tendência nos indivíduos para manter alta a sua imagem, 

estima ou valor, que no âmbito escolar significa manter um conceito de habilidade ele-

vado; em segundo lugar, o valor que o próprio estudante atribui é o principal activador 

do alcance da sua conduta e vem de um processo de auto definição sendo o maior 

ingrediente para alcançar o êxito. A auto-valorização dá-se a partir de determinado 

nível de desenvolvimento cognitivo. Durante a infância, a criança é auto perceptível 

como hábil ou esforçada como sinónimo, ou seja, desenvolveu muito esforço em ser 

rápida e associa com o facto de ser hábil. Este facto justifica-se, porque as capacida-

des de processamento estão em desenvolvimento e não lhe permitem ainda ter um 

controle pessoal nem valorizar as causas do êxito ou fracasso e, portanto, estabelecer 

relações causais. 

Para os adolescentes, habilidade e esforço não são sinónimos. A este nível, o 

esforço não garante um êxito e a habilidade começa a ter maior importância. A capa-

cidade cognitiva permite ao sujeito fazer uma elaboração mental das implicações cau-

sais que tem a habilidade e o esforço. Estas auto-percepções, se bem que comple-

mentares, não têm o mesmo peso para o estudante, sendo a habilidade o elemento 

central. 

Em contrapartida, no contexto escolar, os professores valorizam mais o esforço 

que a habilidade. Por outras palavras, quando um estudante espera ser reconhecido 

pelas suas capacidades (que são importantes para a sua estima), na sala de aula, o 

professor reconhece o seu esforço. 

Daqui, segundo Rodrigues (1986), derivam três tipos de estudantes: 

Os orientados para o domínio. Sujeitos que têm êxito escolar, consideram-se 

capazes, apresentam elevada motivação e mostram confiança em si mesmos. 

Os que aceitam o fracasso. Sujeitos derrotistas que apresentam uma imagem 

própria deteriorada e manifestam um sentimento de desalento, o que quer dizer que 

aprenderam que o controlo sobre o ambiente é difícil ou impossível e, por isso mesmo, 

renunciam ao esforço. 

Os que evitam o fracasso. Aqueles estudantes que carecem de um firme sen-

tido de aptidão e auto estima e colocam pouco esforço no seu desempenho, para pro-

teger a sua imagem ante um possível fracasso, recorrem a estratégias como a partici-

pação mínima em sala de aula, atraso na realização de uma tarefa, etc.. 
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O jogo de valores habilidade/esforço pode ser perigoso para os alunos, já que 

se têm êxito e dizem que investiram pouco ou que fizeram pouco esforço, implica bri-

lhantismo, isto é, serem muito hábeis. Quando o estudante se esforça muito, não se vê 

o verdadeiro nível de habilidade, de tal forma que se houver êxito não há ameaça à 

estima ou valor como estudante. Neste caso, o sentimento de orgulho e de satisfação 

são grandes. Numa situação de êxito, as auto-percepções de habilidade e esforço não 

prejudicam nem estragam a estima nem o valor que o professor atribui ao aluno, con-

tudo, quando a situação é de fracasso, as coisas mudam. Dizer que se investiu um 

grande esforço implica possuir pouca habilidade, o que gera um sentimento de humi-

lhação.  

Assim, o esforço começa a converter-se numa arma de dois gumes, é uma 

ameaça para os estudantes já que estes devem esforçar-se para evitar a desaprova-

ção do professor, mas não demasiado, porque em caso de fracasso, sofrem um sen-

timento de humilhação e inabilidade. 

Dado que uma situação de fracasso põe em dúvida a sua capacidade, a sua 

auto-valorização, alguns estudantes evitam este risco, e, para isso, empregam algu-

mas estratégias como a escusa e manipulação do esforço, com o propósito de desviar 

a implicação de inabilidade. Algumas destas estratégias podem ser: ter uma participa-

ção mínima em sala de aula (não se fracassa, mas também não se evidencia), demo-

rar a realização de uma tarefa (o sujeito que estuda uma noite antes do exame; em 

caso de fracasso, este atribui-se à falta de tempo e não de capacidade), não fazer 

nem demonstrar intenção de realizar a tarefa (o fracasso produz menos pena, porque 

isto não é sinónimo de incapacidade), o sobre esforço, o copiar nos exames e a prefe-

rência de tarefas muito difíceis (se se fracassa não esteve debaixo do controle do 

sujeito), ou muito fáceis (de tal maneira que asseguram o êxito). Por outras palavras, 

fracassa-se com honra pela lei do mínimo esforço. O emprego desmedido destas 

estratégias apresenta como consequência uma deterioração da aprendizagem, - o 

estudante está propenso ao fracasso e acaba por atingi-lo (Rodrigues-Lopes, 1991). 

É um facto constatado que as interacções sociais que o estudante mantém 

com os outros (amigos, pais, professores) têm importância no desenvolvimento do 

auto-conceito. Esta informação condiciona-o a desenvolver ou manter e/ou modificar a 

imagem que tem de si mesmo e que se repercutirá inevitavelmente na sua motivação 

e rendimento académico. Podemos afirmar que tanto a actuação do professor como as 

interacções académicas e sociais dos estudantes têm um papel importante no seu 

desenvolvimento e também no conceito que têm de si. A meta a que os estudantes se 

propõem também depende dos aspectos situacionais, como a organização do ensino, 
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a estrutura da turma, a atitude do professor, organização da aula, tipo de tarefas e o 

sistema de avaliação, entre outros. 

As metas incrementam a motivação quando são específicas, moderadamente 

difíceis e susceptíveis de alcançar num futuro próximo. Há uma diferença importante 

entre as metas de desempenho (a intenção de parecer inteligente e capaz entre os 

outros) e as metas da aprendizagem (intenção de obter conhecimentos e dominar as 

habilidades). Os estudantes que estão motivados para aprender estabelecem metas 

de aprendizagem mais do que de desempenho e preocupam-se mais em aprender do 

que apresentar um bom resultado. Para que o estabelecimento de metas seja efectivo 

em aula, os estudantes necessitam feedback acerca do seu progresso a caminho des-

sas metas. 

As necessidades também são uma componente importante em muitas das teo-

rias da motivação. Maslow sugeriu que muitas pessoas estão motivadas por uma hie-

rarquia de necessidades, começam pelas necessidades básicas e avançam até às 

necessidades de realização pessoal. Devem ser satisfeitas em primeiro lugar as 

necessidades de nível inferior para que as de nível superior possam influenciar a moti-

vação. A necessidade de estima é considerada como uma característica pessoal que 

se obtém com as primeiras experiências com a família e como uma reacção a expe-

riências recentes de êxito ou de fracasso, equilibrando-se com a necessidade de evitar 

o fracasso. Como já referimos, tanto uma como outra são poderosas fontes de motiva-

ção. Também Arends (1997) aponta como um dos factores determinantes do compor-

tamento dos alunos as suas necessidades pessoais e os atributos e interesses indivi-

duais que trazem para a sala de aula. O mesmo autor descreve três grandes teorias 

do pensamento contemporâneo acerca da motivação: 

Teoria da hierarquia das necessidades, em que as pessoas são motivadas 

para agir e investir energia na prossecução de três fins: sucesso, afiliação e influência. 

O sucesso ou “a intenção de aprender” do aluno é o aspecto mais importante. O 

desejo de sucesso é evidente quando os alunos se esforçam para aprender determi-

nado assunto, ou quando se empenham em atingir os objectivos estabelecidos por um 

professor. Os motivos do sucesso manifestam-se nos professores quando estes agem 

como profissionais competentes. Segundo esta teoria, os motivos afiliativos tornam-

se importantes quando os alunos e os professores valorizam o apoio e a amizade dos 

seus pares. A motivação para a influência pode ser vista naqueles alunos que se 

esforçam por ter um maior controlo sobre a sua própria aprendizagem e também 

naqueles professores que se preocupam com a forma como as escolas são dirigidas. 
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Segundo o autor esta teoria foi desenvolvida por (Atkinson, 1958; McClelland, 1958; 

Atkinson e Teather, 1966; Alschuler et al, 1970). 

Teoria da atribuição foi desenvolvida por Weiner (1974, 1979) e surge como 

uma explicação alternativa da motivação para o sucesso. A teoria da atribuição é, 

segundo o autor, uma importante reinterpretação da teoria da hierarquia das necessi-

dades e baseia-se no pressuposto de que o modo como as pessoas percepcionam as 

causas do seus sucessos e fracassos determina a sua motivação para o sucesso, 

mais do que as experiências precoces imutáveis. O papel do professor é muito impor-

tante, pois pode fazer com que o aluno modifique as percepções que tem de si próprio 

e das coisas à sua volta. 

Arends (1997) refere ainda uma terceira perspectiva sobre a motivação, a 

experiência de fluxo descrita nos trabalhos desenvolvidos por Csikszentmihalyi que 

referencia o que designa por “estados de experiência óptima” em que o envolvimento 

e a concentração totais, bem como fortes sentimentos de prazer motivam a aprendiza-

gem. Os sujeitos que estudou relatavam com frequência experiências tão agradáveis 

“que parecia estar a ser levado por uma corrente, como se estivessem num fluxo”. O 

autor conclui ainda que os principais obstáculos à aprendizagem dos alunos não resul-

tavam das suas capacidades cognitivas, mas sim da forma como estruturamos as 

escolas em que as experiências de aprendizagem inibem a motivação intrínseca e as 

correspondentes experiências de fluxo. 

Efectivamente a nossa experiência como docente leva-nos a concordar com o 

autor. Quando conseguimos estruturar as actividades de aprendizagem de modo a 

que os estudantes fiquem totalmente envolvidos e percebam a necessidade de apren-

der a utilidade da aprendizagem a realizar, participam activamente na aprendizagem e 

mais facilmente se salientam no desenvolvimento dessa actividade. 

Os professores podem contribuir para o desempenho de atribuições pela 

maneira como respondem ao trabalho dos estudantes. Por exemplo, proporcionar aju-

da não solicitada pode comunicar aos estudantes que precisam de habilidade para 

realizar o trabalho. Quando os estudantes pensam que a atitude é fixa tendem a esta-

belecer metas de desempenho e a esforçarem-se por se protegerem do fracasso. 

Contudo, quando as pessoas pensam que a atitude é melhorável tendem a estabele-

cer metas de aprendizagem e a manejar o fracasso de modo construtivo. 

Ter um baixo sentido de interesse por si mesmo associa-se a estratégias de 

evitar o fracasso, desperdiçando muita energia em proteger-se das suas consequên-

cias. Estas estratégias podem dar a impressão de ajudar a curto prazo, mas são muito 



180 

 

nocivas para a motivação e auto-estima a longo prazo. O sentido da auto eficácia, a 

crença de que se será eficiente numa situação determinada, exerce influência sobre a 

motivação. Se um indivíduo tem um forte sentido de auto eficiência tende a estabele-

cer metas mais desafiantes e a persistir quando encontra obstáculos, porque encontra 

sentido na aprendizagem. Os professores se quiserem conseguir motivar os estudan-

tes para aprender, não devem esperar que eles tragam as soluções consigo, mas 

devem encontrar e construir actividades académicas significativas e valiosas, tornando 

a tarefa em si mesmo, motivadora. 

Podemos classificar as tarefas académicas pelos seus níveis de risco e ambi-

guidade. Algumas implicam mais perigo que outras, porque o fracasso é mais ou 

menos provável. É necessário conseguir um certo equilíbrio, já que as tarefas de baixo 

risco podem fomentar a motivação imediata, mas reduzir o desenvolvimento da moti-

vação e a persistência a longo prazo, pelo nível de frustração que provocam. Igual-

mente as de risco elevado podem paralisar os estudantes e fazê-los sentirem-se fra-

cassados, antes de dar o primeiro passo a caminho da meta. 

Os professores devem tomar decisões prudentes e defendê-las mesmo quando 

os estudantes tentem negociar trocas. As instruções devem ser claras e não demasia-

do restritivas. As penas por correrem um risco ou cometerem um erro não devem ser 

muito graves. Por último, as tarefas devem ter algum valor para os estudantes. O autor 

refere que toda a tarefa tem um de três tipos de valor para os estudantes: 

� O valor da realização ou a importância de realizar bem a tarefa; 

� O valor intrínseco ou o interesse pelo prazer que se obtém da actividade como 

tal; 

� O valor da utilidade, porque a tarefa nos ajuda a alcançar uma meta de curto 

ou longo prazo. 

É muito difícil separar o valor da tarefa das influências pessoais e da envolven-

te. A tarefa que pedimos aos estudantes que realizem é um aspecto da sua envolvente 

(é externa para o estudante), mas o valor de realizar a tarefa está ligado às suas 

necessidades internas, crenças e metas individuais. Uma tarefa autêntica é uma tarefa 

que tem alguma relação com os problemas e situações da vida real que os estudantes 

enfrentam fora de aula, agora e no futuro. Se as tarefas são autênticas, é mais prová-

vel que os estudantes vejam o valor e a utilidade do seu trabalho e encontram as tare-

fas significativas e interessantes. 
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Por outro lado, muitos estudos assinalam a importante função que as expecta-

tivas do professor desempenham na motivação dos estudantes. O seu desempenho, 

motivação, nível de aspiração e o conceito de si mesmo podem ser afectados pelas 

expectativas do professor. É obvio que os estudantes são diferentes e uns são mais 

sensíveis que outros às opiniões do professor. O desafio é conduzir a aula evitando os 

efeitos negativos que podem comunicar-se aos estudantes. Queremos que os estu-

dantes tenham confiança nas suas capacidades, que vejam o valor das tarefas implíci-

tas e se esforcem por aprender. Queremos que os estudantes acreditem que o êxito 

virá quando aplicam boas estratégias de aprendizagem e, que quando as coisas ficam 

difíceis, permaneçam concentrados na sua tarefa e não se preocupem com o fracasso. 

Neste contexto, a recompensa e a punição deverão ser utilizadas de forma inteligente 

e pedagogicamente adequada. 

A recompensa e a punição interferem na aprendizagem de modos específicos 

(Gagné, 1975) e podem servir como incentivo, fundamentando a aprendizagem e 

aumentando a motivação, orientando o comportamento no sentido da recompensa.  

“A função da recompensa não é de reforçar directamente a construção de 

novas associações de aprendizagem. Para isto basta a continuidade da apren-

dizagem. A recompensa tem os seus efeitos sobre o desempenho, que signifi-

ca que a tendência de uma sequência de respostas aprendidas chegue a uma 

conclusão final” (Hulse, 1982: 97) 

A recompensa pode ser um factor fundamental na aprendizagem; aumenta a 

motivação e incentiva a repetição da acção e pode também ser de grande importância 

no processo de controle da ansiedade. Assim, a recompensa pode ter várias vertentes 

e não se centrar apenas no aspecto avaliativo. Enquadra aspectos ligados ao relacio-

namento, como sejam o do reconhecimento pelo aluno, por palavras, gestos ou atitu-

des de que o professor apreciou aquilo que ele fez, disse ou sentiu. 

A punição, como ausência de recompensa ou o fracasso em obter recompen-

sa, actua em sentido inverso da recompensa. No entanto é também útil para o aluno, 

uma vez que o leva a perceber onde e como errou. Assim não basta que o professor 

atribua uma nota baixa a um aluno, é fundamental que lhe mostre porque o faz. Só 

assim o aluno pode orientar as suas energias para a melhoria do seu comportamento. 

“A atitude generalizada, com relação aos nossos semelhantes, é apontar fra-

quezas, faltas, defeitos, ou erros, e com lente de aumento. Isso também na 

escola. Esta atitude é mal recebida, como não poderia deixar de ser, pelo alu-

no, como, também, é mal recebida aquela outra, de excesso de compreensão, 
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que o transforma em “coitadinho”. Ao invés de estarmos voltados para os 

aspectos negativos, devemos olhar, com bastante interesse, para os positivos, 

fortalecendo o ânimo, ressaltando os méritos de tudo de bom que venha a pra-

ticar” (Nérici, 1990: 653). 

Segundo o autor é necessário que o professor reconheça os esforços dos seus 

alunos, tanto quanto os seus sucessos, não só elogiar os bons resultados, mas tam-

bém os esforços despendidos, independentemente dos resultados. Não há dúvida de 

que um dos factores de sucesso na vida é a persistência e a capacidade de esforço do 

indivíduo. O autor refere ainda que o sim deve substituir ostensivamente o não, se 

quisermos realmente educar. Quando o não é necessário, nunca deve ser usado com 

prepotência. O ideal seria que a uma negativa fosse acrescentada por uma afirmativa, 

isto é, uma orientação positiva substituindo a negativa. 

Em resumo, a motivação escolar é um processo geral pelo qual se inicia e diri-

ge uma conduta para atingir uma meta. Este processo inclui variáveis cognitivas, afec-

tivas e ambientais: cognitivas quanto às habilidades do pensamento e condutas ins-

trumentais para alcançar as metas propostas; afectivas, quando compreendem ele-

mentos como a auto valorização, auto-conceito, sentimentos e emoções e ambientais 

quando dizem respeito aos contextos educacionais. Todas as variáveis actuam em 

interacção a fim de se complementarem e tornar eficiente a motivação, processo que 

vai a par de outra essencial dentro do âmbito escolar: a aprendizagem. 

Quaisquer que sejam os comportamentos, todos eles se encontram associados 

a motivações específicas, constituídas por determinantes inatas ou adquiridas, fisioló-

gicas ou sociais que, consciente ou inconscientemente, levam o indivíduo a comportar-

se de dada forma. O comportamento motivado apresenta como principais característi-

cas: ser orientado para um fim e persiste até que o individuo atinja o objectivo; é acti-

vado e controlado por forças que podem ser internas ou externas, biológicas ou 

sociais, conscientes ou inconscientes; apresenta variações de pessoa para pessoa e 

conforme o momento e as situações (Abrunhosa & Leitão 2002, p.129). 

Comportamentos que visam a auto-afirmação, o poder, a competição, a afilia-

ção, o prestígio e o sucesso incluem-se no tipo de motivação aprendidas, que surgem 

mediante a aprendizagem que os indivíduos fazem em contacto com os outros ele-

mentos do grupo social (Abrunhosa & Leitão 2002, p.129). 

Não se pode afirmar que determinada motivação aprendida esteja presente em 

todos os seres humanos, pois que se trata de necessidades que não só têm a influên-

cia cultural, como das aprendizagens e experiências de cada um. O desejo de compe-
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tir, de auto afirmar-se e de ter prestígio só existe porque os seres humanos vivem em 

comunidade e regem as suas condutas por padrões sócioculturais (Abrunhosa & Lei-

tão 2002 p.135). 

A motivação para o sucesso assenta na necessidade que o indivíduo tem em 

empenhar-se em tarefas difíceis, com vista a atingir os objectivos que são muitas 

vezes encarados como um desafio. As pessoas com alta motivação para o sucesso, 

são geralmente realistas, sendo moderadas na escolha das metas que pretendem 

atingir, por outro lado as pessoas dominadas pelo medo do fracasso preferem tarefas 

muito fáceis ou muito difíceis (Abrunhosa e Leitão, 2002, p.138). As pessoas motiva-

das para o sucesso são na sua grande maioria, pessoas empreendedoras, apresen-

tando algumas características específicas como o gosto em assumir riscos, confiança 

na capacidade de ser bem sucedido, empenho em acções que conduzam ao êxito 

pessoal, assim como a vontade de atingir padrões de excelência. 

Durante a adolescência surge uma maior tendência para as motivações intrín-

secas, que se tornam um factor crucial na aprendizagem do aluno devido à sua capa-

cidade para realizar operações formais. Os alunos do curso secundário possuem um 

pensamento/raciocínio abstracto, sendo capazes de formular novas ideias, novos con-

ceitos, a sua motivação intrínseca é reforçada. Porém, é de salientar que estes não 

utilizam operações formais, embora esse potencial já exista (Sprinthall & Sprinthall, 

1993, p.521). 

Outra questão que se coloca é que a maioria dos alunos podem tornar-se 

intrinsecamente motivados para estudar matérias em nada relacionadas com os curri-

cula exigidos pela escola. Um professor pode utilizar toda uma variedade de gratifica-

ções extrínsecas como motivadoras, através da recompensa e reforço positivo. Estes 

métodos não significam necessariamente que os alunos estejam sempre dependentes 

destas motivações específicas e extrínsecas para estudar e obter sucesso na escola. 

Tendo em conta um estudo elaborado por Genari (2006) referente à motivação 

no contexto escolar e ao seu rendimento, com base numa amostra de 150 alunos de 

uma escola pública da cidade de São Paulo, constatou-se que a importância da moti-

vação do aluno é algo que move tanto os professores como os mesmos. No que se 

refere à motivação intrínseca do aluno em contexto escolar, esta é muitas vezes decli-

nada, dado que a escola não possui bases ou não proporciona meios adequados para 

despertar essa mesma motivação. É da responsabilidade do professor desenvolver as 

competências adequadas para cativar o aluno e obrigar este a empregar estratégias 

de aprendizagem. De acordo com o mesmo autor, existem estudos realizados neste 
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âmbito demonstrativos que educadores e psicólogos destacam a componente sócio-

cognitiva da motivação, afirmando que o aluno é intrinsecamente motivado quando 

realiza determinada actividade pelo interesse que a mesma desperta. No que se refere 

a alunos com motivação extrínseca procuram realizar actividades que lhes confiram 

algum reconhecimento e recompensa.  

Flores & Emilce (2006), ao estudarem a influência dos hábitos de estudo e o 

rendimento escolar da área de matemática dos alunos da Instituição Educativa Secun-

dária de Cabana concluíram que da amostra de 79 alunos, 6% apresenta motivação 

para o estudo inadequada, 62% apresenta motivação adequada para o estudo e 39% 

motivação para o estudo muito adequada. Dos 6% de alunos que apresentavam moti-

vação para o estudo inadequada, 4% apresentou rendimento escolar regular e 3% 

rendimento escolar bom. Dos 62% de alunos que tinham motivação adequada de 

estudo, 43% tiveram rendimento escolar regular, 13% rendimento escolar bom e 6% 

rendimento escolar excelente. Dos 32% dos alunos que têm motivação muito adequa-

da para o estudo, 1% apresentou rendimento escolar deficiente, 11% rendimento 

escolar regular, 15% rendimento escolar bom e 4% rendimento escolar excelente.  

A culpabilidade pela desmotivação nem sempre se centra no aluno, devendo 

ter-se em conta os factores (orgânicos, emocionais, sociais, extra e intra-escolares) 

que o rodeiam, como por exemplo, a planificação do ambiente de estudo e gestão do 

tempo disponível para o desenvolvimento de todas as actividades curriculares e extra-

curriculares (Genari, 2006). 

Para um rendimento escolar satisfatório o aluno deve ter a noção de que é 

importante uma planificação prévia do seu estudo, baseando-se nas actividades a 

desenvolver ao longo do dia. O plano de estudo deve conter os objectivos gerais e 

específicos a serem elaborados, tendo em consideração o ritmo pessoal, as dificulda-

des de cada disciplina, as horas mais adequadas para o estudo e conter ainda os 

horários para as actividades extra-curriculares (Carita et al., 1997, p.54). 

 A gestão do tempo de estudo consiste na organização, devendo o estudante 

elaborar planos com antecedência, estabelecer prioridades, distribuir o tempo disponí-

vel pelas diversas actividades, de forma hierarquizada consoante a sua importância 

(Monteiro, 2002, p.68b). 

A planificação passa pela organização de um horário semanal onde se regis-

tam actividades como: assistir às aulas, estudar, ler, jogar no computador, navegar na 

Internet, ir ao cinema, conviver com os amigos, entre outras. O estudante deve reco-

nhecer a utilidade de organizar o seu tempo, pois a elaboração de um esquema de 
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horários, ajuda a estruturar o dia-a-dia e serve como instrumento de auto-regulação e 

auto-controlo. 

O método de gestão de tempo utilizado vai depender de cada um, isto é, o alu-

no vai aprendendo a gerir o seu tempo de forma flexível e adaptando-o às suas 

necessidades, possibilitando mudanças na planificação consoante as actividades a 

serem realizadas (Carita et al., 1997, p.54, 55). 

Existem inúmeras vantagens com a realização de um planeamento das activi-

dades de estudo, são elas, evitar o estudo intensivo nas vésperas dos exames, evitar 

as dificuldades de memorização e concentração, face a uma má gestão do tempo para 

organizar a informação estudada e reduzir a ansiedade e insegurança daí resultante. 

O oposto deste, conduz a que o jovem seja capaz de organizar os seus períodos de 

estudo e definir horários adequados, apresentando melhores resultados escolares. 

(Silva & Sá, 1993, p.52). 

Segundo o estudo de Flores & Emilice (2006) concluíram que da amostra estu-

dada, 4% dos alunos estudam com tempo e planificação inadequada, 66% estudam 

com tempo e planificação adequada e 30% estudam com tempo e planificação muito 

adequada. Dos 4% que tiveram tempo e planificação inadequada, 3% apresentaram 

rendimento escolar regular e 1% apresentaram rendimento escolar bom. Dos 66% de 

alunos que apresentaram tempo e planificação adequada, 44% apresentaram rendi-

mento escolar regular e 16% apresentaram rendimento escolar bom e 4% rendimento 

escolar excelente. Os 30% dos alunos que tiveram tempo e planificação muito ade-

quada, 1% apresentaram rendimento escolar deficiente, 11% rendimento escolar regu-

lar, 13% rendimento escolar bom e 6% apresentaram rendimento escolar excelente. 

O processo de aprendizagem é um processo ímpar, de modo que cada aluno 

terá de criar técnicas de estudo próprias para que consiga tirar o máximo de rentabili-

dade (Monteiro, 2002, p.12, 20, 73). As técnicas de estudo, são uma forma do aluno 

organizar o seu conhecimento acerca das matérias académicas e desenvolver as suas 

aprendizagens. Umas das técnicas mais utilizadas pelos estudantes são os aponta-

mentos, sendo esta uma forma de recolha de informação. Grande número de estudan-

tes recorre a eles com o intuito de assimilar e memorizar a informação pertinente. O 

local mais comum para a recolha desta é na sala de aula, onde regista frases chave, 

ideias que se pretendem rever mais tarde, de forma a consolidar as aprendizagens. 

Esta técnica possui muitas vantagens, pois implica que o estudante esteja concentra-

do para seleccionar a informação mais relevante, permite exercitar os processos men-

tais, economizar tempo, exercitar a escrita e assimilar os conteúdos.  
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Outras das técnicas utilizadas pelos estudantes com regularidade são os 

esquemas, podendo estes ter vários aspectos gráficos surgindo como chavetas, qua-

dros, diagramas, gráficos, mapas conceptuais, etc. A finalidade desta técnica é organi-

zar ideias e conhecimentos (Monteiro, 2002, p.12, 20, 73c). 

 Os esquemas baseiam-se em representações gráficas com uma hierarquia, 

onde os conceitos estão dispostos de forma a serem inter-relacionados consoante o 

assunto, ou outro tipo de inter-relação. 

 A elaboração dos esquemas confere ao aluno a vantagem de ter uma visão 

global dos conteúdos, assim como desenvolver as suas capacidades intelectuais (cria-

tividade, raciocínio, compreensão), permitindo-lhe sempre que necessário rever a 

matéria que se encontra sintetizada e de fácil memorização (Monteiro, 2002, p.73, 

76c). Os estudantes não podem terminar o estudo após leitura crítica dos seus textos, 

apontamentos ou esquemas, dado que após algum tempo as informações ficam 

esquecidas, havendo necessidade de investir na memorização. Uma das formas do 

aluno memorizar os conteúdos programáticos é através da repetição da informação, 

tanto pela escrita como oralmente (Serafini, 1991, p.75). 

A relação dos métodos de estudo utilizados pelos estudantes e o rendimento 

escolar tem sido alvo de alguns estudos na última década. Flores e Emilce (2006), no 

mesmo estudo mencionado anteriormente concluíram que da amostra estudada, 3% 

têm um método inadequado de estudo, 58% têm um método adequado de estudo e 

39% têm um método muito adequado de estudo. Os 3% dos alunos que têm um méto-

do inadequado de estudo tiveram rendimento escolar regular. Dos 58% dos alunos 

que tinham métodos de estudo adequados, 43% tiveram rendimento escolar regular, 

13% rendimento escolar bom e por último 3% apresentavam rendimento escolar exce-

lente. Concluíram ainda que 39% dos alunos que tinham um método muito adequado 

de estudo, 1% apresentaram rendimento escolar deficiente, 13% rendimento escolar 

regular, 18% rendimento escolar bom e 8% apresentou um rendimento escolar exce-

lente. Este estudo permitiu, ainda, concluir que os alunos, em geral, têm métodos de 

estudo adequados, dos quais prevalecem a elaboração de esquemas, resumos, escri-

ta de notas adicionais do que é ministrado pelo docente, finalizando as sessões de 

estudo com uma leitura geral, contribuindo assim para que o aluno obtenha um bom 

rendimento escolar.      

Monteiro, et al. (2005) realizaram um estudo no âmbito desta temática que 

demonstrou que os alunos apresentam diferenças individuais nos seus métodos de 

estudo, de acordo com o seu rendimento escolar. Alunos com melhores classificações 



187 

 

no ensino secundário apresentam, posteriormente, no ensino superior abordagens 

mais profundas ou compreensivas da aprendizagem. Por sua vez, alunos com piores 

classificações parecem gerir as suas actividades de estudo e de aprendizagem com 

base na memorização ou no simples registo e fixação de conteúdos. As abordagens à 

aprendizagem são um factor importante na variabilidade das classificações escolares 

dos estudantes e no seu rendimento escolar. 

Interligado com os métodos, encontram-se os hábitos de estudos que são, de 

igual forma, influenciados por vários factores, sendo que as características sócio-

demográficas da população têm um peso considerável, nomeadamente no que se 

refere à existência, ou não, de suporte de leitura, da frequência de bibliotecas e livra-

rias. A implementação e articulação da prática de actividades culturais e de tempos 

livres com a leitura, influencia igualmente os hábitos de estudo (Freitas, et al., 1997, 

p.45, 51). 

A leitura tornou-se um dos veículos de transmissão de conhecimentos, infor-

mação, e numa das mais importantes actividades de lazer, tendo uma grande visibili-

dade social e um estatuto primordial nas sociedades urbanas modernas, sendo fun-

damental para determinadas situações profissionais, escolares e de tempos livres 

(Freitas, et al., 1997, p.45, 51). 

Grande parte dos jovens, perante um texto lê o seu conteúdo superficialmente, 

sem muitas vezes o assimilar, o que pode conduzir a resultados académicos pouco 

gratificantes. Aprender, requer que durante os momentos de leitura se compreenda o 

texto, as suas ideias principais e que se retire o fundamental para o progresso escolar 

(Serafini, 1991, p.31 e p.32). 

 Uma das formas do aluno estudar é através de uma leitura por fases, onde 

inicialmente opta por uma pré-leitura dos conteúdos programáticos, abrangendo todo o 

texto e retirar do mesmo as ideias principais. Numa segunda leitura designada de leitu-

ra crítica do texto, o aluno pode e deve recorrer à técnica do sublinhado, do aponta-

mento, reforçando as informações de maior relevo. Para completar o estudo, e a 

implementação dos conhecimentos, o aluno deve recorrer a uma pós-leitura, que se 

enquadra numa terceira fase do estudo, onde fará a reorganização dos apontamentos 

dos esquemas apreendidos. 

No que se refere aos processos de leitura activa, o mesmo autor refere que o 

aluno deve recorrer com frequência à consulta do dicionário, dos manuais escolares, 

entre outros materiais didácticos para o estudo e aprendizagem (Serafini, 1991, p.31, 

32). 
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Os estudos realizados no âmbito do Plano Nacional de Leitura, revelam pro-

gressos quanto aos hábitos de leitura dos portugueses. É nos  1º e 2º ciclos que os 

alunos são leitores mais entusiastas. No 2º ciclo, verifica-se que 9 em cada 10 alunos 

afirma gostar de ler. No 3º ciclo, a percentagem de alunos que dizem gostar de ler 

decresce, com 29% dos inquiridos a afirmar gostar pouco ou nada da leitura e quase 

75% a reconhecer que quotidianamente não lê outros livros que não os escolares. No 

ensino secundário, o gosto pela leitura é mais acentuado nos estudantes que desejam 

prosseguir estudos. Entre os alunos que pretendem chegar ao doutoramento, 29% 

refere que gostam muito de ler e, entre estes, 5% consideram-se viciados na leitura 

(Ministério da Educação, 2007).  

 O rendimento escolar do aluno também pode ser influenciado pela instituição 

escolar. A escola é uma organização social com uma cultura própria, que se articula 

com diferentes grupos sociais. Exerce pressão sobre o processo educativo. É um sis-

tema social fortemente estruturado e formalizado (Ribeiro, 1990), a sua estrutura 

organizacional gera um clima que exerce vários níveis de pressão. Por exemplo, a 

adopção de um modelo de gestão autoritário ou de gestão participante, exerce efeitos 

sobre as relações humanas muito diferentes. No modelo autoritário as pessoas rela-

cionam-se hierarquicamente, de forma muito formal, pouco espontânea. No modelo de 

gestão participante existe um empenhamento de todos, que implica um relacionamen-

to total, no sentido democrático, com respeito por cada um individualmente e por todos 

em grupo. Assim, o sistema educativo constitui uma demonstração do sistema social 

que o segregou e como tal modela, também, as relações entre as pessoas. 

Sprinthall & Collins (1994) alertam de igual modo para o papel fundamental das 

instituições educativas no desenvolvimento relacional e mencionam as pressões exer-

cidas sobre os adolescentes para que eles ajam de acordo com o grupo e com as 

normas institucionais como factores susceptíveis de inibir o desenvolvimento do racio-

cínio interpessoal. 

O sistema educativo influencia a relação educativa, graças a algumas caracte-

rísticas (Postic, 1984): a estratificação social, quer de alunos estratificados pelas ida-

des e pelos conhecimentos, quer de professores pelas categorias profissionais e fun-

ções; a avaliação dos alunos, vai também provocando diferenças que progressivamen-

te segregam os que são colocados nos níveis inferiores; as condições de funciona-

mento da escola (instalações, equipamentos, n.º de alunos, etc.), e a matriz ideológica 

que inspira o sistema educativo e a escola; a família é também um elo fundamental 

para o desenvolvimento humano e o seu funcionamento tem vindo a modificar-se, 
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desde a Idade Média, de forma a adaptar-se às mudanças socio-económicas e políti-

cas que vão acontecendo. 

 “O papel da família, a sua razão de ser, depende estritamente dos papéis de 

cada uma das pessoas que a constituem. Conforme os seus modos de existência e de 

interacção, os pais e os filhos criam e desenvolvem ambientes familiares diferentes” 

(Piaton, 1979: 75). A adolescência implica perturbação do sistema familiar, observan-

do-se a necessidade de o jovem romper os vínculos que o unem à família, como um 

passo no caminho da construção de uma identidade. O processo de individuação do 

jovem é paradoxal, uma vez que se por um lado, ele procura a independência em rela-

ção à autoridade parental, por outro, procura o reconhecimento do outro e o respeito 

mútuo entre pais e filhos. O processo é duplo, implicando a construção contínua do 

equilíbrio entre separação e vinculação. Este conflito acompanha muitas vezes o aluno 

na fase inicial do seu curso superior, podendo arrastar-se, ou não, de acordo com a 

resolução que dele irá fazer. 

Escola e família são contextos de desenvolvimento dos indivíduos com papéis 

complementares no processo educativo, cujo significado cultural, económico e exis-

tencial reside no encontro dinâmico das realidades, valores e projectos de cada uma 

destas unidades sociais (Coimbra, 1990). 

As causas do insucesso escolar dos alunos devem-se a factores institucionais 

ligados à escola, à sua organização e funcionamento, nos quais estão incluídos as 

práticas dos professores Branquinho (2000) cit in Cardoso (2005). 

O professor é considerado como eixo da articulação de qualquer estratégia que 

pretenda prevenir o insucesso, as suas práticas e as suas atitudes, em particular as 

atitudes deste face aos comportamentos violentos e indisciplinados de alguns alunos, 

revelam uma preocupação em aplicar as normas estabelecidas para a escola e para a 

sala de aula, transformando-as em factores que podem dar um contributo determinan-

te na promoção do sucesso educativo Grácio (1995) cit in Cardoso (2005). 

O ambiente de estudo envolve as condições materiais, físicas e psicológicas, 

nas quais o estudante realiza o seu estudo, que influencia a sua capacidade de con-

centração, organização do trabalho e consequentemente o seu rendimento escolar 

(Carita et al., 1997, p.59). 

 Relativamente às condições supracitadas, neste ponto serão única e exclusi-

vamente abordadas as condições materiais do ambiente de estudo, tais como: local de 

estudo; mobiliário; disponibilidade de materiais; iluminação; temperatura; ventilação; 

ruído. Em casa e/ou na escola, é importante que existam condições materiais básicas 
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que permitam que o aluno rentabilize os seus momentos de estudo (Monteiro, 2002, 

p.55). O local de estudo, a forma como se encontra organizado, iluminado, ventilado, a 

temperatura a que se encontra, sossegado e silencioso, influencia o rendimento esco-

lar. 

Os pais devem sempre que possível proporcionar um espaço físico específico 

para o seu filho estudar. Quando este tem um espaço na sua casa exclusivo para 

estudar, tornar-se-á mais fácil adequar e gerir as condições do ambiente. O local de 

estudo deverá ser sempre o mesmo, dado que, a mudança de local sugere a presença 

de novos estímulos que levam à distracção do estudante e implica uma adaptação 

deste ao novo espaço. É então importante que o estudante aprenda a preparar um 

espaço de trabalho adequado às suas necessidades pessoais, onde se sinta bem, 

fazendo com que a própria atmosfera do trabalho constitua um incentivo para o estudo 

(Carita et al., 1997, p.59). 

O espaço destinado ao estudo deve garantir boas condições de iluminação no 

local onde o aluno estuda é imprescindível, dado que, se a luminosidade no espaço for 

insuficiente exige um maior esforço enquanto se estuda e consequentemente sentir-

se-á cansado, vai dispersar a sua atenção e obter assim um rendimento escolar menor 

(Monteiro, 2002, p.37). Deste modo, pode recorrer-se a duas fontes de luz: a luz natu-

ral e a luz artificial. A luz natural é geralmente considerada a melhor fonte para ilumi-

nar o espaço (janela ou porta), desde que seja recebida estrategicamente à esquerda 

do aluno (no caso dos dextros) ou à direita (no caso esquerdinos) de forma a não a 

incidir directamente sobre os olhos, uma vez que, é muito agressiva; e evitar que seja 

recebida pela parte posterior do aluno, uma vez que, assim originará sombras sobre a 

mesa de trabalho. 

Quando recorre à iluminação artificial, o estudante deve ter um candeeiro de 

mesa com características adequadas à função, entre as quais, ser flexível de forma a 

poder aproximar ou afastar a fonte de luz mediante as circunstâncias e necessidades 

que sinta; ter um formato que impeça que a luz incida directamente sobre os olhos, a 

lâmpada deve ter uma coloração azulada uma vez que, é o tipo de lâmpada que se 

assemelha mais à luz natural (Monteiro, 2002). 

Relativamente a este assunto, Gonzalo (s.d.) realizou um estudo sobre a ilumi-

nação natural nas salas de aula de Tucumán. Citou neste, outros estudos sobre a 

influência da iluminação no rendimento escolar do aluno, nomeadamente um estudo 

com uma amostra de vinte e um mil estudantes em mais de duas mil salas de aula, 

que mostraram que alunos que fazem provas em sala de aulas bem iluminadas e com 
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iluminação natural têm um rendimento na ordem de 20% maior em provas de matemá-

tica e de 26% maior em provas de leitura. 

A temperatura do local onde o estudante realiza as suas sessões de estudo é 

também um factor a considerar no rendimento escolar. Deste modo, o local deve ter 

uma temperatura agradável, onde a temperatura ideal para trabalhar oscila entre 18º e 

os 22º Célsius. Temperaturas baixas impedem que o aluno relaxe e tornam mais difícil 

a sua concentração nas tarefas a realizar enquanto que as temperaturas mais eleva-

das dão origem à sensação de fadiga, que não propicia condições para trabalhar 

(Monteiro, 2002). 

A ventilação do espaço utilizado pelo estudante é muitas vezes negligenciada, 

principalmente na época do Inverno, na qual, os indivíduos tendem a procurar estar 

em compartimentos fechados resguardando-se das baixas temperaturas que se fazem 

sentir nessa época (Monteiro, 2002,) Para o autor, o estudante deve promover sempre 

a ventilação adequada do espaço que utiliza para trabalhar, abrindo regularmente as 

janelas do mesmo, que vai conduzir a um arejamento do seu ambiente de estudo. Este 

permite elevar a concentração de oxigénio do espaço, proporcionando ao aluno uma 

respiração eficaz e irrigação sanguínea cerebral adequada, garantindo uma maior 

capacidade de atenção e de concentração indispensáveis a realização de um bom 

trabalho (Monteiro, 2002). Se o local onde o aluno realiza os seus trabalhos não se 

encontrar adequadamente ventilado, a concentração de dióxido de carbono irá variar 

na relação inversa do oxigénio, o que provoca sonolência. O autor refere ainda que o 

ambiente do local de estudo deve ser sossegado e silencioso, distante de fontes de 

ruídos e/ou sons, estes deslocam a atenção do estudante do seu objecto de estudo. 

Estímulos auditivos como o som do rádio, da televisão ou do telefone enquanto traba-

lha, afectam a sua capacidade de concentração. 

Leucz (2001) realizou um estudo sobre o ambiente de trabalho nas salas de 

aula no Ensino Básico nas Escolas de Curitiba no âmbito de um programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção, com o objectivo de verificar se as escolas em 

estudo dispunham de um ambiente físico adequado para o desenvolvimento do ensi-

no. Mediante o estudo realizado, a autora concluiu que as questões físico-ambientais 

(iluminação, temperatura, ventilação e ruído), quando não se apresentam adequadas 

às necessidades do aluno condicionam negativamente o rendimento escolar do mes-

mo. Constatou que na ausência destas condições o rendimento diminui, sendo acom-

panhado de ansiedade, nervosismo e desmotivação em relação ao estudo. 
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Os móveis que fazem parte da decoração do local de estudo devem possuir um 

conjunto de características que permitam ao estudante as melhores condições de 

estudo. É de salientar, que o jovem deve ter uma participação activa na escolha dos 

mesmos e na maneira como ficam colocados no local, uma vez que, dela pode resultar 

um estímulo para se empenhar na sua manutenção e organização (Monteiro, 2002). 

 Um estudo realizado sobre a construção do mobiliário escolar e a ilusão do 

conforto e saúde utilizou uma amostra constituída pela população estudantil na faixa 

etária dos sete aos dezoito anos de idade. Os autores deste estudo concluíram que as 

actividades escolares como a leitura e a escrita, exigem uma alta concentração auditi-

va, visual, motora e cognitiva, sendo por isso, importante e necessário ter um mobiliá-

rio adequado à realização e exigências destas tarefas (Reis et al., 2005). 

Os mesmos autores citaram ainda neste estudo Moro et al. (1999) referindo 

que a manutenção de uma postura corporal desconfortável pode ser o principal factor 

de falta de interesse e baixo rendimento escolar. 

 
9.1 - RENDIMENTO ESCOLAR E HÁBITOS DE SONO 
 

 A relação dos hábitos de sono com o rendimento escolar é também ela uma 

variável individual, porque é muitas vezes influenciada por aquilo que são os ritmos 

biológicos e psicológicos de cada aluno. Montagner (1998) cit in Cardoso [et al.] 

(2005), afirma que quando as crianças acumulam dificuldades escolares, dificuldades 

inerentes ao meio físico, social e moral da família, dificuldades interactivas e relacio-

nais com perturbações e insuficiências do ritmo sono e vigília, existe uma forte proba-

bilidade de possuírem, mais frequentemente, que qualquer outra criança da mesma 

idade e da mesma classe, menor capacidade de atenção, de mobilização dos seus 

recursos intelectuais e dos seus processos cognitivos. A falta e ou hábitos inadequa-

dos de sono influenciam a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns autores rela-

cionam os hábitos de sono com a motivação, a concentração, o deficit de memória, 

alterações do humor e baixa de imunidade. 

 Um dos maiores efeitos da privação do sono é a existência de sonolência diur-

na, que provoca uma evidente quebra nos níveis de atenção. As necessidades do 

sono têm uma importância relevante, tornando-se essencial que o despertar da 

manhã, imposto pelas circunstâncias sociais, coincidisse com o acordar espontâneo. 

Também, a hora de deitar da criança deve ser determinada em função das suas 

necessidades biológicas de sono. Habitualmente, a duração do sono durante a sema-

na de aulas é inferior em uma hora em relação/comparação às noites de fim-de-
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semana ou às de férias, e por sua vez o ritmo sono/vigília é perturbado. Se a compen-

sação do dormir ao fim de semana não for de boa qualidade e não compensar o da 

semana, na segunda-feira seguinte a sonolência diurna é maior (Montagner, 1998 cit 

in Cardoso [et al.], 2005). Como consequências, observa-se fadiga crónica por sono-

lência diurna, quebra de atenção/diminuição da capacidade de concentração nas 

aulas, mas também instabilidade psicossomática, que por sua vez se reflecte na 

memorização. 

Os alunos devem estabelecer horários de sono compatíveis com os horários 

escolares, para rentabilizar as suas aprendizagens e capacidade de concentração na 

sala de aula. Num estudo onde se conclui que existe uma relação entre o tempo de 

sono e os resultados escolares, prova que estes são afectados negativamente por um 

tempo de sono insuficiente (Zenhas, 2007). Investigadores da Universidade de Har-

vard em parceria com os do Boston College, publicado na edição online da BBC Brasil, 

demonstrou que um período de sono ajuda o cérebro a preservar as lembranças mais 

emocionais e “eliminar” as mais neutras e menos significativas. Para preservar o que 

considera mais importante, o cérebro faz uma troca, fortalecendo o foco da emoção e 

diminuindo o seu cenário neutro. Os estudos de Phayne & Kesinger (s/d) efectuados 

com 88 estudantes a quem foi mostrado cenas com objectos neutros em cenários neu-

tros (um carro estacionado em frente a algumas lojas numa rua) ou objectos com apa-

rência negativa num cenário comum (um carro acidentado estacionado numa rua 

parecida). 

Para avaliar o impacto do sono na selecção da memória, os investigadores 

dividiram os participantes em três grupos. O primeiro realizou um teste de memória 

depois de 12 horas acordados durante o dia; os estudantes do segundo grupo foram 

submetidos aos testes depois de 12 horas nocturnas que incluíam o período normal de 

sono e o terceiro grupo fez o teste apenas 30 minutos depois de ver as imagens.  

Os resultados sugerem que a maioria dos estudantes do grupo que fez o teste depois 

de 12 horas acordados não se lembrou do aspecto negativo das imagens e o esque-

cimento dos objectos centrais e neutros aconteceu no mesmo ritmo. No entanto, entre 

os estudantes que fizeram o teste de memória depois de um período de sono, a maio-

ria lembrava-se dos objectos negativos e portanto, de maior impacto emocional, com 

detalhes.  

Concluiram pois que depois de uma noite de sono, os participantes recorda-

vam-se dos objectos emocionais (o carro acidentado) com a mesma precisão do que 

aqueles que fizeram o teste 30 minutos depois de terem visto as imagens. Além de 
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guardar melhor as lembranças mais importantes, os estudantes que dormiram antes 

dos testes não tinham retido muitos detalhes sobre as cenas neutras, como os deta-

lhes da rua em que o carro estava estacionado. Isso demonstra que o sono ajuda na 

selecção das memórias. 

A investigadora cita como exemplo dessa “troca” feita pelo cérebro o efeito 

conhecido como focagem de arma, no qual as testemunhas oculares de um crime 

conseguem lembrar-se com precisão dos detalhes da arma usada pelo criminoso, mas 

não se recordam de outros aspectos importantes da cena. 

Segundo ela, o cérebro consegue “desatar” os componentes emocionais da 

memória durante o sono e esse “desligamento” permite ao cérebro fazer uma opera-

ção selectiva e armazenar apenas as informações que considera mais importantes e 

que devem ser lembradas. Kahn et al. (1989) verificaram que 21% das crianças que 

manifestavam problemas em iniciar e manter o sono tinham reprovado um ou mais 

anos na escola. Também Crepon (1995) Epstein, et al. (1996) comparam dois grupos 

de crianças israelitas e verificaram que o grupo de crianças que dormia menos apre-

sentava significativamente mais défices de atenção na escola. Um outro estudo reali-

zado com nove mil crianças na California citado por Sheldon et al. (1992, p. 70), tam-

bém demonstrou que um desempenho escolar superior estava associado a uma maior 

duração do sono durante a noite. 

No que se refere á memória vários são os estudos (Deming, et al., 1991; Smith, 

1995; Cortés, Nicolovius & Bernal, 1996; Ramos Platón, 1996c; Dotto, 1996; Roehrs & 

Roth, 2000; Maquet, 2001; Stickgold, et al., 2001) que fornecem evidência convergen-

te favorável á hipótese de um importante papel do sono na consolidação de aprendi-

zagens e memórias.  

Tradicionalmente a função de consolidação da memória era somente atribuída 

ao sono REM. Tal hipótese foi e continua a ser consistentemente apoiada por um vas-

to conjunto de estudos animais (cf. revisões de Maquet, (2001); Roehrs & Roth, 2000; 

Smith, 1995). Em animais parece poder falar-se de uma "janela de sono paradoxal", 

descrita por Smith em 1985 (cit. por Maquet, 2001, Smith, 1995 e Stickgold et al., 

2001): trata-se de um período (janela) de sono específico, após uma fase de aquisi-

ção, em que se observam aumentos do sono paradoxal, o qual se mostra crítico para 

a melhoria do desempenho subsequente. Efectivamente, o desempenho dos animais 

numa dada tarefa é comprometido quando, entre sessões de pré e pós-teste, se induz 

privação de sono REM nessas janelas temporais específicas, mas não quando se pri-

va o animal de sono REM noutros momentos.  
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À semelhança dos animais, em humanos têm-se observado aumentos de sono 

REM após períodos de aprendizagem intensa (e.g., seis estudos identificados na revi-

são de Maquet, 2001), que podem prolongar-se por várias noites. Contudo, Smith 

(1995) não considera correcto que se aplique o conceito de janelas REM a humanos, 

na medida em que todos os períodos REM de uma dada noite parecem ser necessá-

rios para a consolidação de determinadas aprendizagens.  

Em humanos, a relação entre sono e memória parece ser bem mais complexa 

do que em animais. Desde logo, nem toda a consolidação mnésica se mostra sensível 

à perda de sono (Stickgold et al., 2001) e relaciona-se com o tipo de material a apren-

der. Em humanos a consolidação de memórias e aprendizagens em diversas tarefas 

parece ser diferenciadamente afectada pelos sonos REM e NREM, havendo cada vez 

mais motivos para considerar que o sono NREM também tem um papel considerável. 

Verificamos que muitas investigações controladas na área do sono tendem a 

referir-se a dois tipos principais de tarefas: uns estudos distinguem entre tarefas decla-

rativas, por um lado, e procedimentais, por outro (alguns investigadores, citados por, 

Smith (1995) por sua vez consideram, dentro de cada uma delas, tarefas de tipo verbal 

e não verbal), outros estudos referem-se a tarefas implícitas ou explícitas.  

Dado que se verifica alguma confusão terminológica, convém começar por cla-

rificar alguns termos. Como refere Anderson (2000), uma distinção comum em psico-

logia é a que se faz entre conhecimento declarativo e procedimental. O conhecimento 

acerca de factos e de coisas é, com frequência, designado por conhecimento declara-

tivo. O conhecimento acerca de como se realizam várias actividades cognitivas é con-

siderado conhecimento procedimental, estando subjacente a actividades de resolução 

de problemas.  

Por vezes o conhecimento declarativo assemelha-se a conhecimento explícito 

e o procedimental a conhecimento implícito. O primeiro é explícito na medida em que é 

um conhecimento que as pessoas são capazes de verbalizar e do qual têm consciên-

cia. O segundo é frequentemente implícito pois consiste em saber fazer, mas não 

necessariamente em conseguir verbalizar tal conhecimento (um exemplo clássico é 

andar de bicicleta), ou seja, nem sempre o conhecimento implícito se traduz em 

conhecimento explícito. A memória implícita pode implicar aspectos tão diversos 

como: saber pronunciar uma dada palavra; saber realizar determinada tarefa (Ander-

son, 2000).  

Investigações em humanos revistas por Dotto (1996), Roehrs & Roth (2000), 

Smith (1995) e Stickgold et al. (2001) indicam que, tendencialmente, a memória pro-
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cedimental, mas não declarativa, sofre diminuições subsequentes à privação selectiva 

de sono REM -por exemplo, as investigações revistas por Smith sugerem que a priva-

ção de sono REM não influencia a memória quando o material a aprender consiste em 

listas de palavras (seis estudos revistos) mas sim quando se trata de tarefas de mani-

pulação de palavras ou símbolos. 

Nas investigações realizadas por Smith ou em co-autoria envolvendo: um pré-

teste - sessão de treino em determinadas tarefas; introdução do tratamento nessa noi-

te -privação total ou selectiva de sono; pós-teste nas mesmas tarefas uma semana 

mais tarde, tarefas procedimentais/implícitas- como um teste verbal de completamente 

de palavras fragmentadas ou o problema não verbal mostraram-se susceptíveis à per-

da total de uma noite de sono e à perda selectiva de sono REM.  

Tarefas declarativas/explícitas como uma tarefa verbal de reconhecimento de 

palavras e a tarefa não verbal não mostraram qualquer associação com a privação 

total ou selectiva de sono. Uma tarefa motora na qual os sujeitos devem seguir as des-

locações de um ponto num ecrã utilizando a mão não dominante (Dotto, 1996), mos-

trou-se sensível a privação da fase 2 do sono NREM (Smith & MacNeill, 1992, cit in. 

Srnlh, 1995). Para Dotto este último resultado é importante, pois a fase 2 tende a ser 

vista como inútil, parecendo servir apenas como transição para outras fases e por 

sugerir que, subsequentemente ao treino de tarefas motoras, uma noite com interrup-

ção da fase 2 pode implicar, no dia seguinte, recomeçar no mesmo nível de desempe-

nho do dia anterior, ao passo que a simples obtenção de uma noite de sono de dura-

ção adequada parece permitir uma melhoria do desempenho de 20 a 25%. 

Em resumo, os estudos em humanos revistos por Smith (1995), incluindo os da 

sua autoria, indicam que tarefas procedimentais cognitivas são vulneráveis a perda de 

sono REM pós-treino, ao passo que a aquisição eficiente de tarefas procedimentais 

motoras finas parece ter a ver com a fase 2 do sono NREM; em contraste, as tarefas 

declarativas parecem ser independentes dos estados do sono. Contudo, alguns estu-

dos sugerem que o sono profundo (E3 e E4 do sono NREM) pode ajudar a consolida-

ção de memórias declarativas ou explícitas.  

Outros estudos, focam-se no aumento da actividade eléctrica em localizações 

particulares do córtex, em fases específicas do sono, suscitada por determinados tipos 

de tarefas, realizadas previamente durante a vigília.  

Um estudo de 2000 de Maquet et al. cit. in Maquet, (2001), usando a tomogra-

fia por emissão de positrões, mostrou que, após um período de treino durante a vigília 

numa tarefa de tempos de reacção a séries/sequências, no sono REM subsequente, 
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determinadas áreas cerebrais ficaram mais activas nos sujeitos do grupo experimental 

do que nos do grupo de controlo. As áreas reactivadas durante o sono REM pós-treino 

encontraram-se entre aquelas que tinham estado envolvidas na realização da tarefa 

durante a vigília e, após o sono, o desempenho dos sujeitos no pós-teste melhorou, o 

que sugere uma possível influência benéfica daquelas reactivações nos traços de 

memória em causa (Maquet, 2001).  

Huber et al. (2004), utilizando um registo de EEG de elevada densidade, forne-

ceu aquela que será uma das primeiras evidências em humanos de um aumento da 

actividade de ondas lentas em regiões delimitadas do córtex, as mesmas que tinham 

estado activas na vigília durante a realização de uma tarefa motora de adaptação a 

rotação. O aumento da actividade do sono de ondas lentas nessas regiões específicas 

do córtex correlacionou-se com a melhoria de desempenho no pós-teste do dia 

seguinte. Especificando, pediu-se aos sujeitos que, antes de dormir, realizassem uma 

tarefa complexa que exigia coordenação vísuo-motora e adaptação á rotação, a qual 

tipicamente activa regiões do córtex parietal direito. A seguir os sujeitos foram autori-

zados a dormir e monitorizou-se a actividade eléctrica cerebral durante as duas primei-

ras horas, através de um EEG de alta densidade, com 256 canais. Observou-se um 

aumento da actividade de ondas lentas apenas nas regiões do córtex parietal direito 

que se tinham mostrado activas durante a realização da tarefa durante a vigília ou 

seja, a resposta de EEG durante o sono, desencadeada pela tarefa, foi local e não 

global. No dia seguinte, os resultados do pós-teste apontaram para uma melhoria do 

desempenho naquela tarefa (diminuição dos erros direccionais) na componente de 

adaptação à rotação, significativamente correlacionada com o aumento da actividade 

de ondas lentas naquelas áreas específicas (r=.86). Não houve correlação entre a 

melhoria do desempenho e a actividade de ondas lentas noutras áreas, nem entre a 

melhoria de outros aspectos do desempenho da tarefa (como a duração do movimen-

to) e a actividade de ondas lentas nas áreas especificamente envolvidas na adaptação 

à rotação. 

Resumindo e concluindo, os resultados sugerem que: houve uma indução local 

da actividade de ondas lentas, despoletada por uma tarefa realizada previamente 

durante a vigília; esse aumento local de actividade de ondas lentas correlaciona-se 

com a melhoria do desempenho na tarefa após o sono. Conclui-se assim que o sono 

de ondas lentas pode estar relacionado com processos subjacentes à aprendizagem. 

Para Huber et al. (2004), os presentes resultados, em conjunto com os de estudos 

anteriores, apoiam a hipótese da oscilação de ondas lentas poder ajudar à consolida-

ção sináptica.  
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Em suma, os estados REM e NREM do sono podem ter diferentes influências 

na aprendizagem e na memória conforme a natureza das tarefas. Contudo, determi-

nadas aprendizagens podem depender mesmo de um período de sono subsequente. 

Estudos das equipas de Stickgold e de Karni, referidos por Stickgold et al. (2001), veri-

ficaram que a melhoria do desempenho em tarefas de discriminação visual de texturas 

depende do sono: após o treino, pois a privação de sono nessa altura elimina todos os 

benefícios do treino, mesmo com recuperação total do sono nas duas noites seguin-

tes.  

Wagner, et al. (2004), Haider, Verleger & Bom (2004) realizaram um estudo, 

que parece ser o primeiro a conseguir testar experimentalmente a noção, do senso 

comum, de que o sono pode ter um papel facilitador na ocorrência de insight durante a 

resolução de determinados problemas. Utilizaram uma tarefa concebida por Thurstone 

& Thurstone em 1941 que permite determinar, através da monitorização do comporta-

mento do sujeito, o momento exacto em que ocorre insight. Apresenta-se ao sujeito 

uma sequência de 8 dígitos (formada por 3 algarismos). 0s sujeitos tém de aprender 

duas regras (dois algarismos iguais resultam no mesmo algarismo; dois algarismos 

diferentes resultam no terceiro algarismo) por forma a transformá-la, dígito a dígito, 

numa outra sequência, de modo a chegar à solução final, que consiste em indicar o 

último dígito. Entretanto, a tarefa envolve uma regra implícita, obviamente não explica-

da aos sujeitos, que, quando descoberta, permite reduzir drasticamente o tempo de 

emissão da solução final: todas as sequências foram concebidas de modo a que o 

segundo algarismo resultante será igual ao sétimo, correspondente à resposta final. O 

insight corresponde ao momento em que se adquire o conhecimento explícito da regra 

implícita, e a partir daí se torna nítida a modificação abrupta e qualitativa do compor-

tamento, pois o sujeito passa a emitir a resposta final imediatamente após descodificar 

o segundo algarismo.  

Numa primeira fase, os sujeitos no total de 66, de Universidade de Lübeck -

Alemanha, foram treinados na tarefa, em três blocos de sequências. Este período de 

treino destinou-se a induzir uma representação mental da tarefa. A seguir foram consi-

deradas três condições: um grupo experimental com sono nocturno e dois grupos de 

controlo, um submetido a uma noite sem dormir (vigília nocturna) e um outro que pas-

sou o dia acordado (vigília diurna). Passadas 8 horas os sujeitos realizaram um pós-

teste com 10 blocos de sequências. Na condição sono a probabilidade de ocorrência 

de insight foi superior às das restantes condições em mais do dobro (59.1% dos sujei-

tos do grupo sono alcançaram insight no pós-teste, em contraste com 22.7% em cada 

um dos grupos de vigília. Excluiu-se a possibilidade destes resultados se deverem 
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apenas à privação de sono (cf. grupo vigília durante o dia), à ritmicidade circadiana do 

desempenho (cf. grupos de controlo), a insight previamente adquirido (exclusão de 

sujeitos que atingiram insight no período de treino; passagem de um questionário per-

guntando por qualquer pensamento ou impressão que tenha ocorrido durante o treino), 

bem como a uma possível influência inespecífica pró-activa do sono no desempenho 

subsequente (e.g., em capacidades subsequentes de resolução de problemas ou de 

pensamento divergente): dois grupos de controlo suplementares, que tinham dormido 

na noite anterior, foram testados, um de manhã e outro à tarde, em 13 blocos conse-

cutivos (portanto, sem período de treino anterior ao sono), tendo ocorrido insight nas 

10 últimas sequências em 25% dos sujeitos. Destaca-se particularmente que, em 

comparação com o grupo experimental, o grupo de controlo testado também de 

manhã e depois de uma noite de sono, mas sem ter estabelecido previamente ao sono 

uma representação da tarefa, mostrou um desempenho nos 10 últimos blocos signifi-

cativamente inferior ao do grupo experimental. Concluindo, este estudo sugere forte-

mente que o sono pode agir sobre representações mentais de uma determinada tarefa 

recentemente adquiridas, de modo a facilitar o insight (Wagner et al., 2004).  

Os estudos sobre os efeitos de uma noite sem dormir sobre o pensamento cria-

tivo são ainda em número muito reduzido. A definição de pensamento criativo constitui 

um desafio, pelo que também o é a sua medição (não sendo portanto de estranhar os 

poucos estudos na área do sono). Num estudo experimental, Horne (1988) comparou 

os ganhos diferenciais, do pré para o pós-teste, de 12 sujeitos que passaram uma noi-

te sem dormir com 12 controlos que dormiram, em medidas de pensamento divergente 

(formas verbal e figurativa de Torrance, entre outras medidas), observando também os 

resultados numa medida de pensamento convergente (resolução de anagramas). O 

estudo controlou uma série de factores, entre os quais a motivação. O grupo que pas-

sou uma noite sem dormir mostrou, não apenas uma diminuição significativa de resul-

tados do pré para o pós-teste, como também ganhos significativamente inferiores aos 

do grupo de controlo em todos os subtestes de Torrance, isto.é, nas dimensões fluên-

cia, flexibilidade e originalidade das formas verbal e figurativa, e na dimensão elabora-

ção da forma figurativa. Em contraste, não houve diferenças no tempo de resolução 

dos testes de Torrance nem nos resultados obtidos na medida de pensamento con-

vergente (resolução de anagramas). Horne conclui que, se uma privação de sono de 

"curto prazo" (uma noite sem dormir) pode não afectar o pensamento convergente, 

pode prejudicar o pensamento divergente e flexível. Quanto a possíveis explicações, 

apenas afirma: "something more fundamental apparently occurs with this form of be-

haviour during sleep loss" (Horne, 1988, p. 536).  
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Um outro estudo, realizado por Wimmer, et al. (1992), procurou replicar os 

resultados de Horne adoptando um design experimental idêntico e usando a forma 

figurativa dos testes de Torrance. Do pro para o pós-teste, o grupo experimental mos-

trou um declínio de desempenho nas escalas de Torrance, excepto na de originalida-

de, ao passo que o grupo de controlo mostrou uma melhoria; contudo, na comparação 

dos ganhos diferenciais dos dois grupos, as diferenças apenas atingiram significância 

estatística na escala de flexibilidade. Embora os resultados não tenham sido inteira-

mente sobreponíveis com os de Horne, a tendência geral continua a apoiar a ideia da 

perda de uma noite de sono poder prejudicar o pensamento criativo, levando os auto-

res a concluir, concordando com a suposição de Horne (1988), que a perda de apenas 

uma noite de sono é suficiente para que os processos de pensamento se tornem 

menos flexíveis.  

Em suma, se aprendizagens automáticas e bem estabelecidas podem não 

sofrer com a perda de sono (Horne, 2000), várias actividades cognitivas ditas superio-

res têm-se mostrado sensíveis á perda de uma noite de sono.  

Para terminar, também se deve chamar a atenção para o facto de restrições 

diárias aparentemente modestas do tempo de sono (privação de sono parcial), quando 

crónicas, poderem associar-se a efeitos negativos sobre o funcionamento cognitivo, 

por exemplo: Roth et al. (1998), cit. in Roehrs & Roth, (2000) obsevaram défices de 

memória na sequência de quatro noites com 6 horas de sono por noite; num estudo de 

metanálise (Pilcher & Huffcutt, 1996) estimou-se que a privação de sono, tanto parcial 

como total, se associa a défices significativos no desempenho motor e, sobretudo, no 

desempenho cognitivo mas, surpreendentemente, o efeito da privação parcial de sono 

(5 horas por noite) sobre o último foi mais marcado que o da privação total de sono.  

Concluindo, apesar de ainda não se conhecerem os mecanismos explicativos 

subjacentes, é impossível ignorar a acumulação de estudos e os dados convergentes 

favoráveis a uma possível função do sono quer na aprendizagem, na memória, nas 

actividades cognitivas em geral. Ainda que possa não ser indispensável dormir para 

aprender e consolidar os conhecimentos, como se viu o sono pode facilitar aqueles 

processos ou contribuir para que aqueles se façam de modo mais eficiente. 

Importa sobretudo lembrar que embora o conhecimento declarativo, aprendiza-

gens mecânicas ou conhecimentos já bem consolidados possam não sofrer com a 

privação de sono, tarefas complexas de tipo procedimental, que envolvam raciocínios 

lógicos complexos, bem como a resolução de novos problemas, a descoberta de solu-

ções por insight, o pensamento criativo e flexível necessário à descoberta de soluções 
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inovadoras/originais, parecem ser sensíveis à perda de sono. Assim, podemos desta-

car a sua potencial importância durante a escolaridade (pelas actividades cognitivas 

supostamente mobilizadas pelas tarefas propostas aos estudante).  

O facto de ainda não se terem descoberto os mecanismos biológicos específi-

cos que permitam justificar inequivocamente a importância do sono, tem levado os 

investigadores de sono a adoptarem uma atitude de extrema precaução a este respei-

to, mas tal não deve levar a que se subestime as potenciais funções do sono.  

No âmbito do ensino básico e secundário há alguns estudos interessados na 

relação entre os hábitos de sono de crianças e adolescentes e o seu rendimento aca-

démico (Cortesi, et al., 1997; Cortesi & Ottaviano, 1997; Hofman & Steenhof, 1997; 

Roberts; Wolfson & Carskadon, 1998; Roberts, & Chen, 2001; Giannotti & Cortesi, 

2002; Giannotti, Meijer & Wittenboer, 2004).  

Em Portugal, os estudos neste domínio parecem muito escassos. Podem refe-

rir-se os trabalhos de Clemente (1997): um estudo epidemiológico de caracterização 

do sono em quase 1000 crianças do 2º ciclo do ensino básico, que foca algumas rela-

ções com o funcionamento diurno e o desempenho académico), de Esgalhado (1995), 

um estudo que refere a relação entre parâmetros de sono e resultados num teste de 

matemática) e de Monte-Arroio et al. (2000), um estudo com mais de 700 estudantes 

do secundário, que averigua o papel do sono e de características dos ritmos circadia-

nos no funcionamento académico.  

Recentemente, Wolfson & Carskadon (2003) realizaram uma revisão crítica da 

literatura sobre sono e desempenho escolar existente na população estudantil adoles-

cente, desde o 5º ano de escolaridade até ao 1º ano da universidade. Procurámos 

fazer um levantamento da literatura existente (publicações periodicas) acerca da rela-

ção entre padrões de sono-vigília e características individuais associadas aos ritmos 

circadianos, por um lado, e o desempenho académico (traduzido nomeadamente por 

classificações obtidas).  

Começando pelos que consideraram, na análise de regressão, apenas variá-

veis de sono, no estudo de Johns et al. (1976), das três variáveis de sono que mostra-

ram correlações com as classificações académicas (horas de acordar a semana e ao 

fim de semana e qualidade de sono), a hora de acordar ao fim-de-semana mostrou ser 

a melhor preditora do desempenho académico (coeficiente de regressão parcial 

estandardizado de .33), contribuindo para 10.6% da variância. Tomando a totalidade 

das variáveis de sono avaliadas pelo estudo (contemplando outros aspectos para além 

dos mencionados, como: horas de deitar, tempo para adormecer, quantidade de sono, 
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tempo para levantar, acordares nocturnos, sonhos desagradáveis e pesadelos), 

encontrou-se um R múltiplo de .48 (p <.01), indicando que, no conjunto, os 11 aspec-

tos de sono considerados contribuíram para 22.7% da variância no desempenho aca-

démico.  

Na análise de regressão de Medeiros et al. (2001), revelaram-se como predito-

ras do desempenho académico a hora de adormecer, a quantidade e duração de sono 

e a regularidade dos hábitos de sono, mas não a qualidade de sono (pontuação no 

índice de Piítsburgh-PSQI), a hora de levantar, o ressonar ou o tipo diurno - contudo, a 

vespertinidade mostrou correlações positivas com o início do sono e negativas com a 

regularidade do sono, estas duas mantendo-se como preditoras do desempenho, 

parecendo portanto relacionar-se indirectamente com o desempenho.  

Os estudos que consideraram outros possíveis preditores do desempenho aca-

démico, que não apenas variáveis de sono, podem ajudar a clarificar o 'peso" relativo 

dos aspectos de sono nos resultados escolares. Jean-Louis et al. (1996) incluíram na 

análise de regressão uma diversidade de variáveis no âmbito de sete grandes "facto-

res psicossociais": pessoais; médicos; sociais; hábitos do sono; académicos; de 

humor; abuso de substâncias. Mostraram-se bons preditores do desempenho escolar 

o estatuto académico, a carga de créditos, o consumo de álcool durante a semana e 

três variáveis de sono: tempo total de sono ao fim de semana, latência de sono (tempo 

para adormecer) e adormecer nas aulas. Também tem interesse referir algumas das 

variáveis que não se mostraram preditoras: duração de sono durante a semana; con-

sumo de álcool ao fim-de-semana; consumo de marijuana; consumo de cerveja (notar 

que os autores distinguiram entre consumo de álcool e de cerveja em particular); vida 

social; tempo passado fora de casa. 

Trockel et al. (2000), considerou um total de 30 variáveis, distribuídas por gran-

des grupos de "comportamentos relacionados com a saúde", potencialmente influentes 

no desempenho académico: exercício físico (3 questões), alimentação (7 questões), 

hábitos de sono (6 questões), estados de humor (incluindo ansiedade e humor de 

tonalidade depressiva, 4 questões), pressão do tempo e stress percebido (1 questão), 

gestão do tempo (I questão), redes de apoio social (3 questões), hábitos religiosos ou 

espirituais (2 questões), número de horas de trabalho extra-escolar por semana (1 

questão); e ainda género e idade dos respondentes. O consumo de álcool foi controla-

do neste estudo, pois considerou-se uma amostra aleatória representativa de estudan-

tes residentes dentro do campus de uma universidade que impõe a abstinência total 

de consumo de bebidas alcoólicas.  
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Na análise de correlações entre as 30 variáveis e as classificações escolares 

obtiveram-se 11 coeficientes estatisticamente significativos: hora de levantar à semana 

(-.350) e ao fim-de-semana (-.00), hora de deitar à semana (-.292) e ao fim-de-

semana, horas de sono ao fim-de-semana, horas de trabalho por semana (coeficientes 

negativos), estudo de material de orientação espiritual, ingestão de pequeno almoço, 

utilização de uma agenda (planner) para organizar o tempo, idade (coeficientes positi-

vos) e género (feminino). As três primeiras variáveis, acerca de sono-vigília, corres-

pondem aos três coeficientes encontrados mais elevados.  

Na análise de regressão propriamente dita, foram retidas no modelo, como pre-

ditoras significativas das classificações médias no final do semestre, as seguintes 

variáveis: hora de levantar à semana; hora de levantar ao fim-de-semana; horas de 

trabalho; estudo de material espiritual; treino de força física. As relações identificadas 

foram modestas mas estatisticamente significativas. Os aspectos de sono, especifica-

mente a hora de levantar à semana e ao fim-de-semana, foram responsáveis pela 

maior quantidade de variância (efeito relativo) nas classificações médias escolares no 

final do semestre: horas de levantar mais tardias associaram-se a médias mais baixas. 

Particularizando: controlando as restantes variáveis independentes do modelo encon-

trado, por cada hora de atraso na hora média de acordar à semana, as classificações 

médias previstas desceram 0.132 numa escala de 0 a 4; por cada hora de atraso na 

hora média de levantar ao fim-de-semana, as classificações médias previstas desce-

ram 0.115 numa escala de 0 a 4. Concluiu-se que o resultado mais saliente do estudo 

foi a emergência de relações entre hábitos de sono e o desempenho académico, o 

qual apoiou a suposição de que os hábitos de sono são responsáveis por uma parte 

da variância das classificações médias de estudantes universitários do 1º ano.  

De mencionar ainda o estudo de Gray & Watson (2002), pois também envolveu 

análises de regressão e considerou, para além de aspectos do sono, variáveis de per-

sonalidade (duração, qualidade através do índice de Pittsburgh, sensação subjectiva 

de sono pouco eficiente e reparador, sensação de sono superficial e horários habituais 

de deitar e levantar) apenas a hora de levantar mostrou uma correlação significativa 

inversa com as classificações académicas, e mesmo assim baixa. Dados estes resul-

tados, os autores consideraram que as variáveis de sono não seriam preditores subs-

tanciais do desempenho académico. As associações entre variáveis de personalidade 

e desempenho académico foram em maior número e mais fortes. De qualquer modo, 

foi interessante verificar que a dimensão. Conscienciosidade foi um bom preditor do 

desempenho académico e que aquela se associou a horas de deitar e levantar mais 

cedo.  
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Passamos agora a referir resultados dos restantes estudos encontrados na 

pesquisa bibliográfica.  

Como já foi referido ao longo deste trabalho, suspeita-se que os momentos do 

dia, ou horários, adoptados para a realização de aulas e de testes ou exames de ava-

liações, podem ter algum efeito sobre o desempenho académico de estudantes de 

vários níveis de ensino. Um estudo já mencionado de Skinner (1985), realizado em 

ambiente natural, analisou a associação entre horários de aulas e desempenho aca-

démico de estudantes universitários. Em 173 estudantes de uma pequena universida-

de do Canadá, verificou que as classificações médias dos estudantes tendiam a subir 

conforme estes frequentavam horários de aulas de manhã (n = 74; 68.9%), a tarde (n 

= 67; 71.974 ou a noite (n= 32; 72.3%). As médias das classificações não diferiram 

significativamente entre os estudantes da tarde e da noite, mas as notas nas classes 

da manhã foram significativamente inferiores às notas nos restantes horários (tarde e 

noite). Excluiu-se a possibilidade destes resultados se deverem ao "efeito da prática" 

por parte do professor (devido a repetição da mesma aula) ou a uma proporção dife-

rente de alunos do "quadro de honra" nos vários horários; contudo, nos horários da 

tarde e da noite encontraram-se três vezes mais aulas de periodicidade semanal com 

duração de 3 horas (vs aula distribuída em três sessões semanais de 1 hora cada), do 

que nos horários da manhã, o que pode ter influenciado os resultados. Skinner, ao 

supor que a escolha de um dado horário se faz com base nas características dos rit-

mos circadianos de cada estudante, parece sugerir implicitamente que, em parte, as 

diferenças de médias das notas se devem ao tipo diurno, o que é discutível. Parece-

nos que, mais importante ainda, este estudo sugere que estudantes vespertinos e 

intermédios, caso tenham a possibilidade de escolher os seus horários de aulas e 

exames, poderão obter rendimento académico equivalente (eventualmente melhor) ao 

de estudantes matutinos.  

Na nossa pesquisa, seleccionámos ainda dois estudos que, embora não 

referissem concretamente classificações escolares, apresentavam dados relevantes 

em termos de desempenho cognitivo de estudantes de medicina quando estes têm 

de realizar serviços nocturnos. Por um lado, Browne et al. (1994), comparando 

estudantes de medicina sem e com privação de sono (4h ou menos de sono contí-

nuo em noites de serviço), a quem foram dados a ler vários artigos de medicina ao 

longo de alguns dias, não encontraram associações significativas entre a privação 

de sono e a retenção a curto (resultados uma semana após cada sessão de leitura 

de artigos) e longo prazo (resultados 3 meses mais tarde) de informação médica 

relevante, contrariando portanto a suposta relação entre duração/quantidade de 
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sono e aprendizagem. Apenas foi detectável um aumento do esforço e uma dimi-

nuição da motivação percebidos.  

Halbach et al. (2003) concluem que há, de facto, uma diminuição do funcio-

namento cognitivo após um serviço nocturno.  

São de mencionar outros estudos sobre sono em estudantes universitários 

que, apesar de não serem sobre o rendimento académico, abordam o funcionamen-

to psicológico e o bem-estar, importantes para se compreenderem outras dimen-

sões do funcionamento diurno. Onwuegbuzie & Daley em estudantes universitários 

de línguas, observaram que a ansiedade em relação a aprendizagem de uma língua 

estrangeira se associava a uma quantidade de sono insuficiente. Num estudo já 

referido de Ban & Lee (2001), analisaram-se as associações da duração de sono 

com "comportamentos de saúde", incluindo comportamentos de consumo de subs-

tãncias, e com o estado de saúde percebido de estudantes coreanos. Quanto aos 

consumos, a duração média de sono (horas por noite) mostrou-se significativamen-

te correlacionada apenas com o consumo de café, sendo interessante notar que o 

grupo que toma 5 ou mais cafés por dia, seguido do grupo que não toma café, 

foram os que apresentaram as médias de sono mais elevadas, ao passo que os 

grupos que tomam entre 1 a 4 cafés diários mostram durações de sono intermédias; 

contrariamente a outros estudos, a duração de sono não se mostrou associada ao 

consumo de tabaco ou álcool (contudo, este último associou-se à avaliação sobre 

em que medida o sono obtido foi (in)suficiente. A associação entre horas de sono e 

a prática de exercício físico não foi significativa. Por fim, a duração de sono mos-

trou-se correlacionada com o estado de saúde percebido: estudantes que se per-

cepcionavam como menos saudáveis mostraram menor duração de sono; além 

disso, neste grupo foi mais comum os estudantes considerarem que a duração do 

seu sono era insuficiente (comparativamente com o grupo que se percepcionava 

como saudável).  

Relativamente aos efeitos associados a horários tardios de deitar e levantar, no 

estudo de Lack (1986), os alunos com atraso de fase do sono (17% da amostra), para 

além do pior rendimento académico, mostraram também maior irritabilidade e sono-

lência durante o dia.  

Almondes & Araújo (2003) examinaram a relação de padrões de sono com a 

ansiedade (estado e traço). Houve algumas associações significativas com a hora de 

acordar (tanto à semana como ao fim-de-semana), diferentes consoante a interacção 

com o sexo: nos homens, quanto mais elevada a ansiedade-traço tanto maior o avan-



206 

 

ço da hora de acordar; nas mulheres, quanto maior a ansiedade-estado, maior o atra-

so da hora de acordar. Possíveis explicações para os efeitos diferenciais da ansiedade 

-traço ou estado -sobre a direcção do deslocamento da hora de acordar são (entre 

outras avançadas pelos autores): sujeitos com traço ansioso possivelmente mantêm 

maior rigidez de horários de sono e o levantar tarde pode ser visto como uma ameaça 

ao cumprimento de tarefas; por seu turno, pode especular-se que a ansiedade-estado 

se associe sobretudo a tarefas académicas pontuais e a um aumento do nível de acti-

vação à noite e, logo, a uma tendência para o atraso dos horários de sono-vigília.  

No estudo de Regenstein et al. (1996), quanto mais tardia a hora de deitar, tan-

to maior foi a privação de sono e o "mal-estar” ou distress (definido como a frequência 

de sonhos maus e a tendência para sentir-se depressivo). Por sua vez, a privação de 

sono associou-se significativamente a mais sonolência diurna e esta, por seu turno, 

mostrou-se significativamente associada com o aumento de consumo de bebidas 

cafeinadas. Em análises de regressão a sonolência revelou-se o melhor preditor, quer 

do distress (sonhos maus e sentimentos de depressão), quer da procrastinação (ava-

liada através de duas questões), contudo, os autores não indicam que variáveis poten-

cialmente preditoras introduziram nos modelos. Concluindo, Regenstein et al. (1996), 

sugerem que horários tardios de sono possivelmente estão associados ao mal-estar 

(distress) através de mediação da privação de sono e da sonolência. Consideram inte-

ressante averiguar melhor a questão da procrastinação e a sua relação com a sono-

lência, uma vez que a procrastinação pode estar correlacionada com a média das 

classificações em estudantes universitários.  

Ainda relacionado com horários tardios de deitar e levantar, num estudo de 

Hess, Sherman & Goodman (2001) a vespertinidade, através da mediação do neuroti-

cismo, relacionou-se indirectamente com a procrastinação académica.  

Os efeitos da irregularidade dos padrões de sono-vigília são preocupantes no 

trabalho nocturno ou em viagens aéreas, mas o impacto de irregularidades mais 

modestas dos horários de sono tem sido pouco estudado. Estudos experimentais de 

Taub & Berger (1973, 1974), em estudantes universitários, observaram que variações 

de apenas 2 a 4 horas nos horários de deitar e de levantar levavam a maior fadiga, 

deterioração do humor e diminuições do desempenho durante o dia. Um estudo mais 

recente, realizado em ambiente natural, interessou-se pela relação entre irregularida-

des horárias e sonolência diurna, para tal observando estudantes universitários com 

um padrão irregular de sono-vigília, definido como uma diferença de pelo menos duas 

horas na hora de acordar, à semana, ao fim-de-semana ou entre semana e fim-de-

semana (Manber, et al., 1996) verificou-se que, mesmo dormindo um número de horas 
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suficiente, os estudantes irregulares apresentavam excessiva sonolência diurna, em 

comparação com alunos regulares; esta sonolência diminuiu substancialmente após 

uma experiência de regularização dos seus horários de sono e vigília.  

Pode dizer-se que a relação entre duração de sono e classificações académi-

cas não é de estranhar atendendo ao papel que se julga que o sono exerce em termos 

de desempenho cognitivo (conforme já referido anteriormente). Mais difícil de interpre-

tar é a tendência para estudantes com horários de sono tardios apresentarem piores 

resultados escolares. Podemos avançar algumas possiveis explicações: terem de 

assistir a aulas e realizar avaliações de manhã, numa hora do dia em que ainda não 

estão a funcionar adequadamente (Anderson et al., 1991); faltar às aulas de manhã 

para ficar a dormir, de modo a assegurarem uma duração de sono suficiente; levantar-

se para ir às aulas de manhã mas, neste caso, privar-se de sono durante a semana e, 

muito provavelmente, introduzir irregularidades nas horas de levantar entre dias de 

semana e de fim-de-semana (neste último caso, também poderem resultar conse-

quências negativas, em virtude da dessincronizaçáo dos ritmos circadianos). Em 

suma, alunos mais vespertinos e/ou que adoptam horários de sono-vigília mais tardios 

podem ter pior desempenho escolar, não devido a estes aspectos de sono “per se”, 

mas muito provavelmente pelo facto dos horários escolares matinais colidirem com os 

seus padrões de sono-vigília preferidos. Um dos estudos revistos (Skinner, 1985) leva 

efectivamente a pensar que, caso os estudantes pudessem escolher livremente entre 

horários de aulas de manhã, à tarde e à noite, não se assistiria a diferenças de rendi-

mento escolar. Por último, de referir uma interessante hipótese (embora especulativa) 

colocada por Dotto: os alunos que atrasam a hora de deitar, logo, a hora de acordar, 

ao fim-de-semana, podem estar a diminuir a sua capacidade para recordar material 

complexo que foi aprendido durante a semana em horas a mais avançadas (Dotto, 

1996; Trockel et al., 2000). 

Convém destacar que, apesar dos interessantes resultados referidos pelos 

vários estudos, não é possível afirmar a existência de uma relação causal sono e 

desempenho, nem estabelecer a sua direcção, uma vez que as influências podem ser 

recíprocas. Não obstante, a acumulação de dados dos estudos revistos sugere, glo-

balmente, que o funcionamento académico de estudantes poderá, em parte, mostrar-

se associado a variáveis de sono-vigília.  

Parece que para uma melhor compreensão e intervenção no âmbito do 

(in)sucesso académico, se justificaria plenamente a realização de mais investigações. 


